
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2633/QĐ-UBND           Bình Phước, ngày 21 tháng  10năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

 

 

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; 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 các 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 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 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 Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 27/8/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ 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 nước ngoài dành cho 

Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 
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doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh    

Bình Phước; 

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 1782./TTr-

SKHĐT ngày 07/10/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung đƣợc tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tƣ 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: 

1. Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải 

quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc; 

2. Các thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 2, 3, 4 của khoản IV Mục A thuộc 

phần I Danh mục thủ tục hành chính tại trang 4 và số thứ tự 1, 2, 3, 4 (từ trang 46 

đến hết trang 62) khoản IV Mục A thuộc phần II Nội dung cụ thể của thủ tục 

hành chính đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 

16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 14 (mƣời bốn) thủ tục hành 

chính bổ sung đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, 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; KSTTHC, TTPVHCC; 

- Lƣu: VT, KSTTHC. 

CHỦ TỊCH 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

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 2633/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

A.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I 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 THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH 

1 
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 

14 4 

2 
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 

23 4 

3 
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 

31 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
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

B.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ (PPP) 

1 
2.002097. 

000.00.00.H10 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án do đơn vị 

chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tƣ đề xuất 

36 4 

2 
2.001995. 

000.00.00.H10 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất 

51 4 

3 
2.001994. 

000.00.00.H10 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tƣ đề xuất 
67 4 

II 

LĨNH VỰC ĐẦU TƢ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ NGOÀI 

KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHÀ 

ĐẦU TƢ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

1 
2.001918. 

000.00.00.H10 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban 

nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ) 

83 4 

2 
1.004877. 

000.00.00.H10 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng 

Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ) 

94 2 

3 
2.001910. 

000.00.00.H10 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Quốc hội 

(đối với dự án đầu tƣ không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ) 

104 2 

4 
2.001869. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của 

Thủ tƣớng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với 

dự án đầu tƣ không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

114 4 

5 
1.004635. 

000.00.00.H10 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với 

dự án không thuộc diện quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ 

121 4 

6 
2.001853. 

000.00.00.H10 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với 

dự án thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ 

130 4 

7 
2.001831. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh tên dự án đầu tƣ, tên và địa chỉ 

nhà đầu tƣ trong Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ 

139 4 

8 
2.001696. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tƣ trong Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ (đối với trƣờng 

hợp không điều chỉnh quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ) 

144 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7336
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7110
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7107
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=6813
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6787
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6572
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6514
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6502
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6379
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5684
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TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

9 
1.003940. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

đối với dự án đầu tƣ thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

150 4 

10 
1.003912. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

đối với dự án đầu tƣ thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng 

Chính phủ 

157 4 

11 
1.003811. 

000.00.00.H10 Chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ 164 4 

12 
2.001581. 

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 

169 4 

13 
1.005361. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 
174 4 

14 
1.003549. 

000.00.00.H10 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 179 4 

15 
2.001361. 

000.00.00.H10 

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ 
181 4 

16 
2.001351. 

000.00.00.H10 
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 183 2 

17 
2.001318. 

000.00.00.H10 
Giãn tiến độ đầu tƣ 184 4 

18 
1.003096. 

000.00.00.H10 
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ 188 4 

19 
2.001083. 

000.00.00.H10 
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ 192 4 

20 
2.001056. 

000.00.00.H10 

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC 
196 4 

21 
2.001047. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC 
200 4 

22 
1.004569. 

000.00.00.H10 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho dự 

án hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ khác có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng 

202 4 

23 
2.001031. 

000.00.00.H10 
Cung cấp thông tin về dự án đầu tƣ 206 4 

24 
1.002401. 

000.00.00.H10 

Bảo đảm đầu tƣ trong trƣờng hợp không đƣợc 

tiếp tục áp dụng ƣu đãi đầu tƣ 
207 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5641
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5590
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5441
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5353
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7554
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5068
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4669
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4640
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4542
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4391
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3662
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3570
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3531
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6432
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3465
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3439


6 

 

 

TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

25 
2.001018. 

000.00.00.H10 

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 
209 4 

III LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

  

1 
2.001610. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập doanh nghiệp tƣ nhân 216 4 

2 
2.001583. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành 

viên 
224 4 

3 
2.001199. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành 

viên trở lên 
238 4 

4 
2.002043. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập công ty cổ phần 249 4 

5 
2.002042. 

000.00.00.H10 Đăng ký thành lập công ty hợp danh 262 4 

6 
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) 
274 4 

7 
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) 

291 4 

8 
2.002011. 

000.00.00.H10 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 298 4 

9 
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 

316 4 

10 
2.002009. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ 

vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

323 4 

11 
2.002008. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
341 4 

12 
1.005114. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trƣờng 

hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhƣợng toàn 

bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ 

chức 

360 4 

13 

1.005104. 

000.00.00.H10 

Đăng ký 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, 

367 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3409
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5440
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5355
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4101
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7214
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7213
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7210
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7282
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7151
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7150
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7149
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7147
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7145
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7131


7 

 

 

TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

đổi mới doanh nghiệp nhà nƣớc 

14 
2.002006. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế 
375 4 

15 
1.005111. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều 

hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức 

đƣợc thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công 

ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

381 4 

16 
2.002007. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho 

toàn bộ phần vốn góp 

392 4 

17 
2.002002. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển 

nhƣợng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ 

chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy 

động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức 

khác 

399 4 

18 
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, mất tích 

410 4 

19 
1.005096. 

000.00.00.H10 

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng 

ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng khác 

415 4 

20 
2.001996. 

000.00.00.H10 

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh) 

428 4 

21 
2.001993. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi vốn đầu tƣ của chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân 
445 4 

22 
2.002044. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông 

sáng lập công ty cổ phần 
462 4 

23 
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 

490 4 

24 
2.001954. 

000.00.00.H10 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 516 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7139
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7141
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7143
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7126
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7121
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7117
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7112
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7106
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7216
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7100
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6939


8 

 

 

TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

25 
1.005168. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi thông tin ngƣời quản lý 

doanh nghiệp, thông tin ngƣời đại diện theo 

uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, công 

ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

542 4 

26 
2.002066. 

000.00.00.H10 

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối 

với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

559 4 

27 
2.002067. 

000.00.00.H10 

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con 

dấu (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

564 4 

28 
2.002069. 

000.00.00.H10 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện trong nƣớc (đối với doanh nghiệp tƣ 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công 

ty hợp danh) 

571 4 

29 
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) 

578 4 

30 
2.002045. 

000.00.00.H10 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng 

đƣơng) 

584 4 

31 
2.002075. 

000.00.00.H10 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động 

trong Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc 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 

595 4 

32 
2.002072. 

000.00.00.H10 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công 

ty cổ phần, công ty hợp danh) 

603 4 

33 
2.002084. 

000.00.00.H10 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng) 
610 4 

34 
1.005165. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh 

nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh) 

622 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7278
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7266
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7269
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7276
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7279
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7218
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7289
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7281
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7309
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7264


9 

 

 

TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

35 
2.002045. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy 

phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá 

trị pháp lý tƣơng đƣơng) 

627 4 

36 
1.005176. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động 

theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu 

tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng 

đƣơng) 

636 4 

37 
2.002061. 

000.00.00.H10 

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá 

nhân nƣớc ngoài, ngƣời đại diện theo uỷ 

quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài (đối 

với công ty cổ phần) 

646 4 

38 
1.005156. 

000.00.00.H10 
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân 651 4 

39 
1.005154. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp 
657 4 

40 
1.005146. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh 

nghiệp 

671 4 

41 
2.002085. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc 

chia doanh nghiệp 
682 4 

42 
1.005145. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp 
697 4 

43 
2.002083. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh 

nghiệp 

711 4 

44 
2.002057. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc 

tách doanh nghiệp 
722 4 

45 
2.002059. 

000.00.00.H10 

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty 

TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) 
735 4 

46 
2.002060. 

000.00.00.H10 

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty 

TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) 
769 4 

47 
2.002063. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 

thành công ty cổ phần 
774 4 

48 
2.002034. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
786 4 

49 
2.002033. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
799 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7218
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7293
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7246
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7244
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7239
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7220
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7311
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7217
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7302
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7240
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7242
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7245
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7255
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7196
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7195
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TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

50 
2.002032. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi doanh nghiệp tƣ nhân thành công 

ty trách nhiệm hữu hạn 
810 4 

51 
2.002018. 

000.00.00.H10 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp 
828 4 

52 
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 

833 4 

53 
2.002015. 

000.00.00.H10 

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh 

nghiệp 
838 4 

54 
1.005158. 

000.00.00.H10 

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của 

công ty cổ phần không phải là công ty cổ 

phần đại chúng 

843 4 

55 
2.002029. 

000.00.00.H10 
Thông báo tạm ngừng kinh doanh 846 4 

56 
2.002031. 

000.00.00.H10 

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trƣớc 

thời hạn đã thông báo 
860 4 

57 
2.002023. 

000.00.00.H10 
Giải thể doanh nghiệp 873 4 

58 
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 

878 4 

59 
2.002020. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 
882 4 

60 
2.002016. 

000.00.00.H10 
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 886 4 

IV 
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 
1.006789. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập 
894 3 

2 
1.006792. 

000.00.00.H10 

Đăng ký hoạt động đối với các chi nhánh, văn 

phòng đại diện tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập 

899 3 

3 
1.006794. 

000.00.00.H10 

Đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh 

doanh của tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập 

904 3 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7193
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7172
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7170
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7168
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7249
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7188
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7191
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7179
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7177
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7174
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7169
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=9091
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=9094
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=9096
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TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

4 
1.006797. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập 

909 3 

V LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP 

TÁC XÃ 

1 
1.005125. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã 911 4 

2 
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 

924 4 

3 
1.005003. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã 
933 4 

4 
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 

947 4 

5 
1.005122. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia 952 4 

6 
2.001979. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách 965 4 

7 
2.001957. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất 978 4 

8 
1.005056. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập 991 4 

9 
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 do-

anh của liên hiệp hợp tác xã (trong trƣờng 

hợp bị mất hoặc bị hƣ hỏng) 

1013 4 

10 
2.001962. 

000.00.00.H10 
Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã 1019 4 

11 
1.005064. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã 
1024 4 

12 
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 

1028 4 

13 
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 

1033 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=9099
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
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TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

14 
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 

1039 4 

15 
2.002125. 

000.00.00.H10 

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã 
1046 4 

B.2 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 1050 4 

2 
2.000720. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 
1056 4 

3 
1.001570. 

000.00.00.H10 
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 1059 4 

4 
1.001266. 

000.00.00.H10 
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1062 4 

5 
2.000575. 

000.00.00.H10 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh do-

anh 
1065 4 

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

1 
1.005280. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập hợp tác xã 1068 4 

2 
2.002123. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
1082 4 

3 
1.005277. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 1091 4 

4 
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 

1105 4 

5 
2.002122. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã chia 1111 4 

6 
 2.002120. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã tách 1125 4 

7 
1.005121. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 1139 4 

8 
1.004972. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 1144 4 

9 
2.001973. 

000.00.00.H10 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 

giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 
1158 4 

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
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
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TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã (trong trƣờng hợp bị mất hoặc bị hƣ 

hỏng) 

10 
1.004982. 

000.00.00.H10 
Giải thể tự nguyện hợp tác xã 1164 4 

11 
1.004979. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác 

xã 
1169 4 

12 
2.001958. 

000.00.00.H10 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 
doanh nghiệp của hợp tác xã 1183 4 

13 
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 

1188 4 

14 
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 

1193 4 

15 
1.004901. 

000.00.00.H10 
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 1200 4 

16 
1.004895. 

000.00.00.H10 
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 1204 4 

 
1

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6966
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
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Phần II 

NỘI  DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG, UBND CẤP HUYỆN 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 MỚI BAN HÀNH 

I. 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 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH 

1. 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 hồ sơ: 

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 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: 

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

+ 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 nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

- Hoặc Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

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: 15 ngày làm việc 

- 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. 

- 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 

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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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
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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 

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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- 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 

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: 
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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:…………...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…) 
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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 

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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2.  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 hồ sơ: 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 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: 

+ 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; 

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

+ 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 nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

- Hoặc Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

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; 

https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/
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- 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; 

+ 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 

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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- 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
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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 

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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+ 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 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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3. 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 hồ sơ: 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236600
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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 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 nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

- Hoặc Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

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; 

https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/
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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) 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) 
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d) Vốn đối ứng:…………...VND tƣơng đƣơng với…………….. USD 

Trong đó: 

- 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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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

B.1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 

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

(PPP): 

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

đầu tƣ dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tƣ đề xuất. Mã hồ 

sơ: 2.002097.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tƣ (đề xuất) lập hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án thực hiện 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 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 01 ngày). 

- Bƣớc 3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên 

quan (tối đa 10 ngày đối với dự án nhóm A, 07 ngày đối với dự án nhóm B). 

- 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 31 ngày đối với dự án nhóm A, 10 

ngày đối với dự án nhóm B). 

- Bƣớc 5: Cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (tối đa 7,5 ngày 

đối với dự án nhóm A, 6,5 ngày đối với dự án nhóm B). 

- 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) để thực hiện trả 

kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua 

bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức, cá nhân đã đăng ký và 

nộp phí vận chuyển theo quy định. 

 Lưu ý:  

+ Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư có trách nhiệm xem xét, gửi 

thông báo qua hộp thư điện tử của người nộp hồ sơ biết về hồ sơ đã đủ điều kiện 

thẩm định và trình phê duyệt. 

+ Sau khi nhận được thông báo về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi, trong thời gian 02 ngày làm việc chủ đầu tư nộp 05 bộ hồ sơ Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đường bưu điện - Địa chỉ số 626, QL14, 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7336
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phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đối chiếu và lưu hồ sơ theo quy định. 

+ Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đầu tư, Thẩm định và 

Giám sát đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ chủ đầu tư đã gửi 

qua mạng điện tử nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.  

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. 

- Ý kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi theo hình thức PPP. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

- Văn bản đề xuất thực hiện dự án do Nhà đầu tƣ (đề xuất) bao gồm cam kết 

chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không đƣợc chấp nhận. 

Ghi chú: Các tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài phải có bản dịch tiếng Việt 

kèm theo. 

* Số lƣợng hồ sơ: 05 bộ. 

Tùy từng dự án cụ thể nếu nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực, nhiều địa phương phụ trách, quản lý, có thể yêu cầu bổ sung số lượng hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Đối với dự án nhóm A: Tối đa 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong đó: 

+ Cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: 08 ngày làm việc 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 42 ngày 

- Đối với dự án nhóm B: Tối đa 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong đó: 

+ Cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: 07 ngày làm việc 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 18 ngày 
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

Nhà đầu tƣ (đề xuất). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ các dự án sau đây: 

+ Dự án nhóm A không thuộc trƣờng hợp Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của địa phƣơng mình. 

+ Dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tƣ công. 

+ Dự án nhóm B áp dụng loại hợp đồng BT. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án không thuộc 

Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ, Hội đồng nhân dân quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ của địa phƣơng mình. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

* Cơ quan phối hợp nếu có: Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Sở GTVT… và các 

cơ quan liên quan khác tuỳ theo từng dự án. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tham khảo Mẫu tờ trình kèm theo; Phụ lục I 

(Hƣớng dẫn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP) ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 hƣớng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ 

theo hình thức đối tác công tƣ. 

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

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

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Nhu cầu đầu tƣ phát triển của ngành và địa phƣơng. 

+ Phù hợp với lĩnh vực đầu tƣ. 

+ Không trùng lặp với các dự án đã có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, quyết 

định đầu tƣ. 

+ Có khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng theo quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng. 
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+ Đối với dự án chƣa có trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực; quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Nhà đầu tƣ là doanh nghiệp nhà nƣớc phải liên danh với doanh nghiệp 

khác để đề xuất dự án nhƣng phải bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức đối 

tác công tƣ; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 

04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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TÊN CƠ QUAN 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………..            ………….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án……………. 

 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)  

 

Căn cứ Luật Đầu tƣ công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức 

đối tác công tƣ; 

Căn cứ Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 

04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ;  

Căn cứ 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; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan), 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Tên dự án) với các nội dung 

chính nhƣ sau: 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tƣ: 

3. 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 vốn đầu tƣ: 

7. Phần Nhà nƣớc tham gia 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 hợp đồng dự án: 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ: 

12. Các nội dung liên quan khác: 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 



41 

 

 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. 

- Ý kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi theo hình thức PPP. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

- Văn bản đề xuất thực hiện dự án do Nhà đầu tƣ (đề xuất) bao gồm cam kết chịu 

mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không đƣợc chấp nhận. 

 (Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét, thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, dự án (Tên dự án)./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……………. 

   ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH 

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

 

 

 Tên ngƣời đại diện 
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PHỤ LỤC I 

HƢỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 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 I hƣớng dẫn các nội dung 

đƣợc trình bày trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để cấp có thẩm quyền theo quy 

định tại Điều 16 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP 

và xác định phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án PPP (nếu có). 

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

đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) theo các nội dung dƣới đây:  

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản 

của dự án, bao gồm:  

- Tên dự án; 

- Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tƣ; 

- Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án; 

- Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất; 

- Yêu cầu về kỹ thuật;  

- Dự kiến tổng vốn đầu tƣ; 

- Phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án PPP (nếu có);  

- Loại hợp đồng dự án;  

- Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ; 

- Thời gian hợp đồng dự án;  

- Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ;  

- Các nội dung liên quan khác. 

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

Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ liệt kê các văn bản pháp lý làm căn cứ lập 

BCNCTKT, bao gồm:  

- Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển khai dự án 

theo hình thức PPP;  

- Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu 

tƣ của dự án;  

- Các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phƣơng liên quan đến dự án;  

- Các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền trong giai đoạn lựa chọn sơ bộ 

dự án; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

 Tham khảo Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
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- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

- Luật Xây dựng - Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tƣ ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức đối tác 

công tƣ; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của 

Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công 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. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN 

CỨU TIỀN KHẢ THI 

Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.  

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. 

- Ý kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập Báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi theo hình thức PPP. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

- Văn bản đề xuất thực hiện dự án do Nhà đầu tƣ (đề xuất) bao gồm cam kết chịu 

mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không đƣợc chấp nhận. 

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 và/hoặc 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 các quy hoạch có liên quan theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, kế 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, vùng và địa phƣơng. 

- Đánh giá các tác động của việc thực hiện dự án theo hình thức PPP đối với 

cộng đồng, dân cƣ trong phạm vi dự án. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 
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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. 

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. 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. 

5. Lợi thế của việc đầu tư theo hình thức PPP 

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo hình 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; khả năng phân chia rủi ro giữa các bên có liên 

quan và các nội dung khác. 

II. Thuyết minh về kỹ thuật của dự án
1
 

1. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ 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. 

2. 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). 

3. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

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 và Dự án 

khác (nếu áp dụng loại hợp đồng BT) theo quy định hiện hành. 

4. Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình dự án, sản phẩm 

hoặc dịch vụ 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, BCNCTKT phân tích một số phƣơng 

án có thể áp dụng và đề xuất phƣơng án phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng 

công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp làm cơ sở để tính toán tổng vốn 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 dự án, sản phẩm 

hoặc dịch vụ cung cấp và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

5. Phương án thiết kế sơ bộ 

                                                           

1
 Trường hợp phải thi tuyển kiến trúc theo quy định của pháp luật về xây dựng, tại phần này thuyết 

minh về căn cứ pháp lý, sự cần thiết và nội dung liên quan khác của việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn 
phương án thiết kế kiến trúc. 
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Nội dung phƣơng án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT đƣợc lập theo quy định của 

pháp luật 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). 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án 

Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, BCNCTKT xác định sơ 

bộ tổng vốn đầu tƣ của dự án, gồm: Tổng mức đầu tƣ và vốn lƣu động ban đầu. 

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 xác định theo pháp luật chuyên ngành đối với dự án không có 

cấu phần xây dựng. 

- Vốn lƣu động ban đầu để khai thác, vận hành dự án PPP là số vốn cần thiết để 

chi trả trong giai đoạn ban đầu vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung 

cấp dịch vụ công, đảm bảo tính liên tục, ổn định của dự án. Vốn lƣu động ban đầu đƣợc 

xác định phù hợp với lĩnh vực đầu tƣ, điều kiện cụ thể, tiến độ thực hiện từng dự án. 

7. Dự án khác (chỉ áp dụng đối với dự án BT) 

BCNCTKT cần xác định sơ bộ một số nội dung của Dự án khác, cụ thể: 

- Đối với dự án BT sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng để 

thanh toán cho nhà đầu tƣ: Xác định sơ bộ vị trí, diện tích, giá trị dự kiến thanh toán 

cho nhà đầu tƣ và nội dung cần thiết khác (nếu có). 

- Đối với dự án BT thanh toán cho nhà đầu tƣ theo phƣơng thức nhƣợng quyền 

kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ: Xác định sơ bộ phạm vi, thời hạn dự kiến 

nhƣợng quyền kinh doanh, khai thác công trình dịch vụ cho nhà đầu tƣ, giá trị nhƣợng 

quyền và nội dung cần thiết khác (nếu có). 

III. Tác động về môi trƣờng, xã hội, quốc phòng, an ninh 

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

trƣờng; tác động của dự án đối với xã hội, quốc phòng, an ninh và các tác động khác 

(nếu có). 

IV. Dự báo nhu cầu 

Phân tích lƣu lƣợng, nhu cầu sử dụng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ 

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. 

V. Phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội 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 theo hƣớng dẫn lại Mục V.2 Phần này). 

- 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 



46 

 

 

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 phải lớn hơn 1 

(>1) và đƣợc tính toán sơ bộ trong bƣớc lập BCNCTKT theo công thức sau: 
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Trong đó: 

Bt = Sơ bộ giá trị lợi ích năm t; 

Ct = Sơ bộ giá trị chi phí năm 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
2
. 

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

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn tại Mục V.1 và Mục V.2 Phần này, 

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

trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

VI. 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 chuyên ngành 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 (đã đƣợc phân tích chi tiết tại Mục IV Phần này); giá, phí hàng hóa, 

dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự 

                                                           

2
 Giá trị re được xác định theo quy định của từng ngành. Trường hợp chưa được 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 nhưng cần có 
thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 
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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. Phân tích sơ bộ phương án tài chính 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính sơ bộ theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính, 

bao gồm: 

- Tổng vốn đầu tƣ; 

- Cơ cấu nguồn vốn và phƣơng án huy động vốn giả định; 

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

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tƣ; 

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

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

- Phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án (nếu có); 

- Các chỉ tiêu tài chính theo hƣớng dẫn tại Mục VI.3 Phần này. 

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

3.1. Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT, 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 - Net Present 

Value). 

Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của dòng 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: 
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Trong đó: 

CFt = Giá trị dòng tiền thuần (cash flow) là khoản chênh lệch giữa số tiền thu 

đƣợc (dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng 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 (đƣợc xác định theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính). 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCTKT có thể bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính. 

3.2. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT 

- Đối với dự án BT sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng để 

thanh toán cho nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: 

Xác định sơ bộ quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng (bao gồm vị trí, diện 

tích, giá trị và các nội dung khác) dự kiến thanh toán cho nhà đầu tƣ. Dự án có tính khả 

thi về tài chính khi quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng đƣợc xác định cụ 

thể, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc thanh toán theo quy 
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định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. 

- Đối với dự án BT áp dụng thanh toán cho nhà đầu tƣ theo phƣơng thức nhƣợng 

quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ: Xác định sơ bộ phạm vi, thời hạn, giá 

trị nhƣợng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà đầu tƣ, làm cơ sở 

phân tích phƣơng án tài chính. 

4. 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, BCNCTKT nêu kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án. 

VII. Loại hợp đồng dự án 

Trên cơ sở các thuyết minh về phƣơng án kỹ thuật, dự báo nhu cầu, phƣơng án 

tài chính, xác định cụ thể loại hợp đồng phù hợp với dự án. 

Loại hợp đồng đƣợc lựa chọn phải thể hiện vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản 

lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự án giữa cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và nhà 

đầu tƣ trong suốt vòng đời dự án, bao gồm: Trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền, đơn vị quản lý dự án; trách nhiệm của nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án và trách 

nhiệm của các tổ chức khác có liên quan (bên cho vay, đơn vị cung ứng đầu vào, đơn vị 

bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...). 

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

BCNCTKT cần 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, 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 chính, rủi ro về nhu cầu của thị trƣờng, 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. 

IX. Các hỗ trợ của Nhà nƣớc 

1. Phần Nhà nước tham gia trong dự án (nếu có) 

Căn cứ kết quả phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội; phân tích tài chính của 

dự án và loại hợp đồng dự án đƣợc lựa chọn, thuyết minh các nội dung có liên quan đến 

phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án, bao gồm: 

- Đối với dự án cần vốn góp của Nhà nƣớc để đảm bảo tính khả thi tài chính cho 

dự án: Nêu sơ bộ giá trị phần vốn đầu tƣ công hoặc giá trị tài sản công; dự kiến về kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ công; dự kiến 

phƣơng thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án sử dụng tài sản công làm phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án, 

đơn vị chuẩn bị dự án nêu 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; 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 nhà đầu tƣ: Nêu sơ bộ giá trị phần vốn; 

dự kiến 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 

chi thƣờng xuyên nhằm duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ công, nguồn thu từ hoạt 
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động cung cấp dịch vụ công); phƣơng thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn 

cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT: Nêu sơ bộ quỹ đất, trụ sở làm việc, 

tài sản kết cấu hạ tầng (bao gồm vị trí, diện tích, giá trị và các nội dung khác); phạm vi, 

thời hạn nhƣợng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ: Căn cứ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đƣợc phân tích tại mục 

II.3 Phần này, nêu giá trị phần vốn; dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và hàng 

năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

2. Ưu đãi, bảo đảm đầu tư 

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. 

X. Kế hoạch 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 và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi; tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ và ký kết hợp đồng); thời gian thực hiện; thời điểm kết 

thúc của dự án và Dự án khác (trƣờng hợp áp dụng loại hợp đồng BT). 

XI. Quản lý thực hiện dự án 

1. Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

BCNCTKT thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của 

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

đoạn cụ thể; phƣơng thức để cơ quan nhà nƣớc 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 

BCNCTKT 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 ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà đầu tƣ thực 

hiện kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ. 

3. Quản lý thực hiện dự án đối với dự án BT 

BCNCTKT cần xác định cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chịu trách nhiệm trực 

tiếp hoặc giao đơn vị quản lý dự án, ban quản lý dự án đã đƣợc thành lập, có đủ năng 

lực, chuyên môn phối hợp với nhà đầu tƣ thực hiện giám sát chất lƣợng công trình dự 

án. Nội dung, phạm vi, trách nhiệm khi giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. 

E. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày các kết luận về việc BCNCTKT đáp ứng các điều kiện quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, phù hợp để 
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triển khai đầu tƣ theo hình thức 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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2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị 

chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tƣ đề xuất. Mã hồ sơ: 2.001995. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tƣ đƣợc giao lập hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện 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 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 01 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 A, 05 ngày đối với dự án nhóm B và 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 15 ngày đối với dự án nhóm A, 12 

ngày đối với dự án nhóm B và C). 

- Bƣớc 5: UBND tỉnh quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án (tối đa 6,5 ngày). 

- 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) để thực hiện trả 

kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua 

bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức, cá nhân đã đăng ký và 

nộp phí vận chuyển theo quy định. 

 Lưu ý:  

+ Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư có trách nhiệm xem xét, gửi 

thông báo qua hộp thư điện tử của người nộp hồ sơ biết về hồ sơ đã đủ điều kiện 

thẩm định và trình phê duyệt. 

+ Sau khi nhận được thông báo về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi, trong thời gian 02 ngày làm việc chủ đầu tư nộp 05 bộ hồ sơ Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đường bưu điện - Địa chỉ số 626, QL14, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu 

và lưu hồ sơ theo quy định. 

+ Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đầu tư, Thẩm định và 

Giám sát đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ chủ đầu tư đã gửi 

qua mạng điện tử nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7110
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(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tƣ về việc giao 

nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trƣờng hợp nhà đầu tƣ đề xuất dự án). 

- Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); 

ý kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi theo hình thức PPP đối với dự án nhóm C. 

- 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 bộ hồ sơ: 

Số lƣợng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ. 

Tùy từng dự án cụ thể nếu nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực, nhiều địa phương phụ trách, quản lý, có thể yêu cầu bổ sung số lượng hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Đối với dự án nhóm A: Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Tối đa 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

Nhà đầu tƣ (đề xuất). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án đƣợc phê duyệt. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Tham khảo mẫu Tờ trình hƣớng 

dẫn; Phụ lục II (Hƣớng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP) ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 hƣớng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính 

phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Đối với dự án BT, quy 

hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán 

cho nhà đầu tƣ phải đƣợc lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trƣớc khi 

báo cáo nghiên cứu khả thi đƣợc phê duyệt. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức đối 

tác công tƣ; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 

04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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TÊN CƠ QUAN 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………..            ………….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án……………. 

 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)  

 

Căn cứ Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức 

đối tác công tƣ; 

Căn cứ Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 

04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ;  

Căn cứ 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; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan), 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Tên dự án) với các nội dung 

chính nhƣ sau: 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tƣ: 

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 vốn đầu tƣ: 

7. Phần Nhà nƣớc tham gia 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 hợp đồng dự án: 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ: 

12. Các nội dung liên quan khác: 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 
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- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tƣ về việc giao nhà 

đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trƣờng hợp nhà đầu tƣ đề xuất dự án). 

- Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); ý 

kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo 

hình thức PPP đối với dự án nhóm C. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

 (Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét, thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, dự án (Tên dự án)./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……………. 

   ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH 

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

 

 

 Tên ngƣời đại diện 
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PHỤ LỤC II 

HƢỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 II hƣớng dẫn các nội dung 

đƣợc trình bày trong báo cáo nghiên cứu khả thi để cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tƣ.  

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

đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) theo các nội dung dƣới đây. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản 

của dự án, bao gồm:  

- Tên dự án; 

- Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tƣ; 

- Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án; 

- Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất; 

- Yêu cầu về kỹ thuật; 

- Dự kiến tổng vốn đầu tƣ; 

- Phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án PPP (nếu có); 

- Loại hợp đồng dự án; 

- Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính; 

- Thời gian hợp đồng dự án; 

- Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ; 

- Các nội dung liên quan khác. 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ liệt kê các văn bản pháp lý làm căn cứ lập 

BCNCKT, bao gồm:  

- Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển khai dự án 

theo hình thức PPP;  

- Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu 

tƣ của dự án;  

- Các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phƣơng liên quan đến dự án;  

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

phê duyệt BCNCTKT ; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

Tham khảo Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 



57 

 

- Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

- Luật Xây dựng - Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tƣ ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức đối tác 

công tƣ; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của 

Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công 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. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN 

CỨU KHẢ THI 

Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tƣ về việc giao nhà 

đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trƣờng hợp nhà đầu tƣ đề xuất dự án). 

- Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); ý 

kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo 

hình thức PPP đối với dự án nhóm C. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

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 và/hoặc 

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 sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch có liên quan theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, kế 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, vùng và địa phƣơng; 

- 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 
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Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh chi tiết 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, 

BCNCKT cần thuyết minh bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, 

nâng cấp. 

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. 

4. 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. 

5. Lợi thế của việc đầu tư theo hình thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo hình 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; kết quả khảo sát thực tiễn về khả năng triển khai 

dự án của khu vực tƣ nhân; phƣơng án phân chia rủi ro giữa các bên có liên quan và các 

nội dung liên quan khác. 

6. Ý kiến về tác động của việc đầu tư thực hiện dự án 

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

quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu quốc hội 

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

II. Thuyết minh về kỹ thuật của dự án 

1. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 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. 

2. 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
3
. 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. 

                                                           

3
 Căn cứ yêu cầu của pháp luật chuyên ngành, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư có thể tổ chức 

khảo sát địa điểm thực hiện dự án và trình bày chi tiết kết quả khảo sát tại mục này. 
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3. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- 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. 

- Trƣờng hợp áp dụng loại hợp đồng BT, thuyết minh phƣơng án bồi thƣờng, hỗ 

trợ, tái định cƣ đối với Dự án khác căn cứ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 

(nếu có) theo quy định hiện hành. 

4. Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ 

cung cấp 

- Xác định các phƣơng án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở 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; rủi ro về kỹ thuật, công nghệ (nếu có); yêu cầu đầu vào và đầu ra của dự án. 

- Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng công trình dự án, sản phẩm 

hoặc dịch vụ 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 BCNCKT lựa chọn. Đây là cơ 

sở để tính toán tổng vốn đầu tƣ của dự án. BCNCKT cần 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. 

5. Thiết kế cơ sở 

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

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). 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án 

Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, BCNCKT xác định tổng 

vốn đầu tƣ của dự án, gồm: Tổng mức đầu tƣ và vốn lƣu động ban đầu để khai thác, vận 

hành dự án. Trong đó: 

- Tổng mức đầu tư đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự án có 

cấu phần xây dựng hoặc xác định theo pháp luật chuyên ngành đối với dự án không có 

cấu phần xây dựng. 

- Vốn lưu động ban đầu để khai thác, vận hành dự án là số vốn cần thiết để chi 

trả trong giai đoạn ban đầu vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp 

dịch vụ công, đảm bảo tính liên tục, ổn định của dự án. Vốn lƣu động ban đầu đƣợc xác 

định phù hợp với lĩnh vực đầu tƣ, điều kiện cụ thể, tiến độ thực hiện của từng dự án. 

7. Dự án khác (chỉ áp dụng đối với dự án BT) 

a) Đối với dự án BT sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư 

Căn cứ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) của quỹ đất 

dự kiến thanh toán cho nhà đầu tƣ, BCNCKT cần xác định một số nội dung của Dự án 

khác đƣợc thực hiện trên quỹ đất dự kiến thanh toán, cụ thể nhƣ sau: 

- Địa điểm thực hiện; 

- Hiện trạng khu đất, quỹ đất; các chỉ tiêu quy hoạch; mục đích sử dụng đất; cơ 

cấu sử dụng đất; 
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- Sơ bộ công năng, quy mô dự án; 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ đối với quỹ đất dự kiến thanh toán mà chƣa giải phóng mặt bằng); 

- Phƣơng án sơ bộ về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ (đối với quỹ đất dự kiến 

thanh toán mà chƣa giải phóng mặt bằng); 

- Dự kiến thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất; 

- Các nội dung khác (nếu có). 

b) Đối với dự án BT sử dụng trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng để thanh 

toán cho nhà đầu tư 

Căn cứ quyết định về việc sử dụng trụ sở làm việc hoặc tài sản kết cấu hạ tầng để 

thanh toán cho nhà đầu tƣ trong dự án BT của cấp có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, BCNCKT cần xác định một số nội dung của 

Dự án khác cụ thể nhƣ sau: 

- Địa điểm thực hiện; 

- Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; 

- Sơ bộ công năng, quy mô dự án; 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; 

- Dự kiến thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất đối với trụ sở làm việc hoặc tài sản 

kết cấu hạ tầng; 

- Các nội dung khác (nếu có). 

c) Đối với dự án BT theo phương thức nhượng quyền kinh doanh, khai thác công 

trình, dịch vụ cho nhà đầu tư 

BCNCKT cần xác định một số nội dung của Dự án khác cụ thể nhƣ sau: 

- Địa điểm thực hiện; 

- Phạm vi, thời hạn, giá trị nhƣợng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch 

vụ cho nhà đầu tƣ; 

- Sơ bộ công năng, quy mô dự án; 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; 

- Các nội dung khác (nếu có). 

III. Tác động về môi trƣờng, xã hội và quốc phòng, an ninh 

1. Tác động về môi trường 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. 

2. Tác động về xã hội của dự án 

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. 
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3. Tác động về quốc phòng, an ninh (nếu có) 

Trƣờng hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh, phân tích chi tiết nội 

dung này và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. 

IV. Dự báo nhu cầu 

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và phân tích phƣơng án tài chính 

của dự án, BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch 

vụ 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. 

V. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

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 theo hƣớng dẫn lại 

Mục V.2 Phần này). 

- 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 t; 

Ct = Chi phí năm 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
4
. 

                                                           

4
 Giá trị re được xác định theo quy định của từng ngành. Trường hợp chưa được 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 nhưng cần có 
thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 
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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: 
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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: 
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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 tại Mục V.1 và Mục V.2 Phần này, 

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. 

VI. 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 chuyên ngành 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 
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dự báo nhu cầu (đã đƣợc phân tích chi tiết tại Mục IV); giá, phí hàng hóa, 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. Phân tích phương án tài chính 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính, bao 

gồm: 

- Tổng vốn đầu tƣ; 

- Cơ cấu nguồn vốn và phƣơng án huy động vốn giả định; 

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

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tƣ; 

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

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

- Phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án (nếu có); 

- Các chỉ tiêu tài chính theo hƣớng dẫn tại Mục VI.3 Phần này. 

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

a) Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT, 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 - Net Present Value) 

Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của dòng 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: 
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Trong đó: 

CFt = Giá trị dòng tiền thuần (cash flow) là khoản chênh lệch giữa số tiền thu 

đƣợc (dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng 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 (đƣợc xác định theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính). 

- Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR - Internal Rate of Return) 

Chỉ tiêu này 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: 









n

t
t

t

)IRR(

CF
NPV

0

0
1

 

Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính NPV nêu trên. 
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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 - 

Weighted Average Cost of Capital); (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 - 

thông qua hoạt động khảo sát thị trƣờng (market test) trong quá trình nghiên cứu, chuẩn 

bị 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). 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCKT có thể bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính. 

b) Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT 

- Đối với dự án BT sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng 

thanh toán cho nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: 

Xác định cụ thể quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng (bao gồm vị trí, diện 

tích, giá trị và các nội dung khác) dự kiến thanh toán cho nhà đầu tƣ. Dự án có tính khả 

thi về tài chính khi quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng đƣợc xác định cụ 

thể, phù hợp với quy định của pháp luật, quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) 

đối với dự án thanh toán bằng quỹ đất và đảm bảo nguyên tắc thanh toán theo quy định 

của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công. 

- Đối với dự án BT thanh toán cho nhà đầu tƣ theo phƣơng thức nhƣợng quyền 

kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ: Xác định phạm vi, thời hạn, giá trị nhƣợng 

quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà đầu tƣ. 

4. 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, BCNCKT nêu kết luận về tính khả thi tài chính của dự án. 

VII. Loại hợp đồng dự án 

1. Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự án 

Trên cơ sở các thuyết minh về phƣơng án kỹ thuật, dự báo nhu cầu, phƣơng án 

tài chính của dự án, BCNCKT xác định dự án thuộc mô hình đầu tƣ có hoạt động kinh 

doanh hoặc thanh toán cho nhà đầu tƣ trên cơ sở chất lƣợng dịch vụ cung cấp, đồng thời 

phân tích tính phù hợp của loại hợp đồng đối với các điều kiện dự án. 

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 giữa các 

bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan nhà nƣớc 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...). 

Trƣờng hợp áp dụng loại hợp đồng BT, xác định thêm một số nghĩa vụ đối với 

nhà đầu tƣ, có thể bao gồm: Ứng trƣớc kinh phí, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với 

quỹ đất thực hiện Dự án khác, cam kết thực hiện Dự án khác... 

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

1. 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; rủi ro về tình hình kinh tế vĩ mô; rủi ro xã hội; rủi ro về quyền sử dụng đất; rủi ro về 

môi trƣờng; rủi ro về nhu cầu của thị trƣờng; rủi ro về thiết kế, xây dựng; rủi ro về tài 
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chính; rủi ro vận hành; rủi ro về kết thúc hợp đồng. Phân tích xác suất xảy ra và mức độ 

ảnh hƣởng của các rủi ro đối với dự án. 

2. 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 nhà nƣớc 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. 

IX. Các hỗ trợ của Nhà nƣớc 

1. Phần Nhà nước tham gia trong dự án (nếu có) 

Căn cứ kết quả phân tích tài chính, loại hợp đồng đƣợc lựa chọn đối với dự án đã 

đƣợc phê duyệt, BCNCKT cần thuyết minh chi tiết các nội dung sau: 

- Đối với dự án cần vốn góp của nhà nƣớc để đảm bảo tính khả thi tài chính cho 

dự án: Nêu nguồn vốn và giá trị phần vốn đầu tƣ công theo kế hoạch đầu tƣ công trung 

hạn và hàng năm; phƣơng thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu 

tƣ
5
. 

- Đối với dự án sử dụng tài sản công làm phần vốn góp, đơn vị chuẩn bị dự án: 

Nêu 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; 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 nhà đầu tƣ: Nêu nguồn vốn và giá trị 

phần vốn theo kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ 

công hoặc kế hoạch vốn, dự toán đối với nguồn chi thƣờng xuyên nhằm duy trì hoạt 

động cung cấp dịch vụ công, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công; phƣơng 

thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT: Nêu quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản 

kết cấu hạ tầng (bao gồm vị trí, diện tích, giá trị và các nội dung khác); phạm vi, thời 

hạn nhƣợng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ: Căn cứ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đƣợc phân tích tại mục 

II.3 Phần này, nêu nguồn vốn và giá trị phần vốn theo kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

và hàng năm; kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

2. Ưu đãi, bảo đảm đầu tư 

BCNCKT cần 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 các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời 

gian thực hiện hợp đồng dự án. 

X. Kế hoạch thực hiện dự án 

1. Chuẩn bị dự án 

Xác định thời gian tổng thể để chuẩn bị dự án, bao gồm: 

- Giai đoạn lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (đã hoàn 

                                                           

5
 Đối với dự án nhóm C, nêu sơ bộ giá trị phần vốn đầu tư công hoặc giá trị tài sản công; dự kiến về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư công; dự kiến phương thức, kế 
hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tư 
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thành). 

- Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt BCNCKT. 

- Giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ (sơ tuyển, đấu thầu, đàm phán và ký kết 

hợp đồng dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng dự án bắt đầu có hiệu lực). 

2. Thực hiện dự án 

Xác định thời gian thực hiện hợp đồng dự án (bao gồm thời điểm kết thúc 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 cần phân tích nguyên nhân, 

dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phƣơng pháp thực hiện. 

XI. Quản lý thực hiện dự án 

1. Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

BCNCKT thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

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

cụ thể; phƣơng thức để cơ quan nhà nƣớc 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 

BCNCKT 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 ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà đầu tƣ thực 

hiện kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ. 

BCNCKT 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 hoặc dịch vụ mà nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án cung cấp. 

3. Quản lý thực hiện dự án đối với dự án BT 

BCNCKT cần xác định cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chịu trách nhiệm trực 

tiếp hoặc giao đơn vị quản lý dự án, ban quản lý dự án đã đƣợc thành lập, có đủ năng 

lực, chuyên môn phối hợp với nhà đầu tƣ thực hiện giám sát chất lƣợng công trình dự 

án. Nội dung, phạm vi, trách nhiệm khi giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. 

E. 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 hình thức PPP. Theo đó, đƣa ra kiến nghị cấp 

có thẩm quyền phê duyệt BCNCKT hoặc các kiến nghị khác (nếu có). Trƣờng hợp dự 

án áp dụng loại hợp đồng BT, xác định các nội dung cần đƣợc nghiên cứu chi tiết tại 

bƣớc thiết kế, dự toán. 
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3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án 

do nhà đầu tƣ đề xuất. Mã số TTHC: 2.001994. 000.00.00.H10 

a) Dự án đƣợc xem xét điều chỉnh trong trƣờng hợp sau đây: 

- Dự án bị ảnh hƣởng bởi thiên tai hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; 

- Xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã 

hội cho dự án; 

- Quy hoạch thay đổi gây ảnh hƣởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy 

mô của dự án; 

- Dự án không thu hút đƣợc nhà đầu tƣ quan tâm sau khi thăm dò thị 

trƣờng, tổ chức sơ tuyển hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tƣ; 

- Trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quyết 

định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

b) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tƣ đƣợc giao lập hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh thực hiện 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 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 01 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 A, 05 ngày đối với dự án nhóm B và 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 15 ngày đối với dự án nhóm A, 12 

ngày đối với dự án nhóm B và C). 

- Bƣớc 5: UBND tỉnh quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án điều chỉnh (tối đa 6,5 ngày). 

- 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) để thực hiện 

trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển 

qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức, cá nhân đã đăng ký 

và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

 Lưu ý:  

+ Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư có trách nhiệm xem xét, 

gửi thông báo qua hộp thư điện tử của người nộp hồ sơ biết về hồ sơ đã đủ điều 

kiện thẩm định và trình phê duyệt. 

+ Sau khi nhận được thông báo về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi điều chỉnh, trong thời gian 02 ngày làm việc chủ đầu tư nộp 05 bộ hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7107
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 qua mạng điện tử đến Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đường bưu điện - Địa 

chỉ số 626, QL14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu và lưu hồ sơ theo quy định. 

+ Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đầu tư, Thẩm định và 

Giám sát đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ chủ đầu tư đã gửi 

qua mạng điện tử nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

c) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích 

hoặc qua dịch vụ công trực tuyến. 

d) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh. 

- 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 bộ hồ sơ: 

Số lƣợng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ. 

Tùy từng dự án cụ thể nếu nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực, nhiều địa phương phụ trách, quản lý, có thể yêu cầu bổ sung số lượng hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Đối với dự án nhóm A: Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Tối đa 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

Nhà đầu tƣ (đề xuất). 

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo nghiên cứu khả thi 

điều chỉnh đƣợc phê duyệt. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Xem xét điều chỉnh phù hợp theo các điều 

kiện nêu trên và tham khảo mẫu đính kèm Tờ trình BCNCKT và Phụ lục II. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Đối với dự án BT, quy 

hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán 

cho nhà đầu tƣ phải đƣợc lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trƣớc khi 

báo cáo nghiên cứu khả thi đƣợc phê duyệt. 
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n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức 

đối tác công tƣ; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 

04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm:  
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TÊN CƠ QUAN 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………..            ………….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án……………. 

 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)  

 

Căn cứ Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức 

đối tác công tƣ; 

Căn cứ Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 

04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ;  

Căn cứ 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; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan), 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Tên dự án) với các nội dung 

chính nhƣ sau: 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tƣ: 

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 vốn đầu tƣ: 

7. Phần Nhà nƣớc tham gia 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 hợp đồng dự án: 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ: 

12. Các nội dung liên quan khác: 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 



71 

 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tƣ về việc giao nhà 

đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trƣờng hợp nhà đầu tƣ đề xuất dự án). 

- Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); ý 

kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo 

hình thức PPP đối với dự án nhóm C. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

 (Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét, thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, dự án (Tên dự án)./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……………. 

   ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH 

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

 

 

 Tên ngƣời đại diện 
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PHỤ LỤC II 

HƢỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 II hƣớng dẫn các nội dung 

đƣợc trình bày trong báo cáo nghiên cứu khả thi để cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tƣ.  

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

đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) theo các nội dung dƣới đây. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản 

của dự án, bao gồm:  

- Tên dự án; 

- Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tƣ; 

- Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án; 

- Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất; 

- Yêu cầu về kỹ thuật; 

- Dự kiến tổng vốn đầu tƣ; 

- Phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án PPP (nếu có); 

- Loại hợp đồng dự án; 

- Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính; 

- Thời gian hợp đồng dự án; 

- Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ; 

- Các nội dung liên quan khác. 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ liệt kê các văn bản pháp lý làm căn cứ lập 

BCNCKT, bao gồm:  

- Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển khai dự án 

theo hình thức PPP;  

- Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu 

tƣ của dự án;  

- Các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phƣơng liên quan đến dự án;  

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

phê duyệt BCNCTKT ; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

Tham khảo Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
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- Luật Đầu tƣ công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

- Luật Xây dựng - Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tƣ ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức đối tác 

công tƣ; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của 

Chính phủ về đầu tƣ theo hình thức đối tác công 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. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN 

CỨU KHẢ THI 

Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tƣ về việc giao nhà 

đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trƣờng hợp nhà đầu tƣ đề xuất dự án). 

- Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); ý 

kiến chấp thuận của ngƣời có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo 

hình thức PPP đối với dự án nhóm C. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

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 và/hoặc 

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 sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch có liên quan theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, kế 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, vùng và địa phƣơng; 

- 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 
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Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh chi tiết 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, 

BCNCKT cần thuyết minh bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, 

nâng cấp. 

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. 

4. 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. 

5. Lợi thế của việc đầu tư theo hình thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo hình 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; kết quả khảo sát thực tiễn về khả năng triển khai 

dự án của khu vực tƣ nhân; phƣơng án phân chia rủi ro giữa các bên có liên quan và các 

nội dung liên quan khác. 

6. Ý kiến về tác động của việc đầu tư thực hiện dự án 

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

quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu quốc hội 

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

II. Thuyết minh về kỹ thuật của dự án 

1. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 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. 

2. 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
3
. 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. 

                                                           

3
 Căn cứ yêu cầu của pháp luật chuyên ngành, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư có thể tổ chức 

khảo sát địa điểm thực hiện dự án và trình bày chi tiết kết quả khảo sát tại mục này. 



75 

 

3. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- 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. 

- Trƣờng hợp áp dụng loại hợp đồng BT, thuyết minh phƣơng án bồi thƣờng, hỗ 

trợ, tái định cƣ đối với Dự án khác căn cứ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 

(nếu có) theo quy định hiện hành. 

4. Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ 

cung cấp 

- Xác định các phƣơng án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở 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; rủi ro về kỹ thuật, công nghệ (nếu có); yêu cầu đầu vào và đầu ra của dự án. 

- Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng công trình dự án, sản phẩm 

hoặc dịch vụ 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 BCNCKT lựa chọn. Đây là cơ 

sở để tính toán tổng vốn đầu tƣ của dự án. BCNCKT cần 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. 

5. Thiết kế cơ sở 

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

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). 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án 

Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, BCNCKT xác định tổng 

vốn đầu tƣ của dự án, gồm: Tổng mức đầu tƣ và vốn lƣu động ban đầu để khai thác, vận 

hành dự án. Trong đó: 

- Tổng mức đầu tư đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự án có 

cấu phần xây dựng hoặc xác định theo pháp luật chuyên ngành đối với dự án không có 

cấu phần xây dựng. 

- Vốn lưu động ban đầu để khai thác, vận hành dự án là số vốn cần thiết để chi 

trả trong giai đoạn ban đầu vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp 

dịch vụ công, đảm bảo tính liên tục, ổn định của dự án. Vốn lƣu động ban đầu đƣợc xác 

định phù hợp với lĩnh vực đầu tƣ, điều kiện cụ thể, tiến độ thực hiện của từng dự án. 

7. Dự án khác (chỉ áp dụng đối với dự án BT) 

a) Đối với dự án BT sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư 

Căn cứ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) của quỹ đất 

dự kiến thanh toán cho nhà đầu tƣ, BCNCKT cần xác định một số nội dung của Dự án 

khác đƣợc thực hiện trên quỹ đất dự kiến thanh toán, cụ thể nhƣ sau: 

- Địa điểm thực hiện; 

- Hiện trạng khu đất, quỹ đất; các chỉ tiêu quy hoạch; mục đích sử dụng đất; cơ 

cấu sử dụng đất; 
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- Sơ bộ công năng, quy mô dự án; 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ đối với quỹ đất dự kiến thanh toán mà chƣa giải phóng mặt bằng); 

- Phƣơng án sơ bộ về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ (đối với quỹ đất dự kiến 

thanh toán mà chƣa giải phóng mặt bằng); 

- Dự kiến thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất; 

- Các nội dung khác (nếu có). 

b) Đối với dự án BT sử dụng trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng để thanh 

toán cho nhà đầu tư 

Căn cứ quyết định về việc sử dụng trụ sở làm việc hoặc tài sản kết cấu hạ tầng để 

thanh toán cho nhà đầu tƣ trong dự án BT của cấp có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, BCNCKT cần xác định một số nội dung của 

Dự án khác cụ thể nhƣ sau: 

- Địa điểm thực hiện; 

- Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; 

- Sơ bộ công năng, quy mô dự án; 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; 

- Dự kiến thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất đối với trụ sở làm việc hoặc tài sản 

kết cấu hạ tầng; 

- Các nội dung khác (nếu có). 

c) Đối với dự án BT theo phương thức nhượng quyền kinh doanh, khai thác công 

trình, dịch vụ cho nhà đầu tư 

BCNCKT cần xác định một số nội dung của Dự án khác cụ thể nhƣ sau: 

- Địa điểm thực hiện; 

- Phạm vi, thời hạn, giá trị nhƣợng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch 

vụ cho nhà đầu tƣ; 

- Sơ bộ công năng, quy mô dự án; 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; 

- Các nội dung khác (nếu có). 

III. Tác động về môi trƣờng, xã hội và quốc phòng, an ninh 

1. Tác động về môi trường 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. 

2. Tác động về xã hội của dự án 

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. 
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3. Tác động về quốc phòng, an ninh (nếu có) 

Trƣờng hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh, phân tích chi tiết nội 

dung này và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. 

IV. Dự báo nhu cầu 

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và phân tích phƣơng án tài chính 

của dự án, BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch 

vụ 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. 

V. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

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 theo hƣớng dẫn lại 

Mục V.2 Phần này). 

- 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 t; 

Ct = Chi phí năm 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
4
. 

                                                           

4
 Giá trị re được xác định theo quy định của từng ngành. Trường hợp chưa được 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 nhưng cần có 
thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 
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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: 
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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: 
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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 tại Mục V.1 và Mục V.2 Phần này, 

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. 

VI. 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 chuyên ngành 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 
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dự báo nhu cầu (đã đƣợc phân tích chi tiết tại Mục IV); giá, phí hàng hóa, 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. Phân tích phương án tài chính 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính, bao 

gồm: 

- Tổng vốn đầu tƣ; 

- Cơ cấu nguồn vốn và phƣơng án huy động vốn giả định; 

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

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tƣ; 

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

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

- Phần Nhà nƣớc tham gia trong dự án (nếu có); 

- Các chỉ tiêu tài chính theo hƣớng dẫn tại Mục VI.3 Phần này. 

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

a) Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT, 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 - Net Present Value) 

Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của dòng 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: 
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Trong đó: 

CFt = Giá trị dòng tiền thuần (cash flow) là khoản chênh lệch giữa số tiền thu 

đƣợc (dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng 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 (đƣợc xác định theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính). 

- Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR - Internal Rate of Return) 

Chỉ tiêu này 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. 
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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 - 

Weighted Average Cost of Capital); (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 - 

thông qua hoạt động khảo sát thị trƣờng (market test) trong quá trình nghiên cứu, chuẩn 

bị 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). 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCKT có thể bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính. 

b) Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT 

- Đối với dự án BT sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng 

thanh toán cho nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: 

Xác định cụ thể quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng (bao gồm vị trí, diện 

tích, giá trị và các nội dung khác) dự kiến thanh toán cho nhà đầu tƣ. Dự án có tính khả 

thi về tài chính khi quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng đƣợc xác định cụ 

thể, phù hợp với quy định của pháp luật, quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) 

đối với dự án thanh toán bằng quỹ đất và đảm bảo nguyên tắc thanh toán theo quy định 

của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công. 

- Đối với dự án BT thanh toán cho nhà đầu tƣ theo phƣơng thức nhƣợng quyền 

kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ: Xác định phạm vi, thời hạn, giá trị nhƣợng 

quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà đầu tƣ. 

4. 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, BCNCKT nêu kết luận về tính khả thi tài chính của dự án. 

VII. Loại hợp đồng dự án 

1. Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự án 

Trên cơ sở các thuyết minh về phƣơng án kỹ thuật, dự báo nhu cầu, phƣơng án 

tài chính của dự án, BCNCKT xác định dự án thuộc mô hình đầu tƣ có hoạt động kinh 

doanh hoặc thanh toán cho nhà đầu tƣ trên cơ sở chất lƣợng dịch vụ cung cấp, đồng thời 

phân tích tính phù hợp của loại hợp đồng đối với các điều kiện dự án. 

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 giữa các 

bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan nhà nƣớc 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...). 

Trƣờng hợp áp dụng loại hợp đồng BT, xác định thêm một số nghĩa vụ đối với 

nhà đầu tƣ, có thể bao gồm: Ứng trƣớc kinh phí, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với 

quỹ đất thực hiện Dự án khác, cam kết thực hiện Dự án khác... 

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

1. 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; rủi ro về tình hình kinh tế vĩ mô; rủi ro xã hội; rủi ro về quyền sử dụng đất; rủi ro về 

môi trƣờng; rủi ro về nhu cầu của thị trƣờng; rủi ro về thiết kế, xây dựng; rủi ro về tài 
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chính; rủi ro vận hành; rủi ro về kết thúc hợp đồng. Phân tích xác suất xảy ra và mức độ 

ảnh hƣởng của các rủi ro đối với dự án. 

2. 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 nhà nƣớc 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. 

IX. Các hỗ trợ của Nhà nƣớc 

1. Phần Nhà nước tham gia trong dự án (nếu có) 

Căn cứ kết quả phân tích tài chính, loại hợp đồng đƣợc lựa chọn đối với dự án đã 

đƣợc phê duyệt, BCNCKT cần thuyết minh chi tiết các nội dung sau: 

- Đối với dự án cần vốn góp của nhà nƣớc để đảm bảo tính khả thi tài chính cho 

dự án: Nêu nguồn vốn và giá trị phần vốn đầu tƣ công theo kế hoạch đầu tƣ công trung 

hạn và hàng năm; phƣơng thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu 

tƣ
5
. 

- Đối với dự án sử dụng tài sản công làm phần vốn góp, đơn vị chuẩn bị dự án: 

Nêu 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; 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 nhà đầu tƣ: Nêu nguồn vốn và giá trị 

phần vốn theo kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ 

công hoặc kế hoạch vốn, dự toán đối với nguồn chi thƣờng xuyên nhằm duy trì hoạt 

động cung cấp dịch vụ công, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công; phƣơng 

thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT: Nêu quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản 

kết cấu hạ tầng (bao gồm vị trí, diện tích, giá trị và các nội dung khác); phạm vi, thời 

hạn nhƣợng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thƣờng, hỗ trợ, 

tái định cƣ: Căn cứ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đƣợc phân tích tại mục 

II.3 Phần này, nêu nguồn vốn và giá trị phần vốn theo kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

và hàng năm; kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

2. Ưu đãi, bảo đảm đầu tư 

BCNCKT cần 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 các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời 

gian thực hiện hợp đồng dự án. 

X. Kế hoạch thực hiện dự án 

1. Chuẩn bị dự án 

Xác định thời gian tổng thể để chuẩn bị dự án, bao gồm: 

- Giai đoạn lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (đã hoàn 

                                                           

5
 Đối với dự án nhóm C, nêu sơ bộ giá trị phần vốn đầu tư công hoặc giá trị tài sản công; dự kiến về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư công; dự kiến phương thức, kế 
hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tư 
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thành). 

- Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt BCNCKT. 

- Giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ (sơ tuyển, đấu thầu, đàm phán và ký kết 

hợp đồng dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng dự án bắt đầu có hiệu lực). 

2. Thực hiện dự án 

Xác định thời gian thực hiện hợp đồng dự án (bao gồm thời điểm kết thúc 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 cần phân tích nguyên nhân, 

dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phƣơng pháp thực hiện. 

XI. Quản lý thực hiện dự án 

1. Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

BCNCKT thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

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

cụ thể; phƣơng thức để cơ quan nhà nƣớc 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 

BCNCKT 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 ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà đầu tƣ thực 

hiện kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ. 

BCNCKT 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 hoặc dịch vụ mà nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án cung cấp. 

3. Quản lý thực hiện dự án đối với dự án BT 

BCNCKT cần xác định cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền chịu trách nhiệm trực 

tiếp hoặc giao đơn vị quản lý dự án, ban quản lý dự án đã đƣợc thành lập, có đủ năng 

lực, chuyên môn phối hợp với nhà đầu tƣ thực hiện giám sát chất lƣợng công trình dự 

án. Nội dung, phạm vi, trách nhiệm khi giám sát thực hiện theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. 

E. 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 hình thức PPP. Theo đó, đƣa ra kiến nghị cấp 

có thẩm quyền phê duyệt BCNCKT hoặc các kiến nghị khác (nếu có). Trƣờng hợp dự 

án áp dụng loại hợp đồng BT, xác định các nội dung cần đƣợc nghiên cứu chi tiết tại 

bƣớc thiết kế, dự toán. 
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II. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ SỬ DỤNG VỐN CỦA 

NHÀ ĐẦU TƢ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN: 

1. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự 

án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ). Mã số TTHC: 

./Trình tự thực hiện: 

* Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ) thực hiện theo trình tự 

sau: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án 

của nhà đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi File hồ sơ qua hệ thống dịch vụ 

công tỉnh Bình Phƣớc cho các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến góp ý, thẩm 

định. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc File hồ 

sơ dự án đầu tƣ do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chuyển đến, các đơn vị liên quan có 

ý kiến những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc chuyên ngành; trong đó 

phải khẳng định rõ quan điểm thống nhất hoặc không thống nhất cho nhà đầu tƣ 

thực hiện dự án tại vị trí đất nhà đầu tƣ đề xuất, đồng thời nêu rõ cơ sở pháp lý 

và gửi kết quả qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc cho Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ, cụ thể: 

- Sở Xây dựng: Có ý kiến chuyên ngành về địa điểm xây dựng, sự phù hợp 

với quy hoạch xây dựng của tỉnh, vị trí và diện tích khu đất theo các quy chuẩn 

xây dựng; ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ;   

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: Có ý kiến chuyên ngành về sự phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất; vị trí thực hiện dự án theo 

các yêu cầu, điều kiện về môi trƣờng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, 

các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trƣờng và các văn bản khác có 

liên quan; việc chấp hành pháp luật đất đai và môi trƣờng của nhà đầu tƣ, việc 

chuyển mục đích đất lâm nghiệp (nếu có); ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Có ý kiến chuyên ngành về sự 

phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất lâm nghiệp (nếu có); vị trí thực hiện dự án theo các điều 

kiện về quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành của dự án; ý kiến về chủ trƣơng đầu 

tƣ; 

- Sở Công thƣơng: Có ý kiến chuyên ngành về mặt quy hoạch đối với các 

dự án sản xuất công nghiệp, dự án thƣơng mại; vị trí thực hiện dự án theo các 

điều kiện về quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành của dự án; ý kiến về chủ trƣơng 

đầu tƣ; 
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- Sở Giao thông Vận tải: Có ý kiến chuyên ngành về sự phù hợp với quy 

chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành của dự án; ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Có ý kiến chuyên ngành đối với những dự án 

có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy 

định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh: Có ý về vị trí thực 

hiện dự án theo quy định về mặt an ninh quốc phòng; an ninh khu vực biên giới 

(nếu có); ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nƣớc 

chuyên ngành có ý kiến liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành quản lý theo quy 

định của pháp luật (nếu có); ý kiến về chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cấp 

huyện; địa điểm, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, sự phù hợp của vị 

trí nhà đầu tƣ đề xuất thực hiện dự án đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi 

trƣờng và quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan; ý kiến về chủ 

trƣơng đầu tƣ. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ căn cứ chức năng quản lý chuyên môn và ý kiến thẩm định 

dự án của các đơn vị liên quan, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.  

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ và 

báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, 

trƣờng hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và nhà đầu 

tƣ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả 

trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận 

của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận 

chuyển theo quy định. 

* Đối với dự án đầu tƣ có quy mô vốn đầu tƣ từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy 

định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tƣ phù hợp với quy hoạch đã đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt thực hiện ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT thì khi lấy ý 

kiến thẩm định theo Bƣớc 2, ngoài việc lấy ý kiến các cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. Tại Bƣớc 

5, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

Các bƣớc và nội dung khác thực hiện theo thủ tục chung. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 
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- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ (theo mẫu quy định); 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc, hộ chiếu đối với nhà đầu tƣ là 

cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành 

lập đối với nhà đầu tƣ là tổ chức. 

- Đề xuất dự án đầu tƣ bao gồm các nội dung: Nhà đầu tƣ thực hiện dự án, 

mục tiêu đầu tƣ, quy mô đầu tƣ, vốn đầu tƣ và phƣơng án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ đầu tƣ, nhu cầu về lao động, đề xuất hƣởng ƣu đãi đầu tƣ, 

đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (theo mẫu quy định). 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (theo mẫu quy định); trƣờng hợp dự án không 

đề nghị Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tƣ 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tƣ; kèm theo bản trích đo địa 

chính khu đất có thể hiện tọa độ các góc. 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ, quy 

trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết 

bị và dây chuyền công nghệ chính (theo mẫu quy định). 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của 

nhà đầu tƣ (nếu có); 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. 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Đối với trƣờng hợp là Hợp đồng BBC); 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ dự án đầu tƣ, 

trƣờng hợp dự án phải lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, thời hạn 30 ngày 

làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ trong nƣớc (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ thuộc một trong 

các trƣờng hợp sau: 

- Dự án đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất không thông qua một trong 

các cách thức sau: (i) đấu giá quyền sử dụng đất, (ii) đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tƣ có sử dụng đất hoặc (iii) nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất. Đối tƣợng này không bao gồm dự án trong KCN, KCX, KCNC, 
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KKT phù hợp với quy hoạch. 

- Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Đối tƣợng này không bao 

gồm dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT phù hợp với quy hoạch. 

- Dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật 

về chuyển giao công nghệ. 

- Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật đầu tƣ phù hợp với quy hoạch và 

thực hiện ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND 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 quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh theo mẫu II.1 ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT hoặc Văn bản thông báo từ chối 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (nêu rõ lý do). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣtheo Mẫu I.1 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tƣtheo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Đáp ứng nội dung thẩm định tại Khoản 6 Điều 33 Luật đầu tƣ (Bƣớc 4 

trong mục trình tự thực hiện).  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ  

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư) 
 

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: ……….. (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:  ................................................ ……… 

Sinh ngày: …….../ ... / .... ………….Quốc tịch:  ............ ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .......................................  

Ngày cấp:  ................ / .... /......... Nơi cấp:  ...............................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu):  .....................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  ...................................................................................  

Ngày cấp:  ................ / .... /......... Ngày hết hạn:  ...... / ..... / ......  Nơi cấp:  ...............  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp 

hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: 

..................................................... 

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:.................................. 
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Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ……… 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoàitrong doanh nghiệp/tổ 

chức(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành 

lập tại Việt Nam): 

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

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 của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký 

đầu tư, gồm: 

Họ tên: ………………………………Giới tính:  ...........................  

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch:  .................. . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .......................................  

Ngày cấp:  ................ / .... /......... Nơi cấp:  ...............................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..………………………………………... 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai 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 ĐTNN 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 

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 
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III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Tên dự án đầu tƣ: .................................................................... 

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tƣ kèm theo 

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 chủ trƣơng đầu 

tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 

Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tƣ (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể 

các văn bản gửi kèm theo). 

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):  

 

 Làm tại ……., 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 I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – 

 Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư) 

 

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 VỚI NỘI DUNG SAU 

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, đườngphố/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 

 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành cấp 

4 theo VSIC) 

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.  
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- (*) 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 khi cấp GCNĐKĐT. 

 

3. Quy mô đầu tƣ: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Công suất thiết kế: …………………… 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ………………………. 

- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha): ………… 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều 

cao công trình,…): 

Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ trên 

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm 

đ, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư) 

4.1. Địa điểm khu đất:  

- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa lý); 

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có); 

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo) 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời 

hạn, tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình). 

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.  

4.6. Phƣơng án tổng thể bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ (nếu có): 

5. Vốn đầu tƣ:  

5.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....(bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô 

la Mỹ, trong đó:  

a) Vốn cố định: ... (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la Mỹ.  

Trong đó; 

- Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ (nếu có): 
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- Chi phí thuê đất, mặt nƣớc,…: 

- Chi phí xây dựng công trình: 

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thƣơng hiệu; 

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định. 

- Chi phí dự phòng; 

 Cộng: ……………………….. 

b) Vốn lƣu động: …. (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la Mỹ. 

5.2. Nguồn vốn đầu tƣ: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tƣ (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:  

(*): 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) Vốn khác: ………….. 

6. Thời hạn thực hiện/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)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tƣ, đền bù giải phóng 

mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp 

dịch vụ …. 

8. 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):…. 

9. 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, ....). 
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- Đánh giá tác động môi trƣờng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng.  

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ - quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư) 

- Tên công nghệ; 

- Xuất xứ công nghệ; 

- Sơ đồ quy trình công nghệ; 

- Thông số kỹ thuật chính; 

- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ; 

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; 

- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp 

luật về chuyển giao công nghệ. 

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài (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:  

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:  

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. 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng): 

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): .................................................................. 

 Làm tại ……., 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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2. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ (đối với dự 

án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ). Mã số TTHC: 

1.004877. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ đối với dự án 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ thực hiện theo trình tự 

sau: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đồng thời 

gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tƣ để lấy 

ý kiến về các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về 

những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của mình gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ và Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về các nội dung: (i) Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao 

đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai (đối với dự án đƣợc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất); (ii) Phƣơng án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cƣ 

(nếu có) đối với dự án đầu tƣ đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất; (iii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (nếu có). 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo thẩm định trình 

Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đƣợc 

báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Thủ tƣớng Chính phủ quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ (gồm các nội dung quy định tại Khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tƣ). 

Văn bản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và nhà đầu tƣ, Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ 

chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính 

công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định.  

b) Cách thức thực hiện: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6813
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ; 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu 

tƣ là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tƣơng đƣơng khác 

xác nhận tƣ cách pháp lý đối với nhà đầu tƣ là tổ chức; 

- Đề xuất dự án đầu tƣ bao gồm các nội dung: nhà đầu tƣ thực hiện dự án, 

mục tiêu đầu tƣ, quy mô đầu tƣ, vốn đầu tƣ và phƣơng án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ đầu tƣ, nhu cầu về lao động, đề xuất hƣởng ƣu đãi đầu tƣ, 

đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

- Bản sao 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 thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nƣớc giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;  

Trƣờng hợp dự án không đề nghị Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tƣ nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm 

hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tƣ có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện 

dự án đầu tƣ; 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 32 của Luật Đầu tƣ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ 

đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy 

móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Phƣơng án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cƣ (nếu có); 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, các giải pháp bảo vệ môi trƣờng. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 47 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ theo quy định; 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ trong nƣớc (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ thuộc trƣờng 

hợp quy định tại Điều 31 Luật đầu tƣ, trừ dự án quy định tại Khoản 2 Điều 31 

Luật đầu tƣ phù hợp với quy hoạch. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lấy ý kiến thẩm định của Bộ, ngành và cơ quan 

khác có liên quan; 

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tổ chức thẩm định; 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ hoặc Văn 

bản thông báo từ chối quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (nêu rõ lý do). 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tƣ theo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Đáp ứng nội dung thẩm định tại Khoản 6 Điều 33 Luật đầu tƣ (Bƣớc 5 

trong mục trình tự thực hiện). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ  

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư) 

 

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: ……….. (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:  ....................................................... ……… 

Sinh ngày: …….../ ...... / .... ………….Quốc tịch:  ............... ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: 

..................................................... 

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:.................................. 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 
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Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ……… 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoàitrong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp 

dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam): 

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

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 của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu 

tư, gồm: 

Họ tên: ………………………………Giới tính:  ...................................  

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch:  ............................ . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..………………………………………... 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai 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 

ĐTNN 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 

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 

Tên dự án đầu tƣ: .................................................................... 
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Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tƣ kèm theo 

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 chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 

35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tƣ (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):  

 

 Làm tại ……., 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 I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – 

 Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư) 

 

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 VỚI NỘI DUNG SAU 

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, đườngphố/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 

 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo 

VSIC) 

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 đầu tư 

có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT. 
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3. Quy mô đầu tƣ: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Công suất thiết kế: …………………… 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ………………………. 

- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha): ………… 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công 

trình,…): 

Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ trên 

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 

33 Luật đầu tư) 

4.1. Địa điểm khu đất:  

- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa lý); 

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có); 

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất kèm theo) 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỷ lệ 

nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình). 

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.  

4.6. Phƣơng án tổng thể bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ (nếu có): 

5. Vốn đầu tƣ:  

5.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....(bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la Mỹ, 

trong đó:  

a) Vốn cố định: ... (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la Mỹ.  

Trong đó; 

- Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ (nếu có): 

- Chi phí thuê đất, mặt nƣớc,…: 

- Chi phí xây dựng công trình: 

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thƣơng hiệu; 

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định. 

- Chi phí dự phòng; 
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 Cộng: ……………………….. 

b) Vốn lƣu động: …. (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la Mỹ. 

5.2. Nguồn vốn đầu tƣ: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tƣ (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:  

(*): 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) Vốn khác: ………….. 

6. Thời hạn thực hiện/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)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tƣ, đền bù giải phóng mặt bằng, thời 

gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ …. 

8. 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):…. 

9. 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, 

....). 

- Đánh giá tác động môi trƣờng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng.  

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao 

công nghệ - quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư) 

- Tên công nghệ; 

- Xuất xứ công nghệ; 

- Sơ đồ quy trình công nghệ; 
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- Thông số kỹ thuật chính; 

- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ; 

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; 

- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ. 

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài (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:  

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:  

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. 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng): 

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): .................................................................. 

 Làm tại ……., 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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3. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Quốc hội (đối với dự án đầu tƣ 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ). Mã số TTHC:  

2.001910. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án 

đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ dự án đầu tƣ cho Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ để báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nƣớc. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định 

nhà nƣớc tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tƣ và lập báo cáo thẩm định gồm các 

nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đầu tƣ và lập báo cáo thẩm định 

trình Chính phủ. 

-Bƣớc 4: Chậm nhất 60 ngày trƣớc ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính 

phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đến cơ quan chủ trì thẩm tra của 

Quốc hội.  

-Bƣớc 5: Cơ quan đƣợc Quốc hội giao chủ trì thẩm tra thực hiện thẩm tra. 

-Bƣớc 6: Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trƣơng đầu tƣ. 

Nghị Quyết đƣợc gửi về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để 

thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc 

chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký 

và nộp phí vận chuyển theo quy định 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ; 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu 

tƣ là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tƣơng đƣơng khác 

xác nhận tƣ cách pháp lý đối với nhà đầu tƣ là tổ chức; 

- Đề xuất dự án đầu tƣ bao gồm các nội dung: nhà đầu tƣ thực hiện dự án, 

mục tiêu đầu tƣ, quy mô đầu tƣ, vốn đầu tƣ và phƣơng án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ đầu tƣ, nhu cầu về lao động, đề xuất hƣởng ƣu đãi đầu tƣ, 

đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6787
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- Bản sao 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 thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; 

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nƣớc giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;  

Trƣờng hợp dự án không đề nghị Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tƣ nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm 

hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tƣ có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện 

dự án đầu tƣ; 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 32 của Luật Đầu tƣ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ 

đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy 

móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Phƣơng án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cƣ (nếu có); 

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, các giải pháp bảo vệ môi trƣờng; 

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Theo Chƣơng trình và kỳ họp của Quốc hội 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ trong nƣớc (cá nhân và tổ chức) thực hiện các dự án thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Quốc hội quy định tại Điều 30 Luật Đầu 

tƣ. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Quốc hội. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ trình Thủ tƣớng Chính phủ thành lập Hội đồng 

thẩm định nhà nƣớc; 

+ Hội đồng thẩm định nhà nƣớc tổ chức thẩm định; 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Nghị quyết của Quốc hội về chủ trƣơng đầu tƣ. 

h) Lệ phí:  Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣtheo Mẫu I.1 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tƣtheo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Đáp ứng nội dung thẩm định tại Khoản 6 Điều 33 Luật đầu tƣ  và nội dung 

thẩm tra quy định tại Khoản 6 Điều 35 Luật đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ  

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư) 

 

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: ……….. (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:  ....................................................... ……… 

Sinh ngày: …….../ ...... / .... ………….Quốc tịch:  ............... ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: 

..................................................... 

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:.................................. 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 
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Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ……… 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoàitrong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp 

dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam): 

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

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 của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu 

tư, gồm: 

Họ tên: ………………………………Giới tính:  ...................................  

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch:  ............................ . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..………………………………………... 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai 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 

ĐTNN 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 

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 

Tên dự án đầu tƣ: .................................................................... 
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Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tƣ kèm theo 

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 chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 

35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tƣ (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):  

 

 Làm tại ……., 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 I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – 

 Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư) 

 

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 VỚI NỘI DUNG SAU 

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, đườngphố/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 

 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo 

VSIC) 

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 đầu tư 

có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT. 
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3. Quy mô đầu tƣ: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Công suất thiết kế: …………………… 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ………………………. 

- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha): ………… 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công 

trình,…): 

Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ trên 

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 

33 Luật đầu tư) 

4.1. Địa điểm khu đất:  

- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa lý); 

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có); 

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất kèm theo) 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỷ lệ 

nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình). 

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.  

4.6. Phƣơng án tổng thể bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ (nếu có): 

5. Vốn đầu tƣ:  

5.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....(bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la Mỹ, 

trong đó:  

a) Vốn cố định: ... (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la Mỹ.  

Trong đó; 

- Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ (nếu có): 

- Chi phí thuê đất, mặt nƣớc,…: 

- Chi phí xây dựng công trình: 

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thƣơng hiệu; 

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định. 
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- Chi phí dự phòng; 

 Cộng: ……………………….. 

b) Vốn lƣu động: …. (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la Mỹ. 

5.2. Nguồn vốn đầu tƣ: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tƣ (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:  

(*): 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) Vốn khác: ………….. 

6. Thời hạn thực hiện/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)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tƣ, đền bù giải phóng mặt bằng, thời 

gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ …. 

8. 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):…. 

9. 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, 

....). 

- Đánh giá tác động môi trƣờng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng.  

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao 

công nghệ - quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư) 

- Tên công nghệ; 

- Xuất xứ công nghệ; 
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- Sơ đồ quy trình công nghệ; 

- Thông số kỹ thuật chính; 

- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ; 

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; 

- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ. 

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài (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:  

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:  

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. 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng): 

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): .................................................................. 

 Làm tại ……., 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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4. Điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ, 

UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tƣ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ. Mã số TTHC: 2.001869. 000.00.00.H10.  

a) Trình tự thực hiện: 

* Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án 

của nhà đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi File hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công 

tỉnh Bình Phƣớc cho các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến góp ý, thẩm định về 

nội dung điều chỉnh. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc File hồ sơ 

dự án đầu tƣ do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chuyển đến, các đơn vị liên quan có ý 

kiến những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc chuyên ngành; trong đó 

phải khẳng định rõ quan điểm thống nhất hoặc không thống nhất cho nhà đầu tƣ 

điều chỉnh dự án đầu tƣ, đồng thời nêu rõ cơ sở pháp lý và gửi kết quả qua hệ 

thống dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc cho Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ căn cứ chức năng quản lý chuyên môn và ý kiến thẩm định 

dự án của các đơn vị liên quan, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét điều chỉnh Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.  

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ và 

báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ, trƣờng hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

* Điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, đồng thời 

gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những 

nội dung điều chỉnh. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến về nội dung 

điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ,  Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về những nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 31 Nghị 

định số 118/2015/NĐ-CP liên quan đến nội dung điều chỉnh. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến của 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6572
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo thẩm định các nội 

dung điều chỉnh, trình Thủ tƣớng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc gửi cho Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và nhà đầu tƣ, 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả 

trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận 

của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận 

chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

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 các 

trƣờng hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 

39 Luật Đầu tƣ);  

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội 

dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với đối với dự án đầu tƣ thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của UBND tỉnh; 

- Trong thời hạn 42 ngày làm việc đối với đối với dự án đầu tƣ thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ trong nƣớc (cá nhân, tổ chức) có dự án đầu tƣ đƣợc UBND cấp 

tỉnh hoặc Thủ tƣớng Chính phủ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ thực hiện điều 

chỉnh dự án đầu tƣ thuộc một trong các trƣờng hợp: 

- Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tƣ, công nghệ chính;  

- Điều chỉnh tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tƣ làm thay đổi mục 
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tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tƣ;  

- Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tƣ hoặc thay đổi điều kiện đối 

với nhà đầu tƣ (nếu có). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC:  

+ UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đối với dự án 

thuộc thẩm quyền. 

+ Thủ tƣớng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đối với dự 

án thuộc thẩm quyền; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

tỉnh). 

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của 

Thủ tƣớng Chính phủ). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ (của UBND cấp tỉnh hoặc 

Thủ tƣớng Chính phủ). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ (áp dụng đối với trƣờng hợp có 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ) theo Mẫu I.6 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Đáp ứng nội dung thẩm định theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 34 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. 

- Đáp ứng nội dung thẩm định theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 35 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam.Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.6 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự áncó điều chỉnh chủ trương đầu tư  

Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/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 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

của dự án (nếu có) 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: .................. .................................... …… 

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu)):  ..............................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 
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Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ................................... 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: …… 

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: ………………… Sinh ngày: ……... /….. /……. Quốc tịch:  ....................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..……………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà đầu tƣ 

thứ nhất 

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 GCNĐT/Số quyết định thành lập: …………… do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………………………. 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ 

1. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ :................................ 

- Nay đề nghị sửa thành: ................................................................................... 

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: ...................................................... 

2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo: ……………………………. 

IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ (nếu 

có): 

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ ....(tên dự án) với nội dung nhƣ sau:  

1. Các 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) 
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2. Nội dung điều chỉnh: 

2.1. 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: .......................................................................................... 

2.2. 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).  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

- 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. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo.  

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh 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 về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có). 

 

 Làm tại ……., 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 I.8 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/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) 

      Nhà đầu tƣ/các nhà đầu tƣ (nêu tên của các nhà đầu tư) 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 dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cƣ; xây dựng; sử dụng đất; trang bị 

máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh: 

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tƣ:  

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 của từng nhà đầu tư):  

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn): 

- Vốn khác:  

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ hoặc Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ:  

4. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo: 

- 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); 

5. Những kiến nghị cần giải quyết: 

 Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 

 



121 

 

5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án không thuộc diện 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. Mã số TTHC: 1.004635. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho nhà đầu 

tƣ và gửi về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện 

trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển 

qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp 

phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tƣ, gồm: 

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ; 

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc hoặc hộ chiếu đối với nhà 

đầu tƣ là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tƣơng đƣơng 

khác xác nhận tƣ cách pháp lý đối với nhà đầu tƣ là tổ chức; 

+ Đề xuất dự án đầu tƣ bao gồm các nội dung: nhà đầu tƣ thực hiện dự án, 

mục tiêu đầu tƣ, quy mô đầu tƣ, vốn đầu tƣ và phƣơng án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ đầu tƣ, nhu cầu về lao động, đề xuất hƣởng ƣu đãi đầu tƣ, 

đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

Đối với dự án đầu tƣ đã triển khai hoạt động, nhà đầu tƣ nộp 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 thay cho đề xuất dự án đầu tƣ. 

+ Bản sao 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 thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; 

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nƣớc giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;  

Trƣờng hợp dự án không đề nghị Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, cho phép 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6514
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chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tƣ nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm 

hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tƣ có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện 

dự án đầu tƣ; 

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 32 của Luật Đầu tƣ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ 

đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy 

móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BCC. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ không thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

thuộc một trong các trƣờng hợp sau: 

+Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá nhân và tổ chức), tổ chức kinh tế quy định tại 

điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ thành lập tổ chức kinh tế mới (Điều 

22 và Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ) ; 

+ Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá nhân và tổ chức) và tổ chức kinh tế quy định 

tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ thực hiện dự án đầu tƣ theo hình 

thức Hợp đồng BCC (Khoản 1 Điều 23 và Khoản 2 Điều 28 Luật đầu tƣ); 

+ Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ 

thực hiện dự án đầu tƣ (Khoản 1 Điều 36 Luật đầu tƣ). 

- Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án của nhà đầu tƣ trong nƣớc, tổ chức 

kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật đầu tƣ nếu nhà đầu tƣ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định 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 số II.2 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT). 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tƣ (đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ) theo Mẫu I.3 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-

BKHĐT. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Có hồ sơ hợp lệ. 

- Mục tiêu của dự án đầu tƣ không thuộc ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh 

doanh. 

- Đáp ứng điều kiện đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong trƣờng hợp 

mục tiêu dự án đầu tƣ thuộc ngành, nghề đầu tƣ có điều kiện đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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DANH MỤC I 

Mẫu I.1  

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ  

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư) 

 

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: ……….. (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:  ....................................................... ……… 

Sinh ngày: …….../ ...... / .... ………….Quốc tịch:  ............... ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: 

..................................................... 

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:.................................. 
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Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ……… 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoàitrong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp 

dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam): 

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

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 của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu 

tư, gồm: 

Họ tên: ………………………………Giới tính:  ...................................  

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch:  ............................ . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..………………………………………... 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai 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 

ĐTNN 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 

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 
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Tên dự án đầu tƣ: .................................................................... 

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tƣ kèm theo 

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 chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 

35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tƣ (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):  

 

 Làm tại ……., 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 I.3 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – 

 Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư) 

 

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 VỚI NỘI DUNG SAU 

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, đườngphố/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 

 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo 

VSIC) 

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 đầu tư 

có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT. 
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3. Quy mô đầu tƣ: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha): 

- Công suất thiết kế: 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công 

trình,…): 

Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ trên 

4. Vốn đầu tƣ:  

4.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....(bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ)đô la Mỹ, 

trong đó:  

a) Vốn cố định: ... (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ)đô la Mỹ.  

b) Vốn lƣu động: …(bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ)đô la Mỹ. 

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:  

(*): 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) Vốn khác: ………….. 

5. Thời hạn thực hiện/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)/2018): Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tƣ, đền bù giải phóng mặt bằng, 

thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ …. 

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) 
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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, 

....). 

- Đánh giá tác động môi trƣờng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng.  

9. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

(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:  

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:  

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. 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):. 

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): .................................................................. 

 

 Làm tại ……., 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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6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án thuộc diện quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ. Mã số TTHC: 2.001853. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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. Tùy 

thuộc từng loại dự án đầu tƣ, tƣơng ứng thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tƣ (đƣợc mô tả trong các thủ tục 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ tại các thủ tục 1, 2 và 3). Mã số TTHC 2.001918. 

000.00.00.H10, 1.004877. 000.00.00.H10, 2.001910. 000.00.00.H10. 

- Bƣớc 2: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lấy ý kiến thẩm định, thực hiện các bƣớc  

để trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ tƣơng ứng với từng loại quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ (đƣợc mô tả trong các thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ tại các 

thủ tục 1, 2 và 3). Mã số TTHC 2.001918. 000.00.00.H10, 1.004877. 

000.00.00.H10, 2.001910. 000.00.00.H10. 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho 

nhà đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ gửi về Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ 

chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính 

công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần và số lƣợng hồ sơ:  

Kế thừa hồ sơ ở bƣớc giải quyết TTHC tƣơng ứng số 1 hoặc 2 hoặc 3 có 

Mã số TTHC 2.001918. 000.00.00.H10, 1.004877. 000.00.00.H10, 2.001910. 

000.00.00.H10. 

Doanh nghiệp không phải nộp lại hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: theo thời hạn tƣơng ứng với 

từng loại quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đƣợc đƣợc văn bản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ thuộc 

một trong các trƣờng hợp sau: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6502
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=6813
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6787
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=6813
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6787
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=6813
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6787
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+ Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá nhân và tổ chức), tổ chức kinh tế quy định tại 

điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ thành lập tổ chức kinh tế mới (Điều 

22 và Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ) ; 

+ Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá nhân và tổ chức) và tổ chức kinh tế quy định 

tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ thực hiện dự án đầu tƣ theo hình 

thức Hợp đồng BCC (Khoản 1 Điều 23 và Khoản 2 Điều 28 Luật đầu tƣ); 

+ Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ 

thực hiện dự án đầu tƣ (Khoản 1 Điều 36 Luật đầu tƣ). 

- Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án của nhà đầu tƣ trong nƣớc, tổ chức 

kinh tế quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật đầu tƣ nếu nhà đầu tƣ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Trƣờng hợp dự án thuộc diện quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ và đã đƣợc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ thì cơ quan đăng ký đầu 

tƣ không phải trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (theo mẫu số II.2 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT). 

g) Lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tƣ (đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ) theo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT; 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Có hồ sơ hợp lệ; 

- Đƣợc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.1  

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ  

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư) 

 

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: ……….. (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:  ....................................................... ……… 

Sinh ngày: …….../ ...... / .... ………….Quốc tịch:  ............... ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: 

..................................................... 

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:.................................. 
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Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ……… 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoàitrong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp 

dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam): 

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

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 của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu 

tư, gồm: 

Họ tên: ………………………………Giới tính:  ...................................  

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch:  ............................ . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..………………………………………... 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo:thông tin kê khai 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 

ĐTNN 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 

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 
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Tên dự án đầu tƣ: .................................................................... 

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tƣ kèm theo 

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 chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 

35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tƣ (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):  

 

 Làm tại ……., 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 I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – 

 Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư) 

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 VỚI NỘI DUNG SAU 

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, đườngphố/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 

 

Tên ngành 

(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo 

VSIC) 

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 đầu tư 

có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT. 
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3. Quy mô đầu tƣ: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí: 

- Công suất thiết kế: …………………… 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ………………………. 

- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha): ………… 

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công 

trình,…): 

Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ trên 

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 

33 Luật đầu tư) 

4.1. Địa điểm khu đất:  

- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa lý); 

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có); 

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất kèm theo) 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỷ lệ 

nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình). 

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.  

4.6. Phƣơng án tổng thể bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ (nếu có): 

5. Vốn đầu tƣ:  

5.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....(bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la Mỹ, 

trong đó:  

a) Vốn cố định: ... (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la Mỹ.  

Trong đó; 

- Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ (nếu có): 

- Chi phí thuê đất, mặt nƣớc,…: 

- Chi phí xây dựng công trình: 

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thƣơng hiệu; 

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định. 

- Chi phí dự phòng; 
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 Cộng: ……………………….. 

b) Vốn lƣu động: …. (bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la Mỹ. 

5.2. Nguồn vốn đầu tƣ: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tƣ (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:  

(*): 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) Vốn khác: ………….. 

6. Thời hạn thực hiện/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)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tƣ, đền bù giải phóng mặt bằng, thời 

gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ …. 

8. 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):…. 

9. 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, 

....). 

- Đánh giá tác động môi trƣờng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng.  

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao 

công nghệ - quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư) 

- Tên công nghệ; 

- Xuất xứ công nghệ; 

- Sơ đồ quy trình công nghệ; 
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- Thông số kỹ thuật chính; 

- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ; 

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; 

- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ 

thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ. 

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài (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:  

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:  

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. 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng): 

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có): .................................................................. 

 Làm tại ……., 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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7. Điều chỉnh tên dự án đầu tƣ, tên và địa chỉ nhà đầu tƣ trong Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Mã số TTHC: 2.001831. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ cho nhà đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực 

hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc 

chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký 

và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tƣ hoặc tên dự 

án đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ, Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng điều chỉnh các nội dung: 

- Tên dự án đầu tƣ; 

- Tên nhà đầu tƣ (không bao gồm việc thay đổi từ nhà đầu tƣ này sang nhà 

đầu tƣ khác); 

- Địa chỉ của nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6379
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định 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 II.3 ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT). 

Trƣờng hợp điều chỉnh dự án đầu tƣ hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy 

tờ khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ thay 

thế nội dung dự án đầu tƣ tại Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng. Trƣờng hợp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời 

là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng quy định nội dung đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh 

doanh tại các Giấy này tiếp tục có hiệu lực. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ (áp dụng cho điều chỉnh dự án 

không thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ) theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Có hồ sơ hợp lệ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.7 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - 

Điều 33 Nghị định 118/2015/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 

(Áp dụng cho các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ 

trương đầu tư) 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh 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: .................. 

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ................................... 
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Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: …… 

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: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch:  ......................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  /  .. / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà đầu tƣ 

thứ nhất 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……… 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: 

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ ....(tên dự án) với nội dung nhƣ sau:  

1. Các 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 điều chỉnh: 

2.1. 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: .......................................................................................... 
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2.2. 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/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT:  

a) 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. 

b) 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. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh 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 về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu 

tƣ/Giấy phép kinh doanh đã cấp. 

 

 Làm tại ……., 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 nội dung dự án đầu tƣ trong Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ (đối với trƣờng hợp không điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ). 

Mã số TTHC: 2.001696. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho nhà 

đầu tƣ và gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực 

hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc 

chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký 

và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

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 đề nghị điều chỉnh 

dự án đầu tƣ; 

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ của nhà đầu tƣ; 

- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 33 của Luật 

Đầu tƣ liên quan đến các nội dung điều chỉnh. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ, Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong các nội dung 

sau và không thuộc diện điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ, diện tích đất sử dụng;  

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tƣ;  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5684
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- Vốn đầu tƣ của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;  

- Thời hạn hoạt động của dự án;  

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ;  

- Ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ (nếu có); 

-Các điều kiện đối với nhà đầu tƣ thực hiện dự án đầu tƣ (nếu có). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định 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 II.3 ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ(áp dụng cho điều chỉnh dự án 

không thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ) theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh (Điều 

33, 34, 35, 36 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) theo Mẫu I.8 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Có hồ sơ hợp lệ; 

- Nội dung điều chỉnh không thuộc ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong 

trƣờng hợp dự án có mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề đầu tƣ có điều kiện 

đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.7 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - 

Điều 33 Nghị định 118/2015/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 

(Áp dụng cho các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ 

trương đầu tư) 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh 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: .................. 

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ................................... 
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Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: …… 

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: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch:  ......................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  /  .. / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà đầu tƣ 

thứ nhất 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……… 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: 

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ ....(tên dự án) với nội dung nhƣ sau:  

1. Các 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 điều chỉnh: 

2.1. 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: .......................................................................................... 
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2.2. 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/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT:  

a) 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. 

b) 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. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh 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 về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu 

tƣ/Giấy phép kinh doanh đã cấp. 

 

 Làm tại ……., 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 I.8 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/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) 

      Nhà đầu tƣ/các nhà đầu tƣ (nêu tên của các nhà đầu tư) 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 dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cƣ; xây dựng; sử dụng đất; trang bị 

máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh: 

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tƣ:  

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 của từng nhà đầu tư):  

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn): 

- Vốn khác:  

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ hoặc Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ:  

4. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo: 

- 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); 

5. Những kiến nghị cần giải quyết: 

 Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ 

thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. Mã số TTHC: 1.003940. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án 

của nhà đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi File hồ sơ qua hệ thống dịch vụ 

công tỉnh Bình Phƣớc cho các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến góp ý, thẩm 

định về những nội dung điều chỉnh. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc File hồ 

sơ dự án đầu tƣ do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chuyển đến, các đơn vị liên quan có 

ý kiến những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc chuyên ngành; trong đó 

phải khẳng định rõ quan điểm thống nhất hoặc không thống nhất cho nhà đầu tƣ 

điều chỉnh dự án, đồng thời nêu rõ cơ sở pháp lý và gửi kết quả qua hệ thống 

dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc cho Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ căn cứ chức năng quản lý chuyên môn và ý kiến thẩm định 

dự án của các đơn vị liên quan, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Bƣớc 6: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ cho nhà đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp 

đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ 

chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5641
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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;  

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội 

dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ (nếu 

có); kèm theo bản trích đo địa chính khu đất có thể hiện tọa độ các góc (nếu 

tăng diện tích đất). 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ thuộc diện UBND cấp tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và nhà 

đầu tƣ điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong các nội dung sau: 

- Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tƣ, công nghệ chính;  

- Điều chỉnh tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tƣ làm thay đổi mục 

tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tƣ;  

- Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tƣ hoặc thay đổi điều kiện đối 

với nhà đầu tƣ (nếu có). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định 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 II.3 ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ(áp dụng đối với trƣờng hợp có 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ) theo Mẫu I.6 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 
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k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Đƣợc UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm:  
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Mẫu I.6 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự áncó điều chỉnh chủ trương đầu tư  

Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/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 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

của dự án (nếu có) 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: .................. .................................... …… 

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu)):  ..............................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ................................... 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: …… 
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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: ………………… Sinh ngày: ……... /….. /……. Quốc tịch:  ....................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..……………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà đầu tƣ 

thứ nhất 

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 GCNĐT/Số quyết định thành lập: …………… do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………………………. 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ 

1. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ :................................ 

- Nay đề nghị sửa thành: ................................................................................... 

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: ...................................................... 

2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo: ……………………………. 

IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ (nếu 

có): 

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ ....(tên dự án) với nội dung nhƣ sau:  

1. Các 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) 
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2. Nội dung điều chỉnh: 

2.1. 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: .......................................................................................... 

2.2. 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).  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

- 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. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo.  

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh 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 về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có). 

 

 Làm tại ……., 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 I.8 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/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) 

      Nhà đầu tƣ/các nhà đầu tƣ (nêu tên của các nhà đầu tư) 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 dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cƣ; xây dựng; sử dụng đất; trang bị 

máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh: 

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tƣ:  

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 của từng nhà đầu tư):  

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn): 

- Vốn khác:  

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ hoặc Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ:  

4. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo: 

- 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); 

5. Những kiến nghị cần giải quyết: 

 Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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10. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ 

thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính 

phủ. Mã số TTHC: 1.003912. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, đồng thời 

gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những 

nội dung điều chỉnh (trong phạm vi các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 30 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP). 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến về nội dung 

điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ,  Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ về những nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 31 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP liên quan đến nội dung điều chỉnh. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo thẩm định các nội dung 

điều chỉnh, trình Thủ tƣớng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

đƣợc gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ. 

- Bƣớc 7: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản 

quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho nhà đầu tƣ. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ gửi 

cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết 

quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ 

phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận 

chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5590
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

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 đề nghị điều chỉnh 

dự án đầu tƣ; 

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ của nhà đầu tƣ; 

+ Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 33 của Luật 

Đầu tƣ liên quan đến các nội dung điều chỉnh. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ thuộc diện Thủ tƣớng Chính phủ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và 

nhà đầu tƣ điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong các nội dung sau: 

- Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tƣ, công nghệ chính;  

- Điều chỉnh tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tƣ làm thay đổi mục 

tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tƣ;  

- Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tƣ hoặc thay đổi điều kiện đối 

với nhà đầu tƣ (nếu có). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định 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 II.3 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu I.6 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 
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k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm:  
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Mẫu I.6 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự áncó điều chỉnh chủ trương đầu tư  

Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/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 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

của dự án (nếu có) 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: .................. .................................... …… 

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu)):  ..............................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ................................... 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: …… 
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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: ………………… Sinh ngày: ……... /….. /……. Quốc tịch:  ....................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..……………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà đầu tƣ 

thứ nhất 

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 GCNĐT/Số quyết định thành lập: …………… do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………………………. 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ 

1. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ :................................ 

- Nay đề nghị sửa thành: ................................................................................... 

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: ...................................................... 

2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo: ……………………………. 

IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ (nếu 

có): 

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ ....(tên dự án) với nội dung nhƣ sau:  

1. Các 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) 
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2. Nội dung điều chỉnh: 

2.1. 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: .......................................................................................... 

2.2. 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).  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

- 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. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo.  

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh 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 về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có). 

 

 Làm tại ……., 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 I.8 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/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) 

      Nhà đầu tƣ/các nhà đầu tƣ (nêu tên của các nhà đầu tư) 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 dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cƣ; xây dựng; sử dụng đất; trang bị 

máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh: 

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tƣ:  

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 của từng nhà đầu tư):  

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn): 

- Vốn khác:  

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ hoặc Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ:  

4. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo: 

- 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); 

5. Những kiến nghị cần giải quyết: 

 Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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11. Chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ. Mã số TTHC: 

1.003811.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Đối với dự án thuộc một trong các trƣờng hợp: (i) dự án đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ và không thuộc trƣờng hợp quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ,(ii) dự án đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ thuộc trƣờng hợp 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ mà nhà đầu tƣ đã hoàn thành việc góp vốn, huy 

động vốn và đƣa dự án vào khai thác, vận hành:  

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ xem xét điều kiện chuyển nhƣợng dự án 

đầu tƣ theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tƣ để điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ 

hợp lệ. 

* Đối với dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ 

tƣớng Chính phủ: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để lấy 

ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ quy định tại Khoản 1 

Điều 45 Luật Đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, các cơ quan đƣợc gửi hồ sơ có ý kiến về điều kiện 

chuyển nhƣợng thuộc phạm vi quản lý của mình. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ theo 

quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý 

kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về nội dung quy định tại Điểm c và Điểm d 

Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tƣ (nếu có). 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo thẩm định về điều 

kiện chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu 

tƣ. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

- Bƣớc 7: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5441
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+ Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: văn bản quyết 

định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc gửi cho nhà đầu tƣ thông qua Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho 

tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu 

chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo 

quy định. 

+ Đối với dự án đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: Trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho 

nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

điều chỉnh gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực 

hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc 

chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký 

và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

* Đối với dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của UBND 

cấp tỉnh: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để lấy 

ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ quy định tại Khoản 1 

Điều 45 Luật Đầu tƣ; 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, các cơ quan đƣợc gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về 

điều kiện chuyển nhƣợng thuộc phạm vi quản lý của mình; 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhƣợng dự án 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tƣ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Bƣớc 6: 

+ Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: văn bản quyết 

định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc gửi cho nhà đầu tƣ thông qua Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho 

tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu 

chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo 

quy định. 

+ Đối với dự án đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: Trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 
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đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho 

nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

điều chỉnh gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực 

hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc 

chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký 

và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

* Đối với dự án đầu tƣ đã đƣợc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ mà nhà đầu tƣ 

đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đƣa dự án vào khai thác, vận hành 

thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ khi 

chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ. 

* 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 cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, 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: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

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 chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu 

tƣ là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác 

có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng đối với nhà đầu tƣ là tổ chức của nhà đầu tƣ nhận 

chuyển nhƣợng. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc văn bản quyết định chủ 

trƣơng 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 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. 



167 

 

* Số lƣợng hồ sơ:  

- Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF (nếu nhà thầu 

không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến) đối với: (i) dự án đầu tƣ hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ và không thuộc diện quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ; (ii) dự án đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ thuộc trƣờng hợp 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ mà nhà đầu tƣ đã hoàn thành việc góp vốn, huy 

động vốn và đƣa dự án vào khai thác, vận hành. 

- Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF (nếu nhà thầu 

không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến) đối với dự án đầu tƣ thuộc diện điều 

chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Gồm 02 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF (nếu nhà thầu 

không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến) đối với dự án đầu tƣ thuộc diện điều 

chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục 

thay đổi nhà đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ và thuộc không diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục 

thay đổi nhà đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ 

tục thay đổi nhà đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ hoạt động theo Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ và thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính 

phủ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

* Nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ thuộc một trong các trƣờng hợp 

sau đây: 

- Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; 

- Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của 

Thủ tƣớng Chính phủ, UBND cấp tỉnh nhƣng không cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ, trừ dự án đầu tƣ mà nhà đầu tƣ đã hoàn thành việc góp vốn, huy động 

vốn và đƣa dự án vào khai thác, vận hành. 

* Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tƣ hoạt động theo Giấy phép 

đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng. 

Trong trƣờng hợp này, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ thay cho nội dung dự án đầu tƣ quy định tại Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ (thay đổi nhà đầu tƣ) theo Mẫu II.2 ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

- Văn bản điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính 

phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

h) Lệ phí:  Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Trƣờng hợp điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự 

án đầu tƣ theo Mẫu I.6 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp không thuộc diện điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: Văn bản đề 

nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/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 Khoản 1 

Điều 45 Luật đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

\ 
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12. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. Mã số TTHC: 2.001581. 

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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho nhà đầu tƣ. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức 

trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu 

của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng của nhà đầu tƣ tiếp nhận dự án đầu tƣ; 

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tƣ 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. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ 

sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ thực hiện việc tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi loại hình tổ chức kinh tế) làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết 

định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5353
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(điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ 

theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Trong trƣờng hợp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.7 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - 

Điều 33 Nghị định 118/2015/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 

(Áp dụng cho các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ 

trương đầu tư) 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh 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: .................. 

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 
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Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ................................... 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: …… 

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: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch:  ......................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  /  .. / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà đầu tƣ 

thứ nhất 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……… 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: 

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ ....(tên dự án) với nội dung nhƣ sau:  

1. Các 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 điều chỉnh: 

2.1. 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: ................................................................................ 
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- Lý do điều chỉnh: .......................................................................................... 

2.2. 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/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT:  

a) 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. 

b) 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. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh 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 về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu 

tƣ/Giấy phép kinh doanh đã cấp. 

 

 Làm tại ……., 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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13. Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, quyết định của tòa án, trọng 

tài. Mã số TTHC: 1.005361. 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 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp hồ sơ 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ điều chỉnh gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình 

Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến 

nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã 

đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ. 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu 

tƣ là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tƣơng 

đƣơng khác xác nhận tƣ cách pháp lý đối với nhà đầu tƣ là tổ chức. 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài. 

* 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 hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ 

chức) 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định 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) theo Mẫu II.2 ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không 

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=7554
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- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Có bản án, quyết định có hiệu lực 

của tòa án, trọng tài. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm: 
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Mẫu I.7 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - 

Điều 33 Nghị định 118/2015/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 

(Áp dụng cho các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ 

trương đầu tư) 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh 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: .................. 

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. ………………………. 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 
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Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ................................... 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: …… 

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: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch:  ......................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  /  .. / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà đầu tƣ 

thứ nhất 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……… 

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: 

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ ....(tên dự án) với nội dung nhƣ sau:  

1. Các 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 điều chỉnh: 

2.1. 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: ................................................................................ 



178 

 

- Lý do điều chỉnh: .......................................................................................... 

2.2. 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/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT:  

a) 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. 

b) 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. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn 

bản gửi kèm theo). 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh 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 về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu 

tƣ/Giấy phép kinh doanh đã cấp. 

 

 Làm tại ……., 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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14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Mã số TTHC: 1.003549. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ cho 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị của nhà 

đầu tƣ. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình 

thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu 

cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đƣợc đề 

nghị của nhà đầu tƣ đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ 

chức) 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

(cấp lại) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT.  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Nhà đầu tƣ bị mất hoặc hỏng Giấy 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5068
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chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 
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15. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Mã số 

TTHC: 2.001361. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ gửi đề nghị hiệu đính thông tin 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị của 

nhà đầu tƣ. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng 

hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do 

yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc đề nghị của nhà đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ 

chức) đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ và thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tƣ. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

(hiệu đính thông tin) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  Đối với dự án đầu tƣ có yêu cầu 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4669
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cấp lại, hiệu đính thông tin 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

_________________________________________________________ 
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16. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Mã số TTHC: 2.001351. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

do nhà đầu tƣ nộp. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Ngay khi nhà đầu tƣ nộp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ trong nƣớc (cá nhân và tổ chức) đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp 

nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ từ nhà đầu tƣ. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4640
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17. Giãn tiến độ đầu tƣ. Mã số TTHC: 2.001318. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ 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. 

Gồm các nội dung sau: 

+ Tình hình hoạt động của dự án đầu tƣ và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với Nhà nƣớc từ khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ đến thời điểm giãn tiến độ; 

+ Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án; 

+ Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây 

dựng cơ bản và đƣa dự án vào hoạt động; 

+ Cam kết của nhà đầu tƣ về việc tiếp tục thực hiện dự án. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đƣợc đề xuất, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tƣ. Văn bản gửi 

cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết 

quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ 

phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận 

chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ 

theo Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 

18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện 

thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc đề xuất của nhà đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4542
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đăng ký đầu tƣ hoặc văn bản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và nhà đầu tƣ đề nghị 

giãn tiến độ đầu tƣ (tiến độ thực hiện vốn đầu tƣ, tiến độ xây dựng và đƣa công 

trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của 

dự án đầu tƣ) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, văn 

bản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

Trƣờng hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ, văn bản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ thì thực hiện theo thủ tục 

tƣơng ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ mà không thực hiện theo thủ tục này. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tƣ (Khoản 4 Điều 46 Luật đầu tƣ) theo 

Mẫu II.7 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ (Khoản 1 Điều 46 Luật 

đầu tƣ) theo Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Nhà đầu tƣ giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tƣ, tiến độ xây dựng và đƣa công 

trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của 

dự án đầu tƣ so với tiến độ quy định tại cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

hoặc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.9 

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ  
(Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ XUẤT GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: …………………………..  Giới tính:  .......................................  

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. …………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập: .............. 

Ngày cấp: ............................................... Cơ quan cấp: ..................................... 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư 

thứ nhất): 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ………… do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……………………….. 

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 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 (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):.................................... 
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- 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 ĐỀ XUẤT GIÃN TIẾN ĐỘ 

Đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ (tên dự án)............................., đã đƣợc cấp 

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 cụ thể giãn tiến độ (ghi cụ thể nội dung đề xuất giãn tiến độ như tiến độ 

thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động; tiến độ 

thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư…) 

2. Thời gian giãn tiến độ: 

3. Giải trình lý do giãn tiến độ: 

4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án: 

- Kế hoạch góp vốn:  

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa dự án vào hoạt động:  

V. 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. Về việc tiếp tục thực hiện dự án  

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ 

Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.  

2. Quyết định của nhà đầu tƣ về việc giãn tiến độ thực hiện 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 về việc giãn tiến độ 

thực hiện dư án hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).  

 
Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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18. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ. Mã số TTHC: 1.003096. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ thông báo bằng văn bản về việc ngừng hoạt độngcho 

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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Ngay khi tiếp nhận. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ 

chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tƣ đang hoạt động. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án 

đầu tƣ và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án. 

Trƣờng hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ do bất khả kháng thì nhà 

đầu tƣ đƣợc miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục 

hậu quả do bất khả kháng gây ra. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự 

án đầu tƣ (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tƣ) theo Mẫu I.10 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 16/2015/BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Áp dụng đối với dự án đang hoạt 

động và nhà đầu tƣ quyết định ngừng hoạt động của dự án. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4391
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.10 

Văn bản thông báo tạm 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 TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ……………………….  Giới tính:  ............................................  

Sinh ngày: …….../ ...... / .... …………. Quốc tịch:  .............. …………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập: .............. 

Ngày cấp: ............................................... Cơ quan cấp: ..................................... 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư 

thứ nhất): 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ………do 

..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……………………… 

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 (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):...... 
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- 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 TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tƣ (tên dự án)....................., đã đƣợc cấp 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/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 tạm ngừng hoạt động (ghi cụ thể việc ngừng từng phần hay toàn bộ hoạt 

động của dự án đầu tư): 

2. Thời gian tạm ngừng hoạt động (từ ngày... tháng... năm đến ngày .... tháng .... năm 

......): 

3. Giải trình lý do tạm ngừng hoạt động: 

4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án: 

- Kế hoạch góp vốn:  

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa dự án vào 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 và các quy định của 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ.  

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ;  

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). 

 
Làm tại……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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19. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ. Mã số TTHC: 2.001083. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng 

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ theo quy 

định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tƣ: 

+ Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ; 

+ Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có); 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ theo các điều kiện quy 

định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án 

đầu tƣ (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tƣ): 

+ Thông báo của nhà đầu tƣ; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có) 

+ Điều lệ hoặc hợp đồng trong trƣờng hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận 

việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Ngay khi tiếp nhận. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ chấm dứt hoạt động thuộc 

một trong các trƣờng hợp sau: 

+ Nhà đầu tƣ quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ; 

+ Dự án đầu tƣ chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng; 

+ Dự án hết thời hạn hoạt động.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3662
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tƣ. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự 

án đầu tƣ theo Mẫu I.11 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Có hồ sơ hợp lệ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 28/11/2015 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.11 

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 

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ………………………………….  Giới tính:  ............................ ………… 

Sinh ngày: …….../ ...... / .... …………. Quốc tịch:  .............. …………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập: .............. 

Ngày cấp: ............................................... Cơ quan cấp: .................................... 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư 

thứ nhất): 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: …………  do … ..  . . 

(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……………………………… 

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 (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: ........ 
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- 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 

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tƣ (tên dự án)............................., đã đƣợc cấp 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/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. 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 Việt Nam và các quy định của 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ 

Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ.  

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).  

 

 Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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20. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong 

hợp đồng BCC. Mã số TTHC: 2.001056. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký 

thành lập văn phòng điều hành 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: Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ theo quy 

định, 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. Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động văn phòng điều hành gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình 

thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu 

cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng 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, chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc 

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: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá 

nhân và tổ chức). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3570
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu II.6 ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí:  Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều 

hành theo Mẫu I.5 ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Có hồ sơ hợp lệ; 

- Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là một bên trong hợp đồng BCC. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.5 

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành  

(Điểm a Khoản 4 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 DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tƣ đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tƣ với các nội dung nhƣ 

sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ………………….  Giới tính:  ....................................................  

Sinh ngày: ……... / ..... / .... …………. Quốc tịch:  .............. …………………… 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ...................  / ... / ......... Nơi cấp:  .......................  

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .............................................................................. 

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Quyết định thành lập: ............... 

Ngày cấp: ............................................ Cơ quan cấp: ....................................... 

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (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 (lần đầu):  ………………………………………………… 

4. Cơ quan cấp: ……………………………………………………….. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………… 

6. Mục tiêu dự án: ……………………………………………………… 
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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 (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:  ............................................................ ……… 

Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch:  .....................................................................  

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu 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 Điểm b, c, 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,…..).  

 

 Làm tại …….., ngày ….. tháng …… năm … 

Nhà đầu tƣ  

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh  

và đóng dấu (nếu có) 
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21. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài trong hợp đồng BCC. Mã số TTHC: 2.001047. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

-Bƣớc 1: 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 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: Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều 

hành. Quyết định thu hồi gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

và nhà đầu tƣ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện 

trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển 

qua bộ phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp 

phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng 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 và quyền lợi ngƣời lao động đã đƣợc giải quyết; 

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các 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; 

- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu; 

- 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: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3531
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (cá nhân và tổ chức) có văn phòng điều hành trong 

hợp đồng BCC. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều 

hành. 

h) Lệ phí:  Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 
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22. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho dự án hoạt động theo Giấy 

phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng. Mã số TTHC: 1.004569. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

cho nhà đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ theo 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ quy định lại nội dung dự án đầu tƣ tại 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. Trƣờng hợp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tƣ, 

Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng tiếp tục có 

hiệu lực. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng 

hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công ích do 

yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng 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: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tƣ hoạt động theo Giấy phép 

đầu tƣ, Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ có 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6432
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giá trị pháp lý tƣơng đƣơng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định 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 II.4 ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 16/2015/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ theo Mẫu I.12 ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Có hồ sơ hợp lệ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.12 

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Điều 61 Nghị định 118/2015/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) 

Nhà đầu tƣ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh 

doanh/… sang Giấy chứng nhận đăng ký 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:  ...................................................... ……… 

Sinh ngày: …….../ ...... / .... …………. Quốc tịch: ………………………... 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu)):  ..............................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ......  Nơi cấp:  ..................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ: ..................................................... 

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: .................................... 

Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................... 

Điện thoại: …………… Fax: ……………… Email: ……… Website: ……… 

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: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch:  ......................... . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  
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Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư 

thứ nhất): 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ………do ..………… 

(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ……………………….. 

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU 

TƢ 

1. Các Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh và các giấy 

điều chỉnh đã đƣợc cấp: 

STT 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/Giấy phép kinh doanh/… đã 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 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 đầu tƣ, Giấy phép đầu tƣ, Giấy phép kinh doanh đã cấp. 

 Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế 
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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23. Cung cấp thông tin về dự án đầu tƣ. Mã số TTHC: 2.001031. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh 

mục dự án đầu tƣ và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho 

nhà đầu tƣ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

của nhà đầu tƣ. Thông tin đƣợc tập hợp gửi cho Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức bằng E-Mail 

của doanh nghiệp hoặc bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ 

phận của Bƣu chính công ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận 

chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tƣ 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ (tổ chức, cá nhân). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin của 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

h) Lệ phí: Theo từng nội dung thông tin đƣợc cung cấp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3465
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24. Bảo đảm đầu tƣ trong trƣờng hợp không đƣợc tiếp tục áp dụng ƣu 

đãi đầu tƣ. Mã số TTHC: 1.002401. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị áp dụng biện pháp 

bảo đảm ƣu đãi đầu tƣ quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật đầu tƣ 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: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ƣu 

đãi đầu tƣ theo đề xuất của nhà đầu tƣ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 

đƣợc đề nghị của nhà đầu tƣ. Trƣờng hợp vƣợt thẩm quyền thì trình cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kết quả gửi cho Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức 

bằng hình thức trực tiếp đến nhận hoặc chuyển qua bộ phận của Bƣu chính công 

ích do yêu cầu của tổ chức đã đăng ký và nộp phí vận chuyển theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tƣ gồm các nội dung 

sau: 

+ Tên và địa chỉ của nhà đầu tƣ; 

+ Ƣu đãi đầu tƣ theo quy định tại văn bản pháp luật trƣớc thời điểm văn bản 

pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ƣu đãi, điều kiện hƣởng ƣu đãi, mức ƣu đãi 

(nếu có); 

+ Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ƣu đãi đầu tƣ; 

+ Đề xuất của nhà đầu tƣ về áp dụng biện pháp bảo đảm ƣu đãi đầu tƣ quy 

định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tƣ. 

- Giấy phép đầu tƣ, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ, 

Giấy chứng nhận đầu tƣ, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, văn bản quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có 

quy định về ƣu đãi đầu tƣ (nếu có một trong các loại giấy tờ đó). 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3439
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (tổ chức và cá nhân) có dự án đầu tƣ thuộc đối tƣợng 

hƣởng ƣu đãi đầu tƣ nhƣng bị bãi bỏ ƣu đãi đầu tƣ (quy định tại Khoản 3 Điều 13 

Luật đầu tƣ). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ƣu đãi đầu tƣ theo đề xuất 

của nhà đầu tƣ 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

- Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ đang hƣởng ƣu đãi đầu tƣ nhƣng bị bãi bỏ ƣu 

đãi đầu tƣ (quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật đầu tƣ). 

- Văn bản đề nghị gửi Cơ quan đăng ký đầu tƣ trong thời hạn 3 năm kể từ 

ngày văn bản mới có hiệu lực thi hành bãi bỏ ƣu đãi của nhà đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 16/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 
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25. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài. Mã số TTHC: 2.001018. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

+ Nhà đầu tƣ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật 

Đầu tƣ 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.  

+ Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và thông 

báo cho nhà đầu tƣ để nhà đầu tƣ thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên 

theo quy định của pháp luật. Trƣờng hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tƣ và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 2: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, 

phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) 

và pháp luật khác (đối với tổ chức kinh tế không phải doanh nghiệp). 

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần 

vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ hoặc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với các dự án đầu tƣ đã thực hiện 

trƣớc thời điểm nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm: 

+ Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội 

dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; 

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc hoặc hộ chiếu đối với nhà 

đầu tƣ là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tƣơng đƣơng 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3409
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khác xác nhận tƣ cách pháp lý đối với nhà đầu tƣ là tổ chức. 

- Hồ sơ thay đổi thành viên, cổ đông: theo quy định tƣơng ứng của pháp luật 

về doanh nghiệp (đối với trƣờng hợp tổ chức kinh tế là doanh nghiệp) hoặc pháp 

luật khác (đối với trƣờng hợp tổ chức kinh tế không phải doanh nghiệp). 

* Số lƣợng hồ sơ: Gồm 01 bộ hồ sơ giấy và file lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF 

(nếu nhà thầu không nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

(Bƣớc 1) là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c 

Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tƣ thuộc một trong các trƣờng hợp sau: 

+ Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức 

kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tƣ có điều kiện đối với nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài; 

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vốn điều 

lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c 

Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tƣ tăng từ dƣới 51% lên 51% trở lên; 

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vốn điều 

lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c 

Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tƣ đang từ 51% trở lên tăng lên mức cao hơn. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng 

ký kinh doanh (Bƣớc 2) là tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp. 

* Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài không 

thuộc đối tƣợng đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đƣợc thực hiện 

trực tiếp thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

(Bƣớc 2) mà không phải thực hiện Bƣớc 1 (đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần 

vốn góp). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết 

định TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bƣớc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: Thông báo việc đáp 

ứng điều kiện đầu tƣ đối với trƣờng hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn 

góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo Mẫu II.9 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT. 



211 

 

- Bƣớc đăng ký cổ đông, thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh: Ghi 

nhận thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về 

doanh nghiệp (đối với trƣờng hợp doanh nghiệp) và pháp luật khác (đối với 

trƣờng hợp không phải doanh nghiệp). 

h) Lệ phí: Lệ phí đăng ký kinh doanh. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần 

vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo Mẫu I.4 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt động đầu tƣ tại Việt 

Nam 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Đối với bƣớc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:đáp ứng điều 

kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật đầu tƣ. 

- Đối với bƣớc thay đổi thành viên, cổ đông: có hồ sơ hợp lệ theo quy định 

tƣơng ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ; 

- Thông tƣ số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trƣởng, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tƣ và báo cáo hoạt 

động đầu tƣ tại Việt Nam. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu I.4 

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp  

của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

(Điểm a 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/PHẦN VỐN GÓP 

Kính gửi:Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh/thành phố…… 

Nhà đầu tƣ đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp vào ………(tên tổ 

chức kinh tế)….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:  ....................................................... ……… 

Sinh ngày: …../ ........... / .... ….Quốc tịch:  ........................... …………………… 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp: .................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 

 ...........................................................................................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân:  .............................................................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Ngày hết hạn:  ......... / ...... / ...... Nơi cấp:  ...................  

Địa chỉ thƣờng trú: ………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ................................................................................. 

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc 

mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: 

..................................................... 

Ngày cấp:..........................................Cơ quan cấp:........................................ 

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 
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Điện thoại: ……………Fax: …………… Email: ……… Website: ………. 

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:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch:  ............................ . 

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân/Hộ chiếu số:  .................................................  

Ngày cấp:  ................... / .... / ......... Nơi cấp:  .....................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: …………………..…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………… 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo(thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ 

nhất): 

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: ......................... 

3. Loại hình doanh nghiệp: 

4. 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). 

5.Ngành, nghề kinh doanh: 

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC 

(Lấy mã ngành cấp 4) 

   

   

6. Vốn điều lệ:…..(bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ)đô la Mỹ. 

7. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong tổ chức 

kinh tế: 
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STT Tên nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD(nếu có) 

     

     

III. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN VỐN GÓP/CỔ 

PHẦN/PHẦN VỐN GÓP:  

1. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ)đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ)đô la Mỹ. 

2. Tỷ lệ sở hữu:  

STT Tên nhà đầu tƣ nƣớc ngoài Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

(nếu có) 

     

     

3. 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 khi cấp GCNĐKĐT. 

IV. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƢ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU 

TƢ NƢỚC NGOÀI (nếu có).  

(Giải trình về đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hình thức đầu tư, phạm vi 

hoạt động, 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) 
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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.  

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

Hồ sơ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 26 Luật đầu tƣ (liệt kê cụ thể các văn bản 

gửi kèm theo).  

 

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

 

Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ 

phần, 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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III. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH 

NGHIỆP: 

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tƣ nhân. Mã số TTHC: 2.001610. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 0,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp nếu hồ sơ chƣa hợp lệ 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=5440
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tƣ nhân (cụ thể: Đối 

với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực). 

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp 

trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

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

doanh. 

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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục I-1, Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020); 

k) Yêu cầu thực hiện: 
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* Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

(1). 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 chuyển sang 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. 

(2). Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác 

theo thông tin trong các văn bản điện tử. 

(3). Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp. 

* Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi 

có đủ các điều kiện sau: 

(1). Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

(2). Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 

40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành 

tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên 

gây nhầm lẫn. 

(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 
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Phụ lục I-1 
 (Kèm theo Nghị định số  122 /2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

______________ 

CỘNG HÒA 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, thành phố ….…. 

 

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): …/…/… 

Nơi đăng ký 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):  ...................................................... Website (nếu có):  ................  

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  

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):  .......................  
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Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  ................  

        Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

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): .................................  

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 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 đƣợc góp bằng mỗi 

loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

6. Thông tin đăng ký thuế: 

 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

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: ……………………………… 
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Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………………….……. 

Email (nếu có): …………………………………………………………… 

6.4 Ngày bắt đầu hoạt động
1
 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày đƣợc 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 ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
2
 

(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 
 

6.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
3
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

6.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

…………………………………. ………………………………… 

…………………………………… ………………………………… 
 

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn
4
: 

 

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: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng 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. 

                                                           

1
 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. 
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 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. 
4
 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. 
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9. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng hợp 

thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ...............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ..........................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc 

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 của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  .........................................................................................................................  

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; 

- 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)
5
 

 

                                                           

5
 Chủ doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này. 
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2. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mã số TTHC: 

2.001583.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho 

doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=5355
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử 

đã hợp lệ cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1). Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(2). Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá 

nhân hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức); 

(3). Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ 

căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu 

lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay 

thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)của ngƣời đại diện theo ủy quyền nếu công ty 

tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và 

Kiểm soát viên. Trƣờng hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành 

viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách 

ngƣời đại diện theo ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo 

ủy quyền. 

(4). Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trƣờng hợp chủ sở hữu công ty 

là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc 

ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài 

còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng 

thực); 

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác, Điều lệ hoặc tài liệu tƣơng đƣơng khác của chủ sở hữu 

công ty đối với trƣờng hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ sở 

hữu công ty là Nhà nƣớc); 

+ 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. 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho ngƣời đƣợc ủy quyền đối với trƣờng 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 

(5). Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam trong trƣờng hợp thành lập tổ chức tín dụng. 

(6) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp 

trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 (một phẩy năm) ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản 

giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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

doanh. 

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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (theo Phụ lục I-2 Nghị 

định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với tổ chủ sở hữu là tổ chức 

(theo Phụ lục I-10 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: 

(1). 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 chuyển sang 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. 

(2). Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử. 
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(3). Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

(1). Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

(2). Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 

40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành tố 

(loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây 

nhầm lẫn. 

(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định về 

phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 
(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA 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, thành phố ……… 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ....................................... …………...  
 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngư ời đại diện theo pháp luật 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  

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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 
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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. Chủ sở hữu: 

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): …/…/… 

Nơi đăng ký 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):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………… 
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Ngày cấp:  ........ / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  .............  

Ngƣời đại diện theo ủy quyền (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp:  ........ / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

6. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong hai ô): 
 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

7. 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 doanh nghiệp hay không?         Có            Không  

8. 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 

(%) 
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Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

9. 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 đƣợc 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các 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 Giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

10. 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: ………………………………………... 

                                                           

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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Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký 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): …………………………….Website (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
2
 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày đƣợc 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 ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(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 phƣơng pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

11.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

 

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
5
: 

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: 

                                                           

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. 
4
 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. 
5
 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. 
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Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng 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 trƣờng hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

a) 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:   

b) 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 trƣờng 

hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  .....................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 
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 Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ 

kinh doanh):  .......................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
6
 

 

 

                                                           

6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

           

 

  

 

  

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
1 

 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mã số 

TTHC: 2.001199. 000.00.00.H10. 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=4101
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1). Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(2). Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của ngƣời tham gia thành lập doanh 

nghiệp); 

(3). Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) 

(4). Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

số 78/2015/NĐ-CP đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là cá nhân 

(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực, phô tô công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng 

thực);); 

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định 

tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ 

thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân 

dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu 

nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực) và 

văn bản ủy quyền tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là 

tổ chức; 

+ 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. 

(5). Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam trong trƣờng hợp thành lập tổ chức tín dụng. 

(6) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp 

trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 (một phẩy năm) ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng 
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ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng 

bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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

doanh. 

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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, 

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy 

đủ các yêu cầu sau: 

(1). 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 chuyển sang 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. 

(2). Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác 

theo thông tin trong các văn bản điện tử. 

(3). Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp. 
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- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

(1). Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

(2). Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 

40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành 

tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên 

gây nhầm lẫn. 

(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các 

giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 
(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA 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, thành phố ………. 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ............... …………………………. 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngư ời đại diện theo pháp luật 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  

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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

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, 
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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 doanh nghiệp 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. Thành viên công ty: (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo). 

8. 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): …/…/… 

Nơi đăng ký 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 công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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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): ……………………Website (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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

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
 

                                                           

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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(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. Đăng ký sử dụng hóa đơn
5
: 

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: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng 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 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

                                                           

4
 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. 
5
 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. 
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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):  ..................................................................................  

b) 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):  ..................................................................................  

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 

trƣờng hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  .................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ............................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc 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 của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai 

theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế 

của hộ kinh doanh):  ............................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
6
 

                                                           

6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

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 

Chỗ ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

                                                           

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 
2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
3  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 
5 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần. Mã số TTHC: 2.002043. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường 

hợp không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7214
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp 

về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không 

còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng 

hợp thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1). Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(2). Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của ngƣời tham gia thành lập doanh 

nghiệp); 

(3). Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nƣớc ngoài là tổ chức 

(có đầy đủ chữ ký) 

(4). Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trƣờng hợp chủ sở hữu công 

ty là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời 

nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định của pháp luật về công 

chứng, chứng thực); 

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định 

tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ 

thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực)và văn bản ủy quyền tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh 

nghiệp là tổ chức; 

- 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. 

(5). Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam trong trƣờng hợp thành lập tổ chức tín dụng. 

(6) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 (một phẩy năm) ngày làm 

việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: 
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Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc 

hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu 

lực.  

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

doanh. 

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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ); 

- Danh sách cổ đông sáng lập  (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nƣớc 

ngoài) (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: 

(1). 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 chuyển sang 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. 

(2). Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác 

theo thông tin trong các văn bản điện tử. 
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(3). Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực 

bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

(1). Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

(2). Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 

39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai 

thành tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên 

doanh nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng 

và tên gây nhầm lẫn. 

(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng 

đối với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung 

các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT 

ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-4 
(Kèm theo Nghị định số122 /2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA 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, thành phố ……. 
 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .................................... ……………  
 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngư ời đại diện theo pháp luật  

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  

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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  



255 

 

 

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 doanh nghiệp 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. 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: 
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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 mẫu danh sách kèm theo). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (nếu có, kê khai theo mẫu danh 

sách kèm theo). 

10. Ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài 
(nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).  

11. 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): …/…/… 

Nơi đăng ký 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):  .....................  

                                                           

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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Email (nếu có): ……………………Website (nếu có):  ..............................  

12. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………….. 

Email: ………………………………………………………………… 

12.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

12.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

12.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
4
: 

                                                           

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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 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ……………………………… 

………………………………… ……………………………… 
 

13. Đăng ký sử dụng hóa đơn
5
: 

 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

14. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng 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 

15. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

a) 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:  ...............................................................  

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ....................................................................  

                                                                                                                                                                                    

4
 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. 
5
 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. 
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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. 

16. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc 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 của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai 

theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế 

của hộ kinh doanh):  .............................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
6
 

                                                           

6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

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 Chứng 

minh nhân 

dân/Căn cƣớc 

công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy 

chứng nhận 

ĐKDN (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; 

Quyết định thành lập 

đối với tổ chức 

Vốn góp
1
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký 

của 

cổ 

đông 

sáng 

lập
3
 

Ghi 

chú 

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 19 20 

                    

                    

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

                                                           

1 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần 

vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có. 
2
 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 
STT Tên 

cổ 

đông 

là 

nhà 

đầu 

tƣ 

nƣớc 

ngoài
1
 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

của 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

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 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
2
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

Chữ ký của cổ 

đông là nhà 

đầu tƣ nƣớc 

ngoài
4
 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
3
 

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 19 

                   

 

 
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
5  

                                                           

1 
Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài kê khai tại Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

2 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có 
3
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 
Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo ủy quyền của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh. Mã số TTHC: 2.002042. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7213
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1). Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(2). Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh); 

(3). Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) 

(4). Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trƣờng hợp chủ sở hữu công ty 

là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc 

ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài 

còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng, 

chứng thực); 

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ thể: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)và văn bản 

ủy quyền tƣơng ứng đối với trƣờng hợp ngƣời thành lập doanh nghiệp là tổ chức; 

(5). 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. 

(6) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế trong trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ 

sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 (một phẩy năm) ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản 

giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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

doanh. 
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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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh(Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: 

(1). 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 chuyển sang 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. 

(2). Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử. 

(3). Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ 

các điều kiện sau: 

(1). Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

(2). Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 

40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành tố 
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(loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên 

gây nhầm lẫn. 

(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với loại hình doanh nghiệp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định 

về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 

hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-5 
(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

___________ 

 

CỘNG HÒA 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, thành phố ………. 
 
 

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): …/…/… 

Nơi đăng ký 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):  ............................................... Website (nếu có):  .............  

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty 



268 

 

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 từ hộ kinh doanh  

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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

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): ........................  

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: 
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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. Thành viên công ty (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo). 

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: ………………………….Fax: ……………………..……….. 

Email: …………………………………………………………………… 

8.4 Ngày bắt đầu hoạt động
1
 (trƣờng hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt 

động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 

không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

8.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

8.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
2
 

                                                           

1
 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) 

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 phƣơng pháp)
3
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

9. Đăng ký sử dụng hóa đơn
4
: 

 

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: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phƣơng 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. 

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trƣờng 

hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp): 

                                                                                                                                                                                         

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 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. 
4
 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. 
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a) 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:  ...........................................................  

b) 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 trƣờng 

hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  .................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ............................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đƣợc 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 của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai 

theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đƣợc ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của 

hộ kinh doanh):  ...................................................................................................  

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 và 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 
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là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trƣờng hợp đƣợc 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; 

- 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)
5
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
6
 

 

 

                                                           

5
 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này. 

6
 Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

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 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành 

viên 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 

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 Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Giá trị phần 

vốn góp
1
 

(bằng số; 

VNĐ và giá 

trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có)
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
3
 

Ghi 

chú 

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) 

             

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị 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
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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6. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- Bƣớc 1: Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7210
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối 

với công ty cổ phần); 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh 

(đối với công ty hợp danh); 

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên). 

Lƣu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đƣợc sửa đổi 

trong Điều lệ công ty. 

- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); 

+ Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một 

thành viên); 

+ Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài (đối với công ty cổ phần); 

+ Danh sách thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh). 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối 

với công ty cổ phần; 
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+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh 

đối với công ty hợp danh; 

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên. 

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đƣợc sửa đổi 

trong Điều lệ công ty. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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

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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

Ngoài ra, tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, khi đăng ký thay đổi, doanh 

nghiệp phải bổ sung một/một số mẫu đơn trong hồ sơ nhƣ sau: 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách cổ đông sáng lập(Phụ lục I-7, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một 

thành viên)/ Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

nƣớc ngoài (đối với công ty cổ phần) (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, 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. 

(2). Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng 

ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày có thay đổi. 

(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng 

nhƣđã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

(5). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
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- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

Phụ lục II-1 

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 do-

anh 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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  .........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ..........................................................................  
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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 sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

doanh nghiệp bị sáp nhập. 

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) 

 

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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ..................................................  

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:  ....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty 

hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối 

với thành viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  .....................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ 

lục I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 do-

anh 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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng 

ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 

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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THÔNG BÁO 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): ...................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-

10): 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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai 

theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối 

với cổ đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp 

Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

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 …..…/..…….
4
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

Có không 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 

: 

 Khấu trừ  

9 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

  Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàn Số tài khoản ngân hàng 

………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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7. Đăng ký thay đổi tên của 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7282
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối 

với công ty cổ phần) 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh 

(đối với công ty hợp danh); 

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên). 

Lƣu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đƣợc sửa đổi 

trong Điều lệ công ty. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) 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 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. 
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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) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tƣ 

số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng 

ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. 

(2). Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 

40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên bao gồm hai thành 

tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh 

nghiệp bằng tiếng nƣớc ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên 

gây nhầm lẫn.; 

(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu 

tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy 

định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

(5). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

(6). Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không đƣợc đặt tên 

doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng 

ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn 
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quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của 

Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. 

(7). Không đƣợc sử dụng tên thƣơng mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ 

chức, cá nhân đã đƣợc bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ 

trƣờng hợp đƣợc sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thƣơng mại, nhãn hiệu, chỉ 

dẫn địa lý đó. Trƣớc khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, ngƣời thành lập doanh 

nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã 

đăng ký và đƣợc lƣu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ 

quan quản lý nhà nƣớc về sở hữu công nghiệp. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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 do-

anh 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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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 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) 
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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): .............................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

                                                           

6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh. Mã số TTHC: 2.002011. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7151
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông  

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên hợp danh mới. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d)Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) 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 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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 thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông  

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

1. Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng 

ký thay đổi thành viên hợp danh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi; 

2. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại 

Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định 

của pháp luật); 

3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí; 

4. Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

a) 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; 

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công 

an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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 do-

anh 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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ..................................................  

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:  ....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty 

hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối 

với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt 

buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 



307 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  .....................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ 

lục I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 do-

anh 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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng 

ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 

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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THÔNG BÁO 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): ...................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-

10): 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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai 

theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối 

với cổ đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

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 …..…/..…….
4
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

Có Không 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 

: 

 Khấu trừ  

9 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 ng 

…………………… …………………………… 

………………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

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 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành 

viên 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 

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 Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Giá trị phần 

vốn góp
1
 

(bằng số; 

VNĐ và giá 

trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có)
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
3
 

Ghi 

chú 

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) 

             

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị 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
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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9. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,3 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7150
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 



318 

 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời bổ 

sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên); 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của 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); 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của 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); 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của 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 25 Luật Doanh 

nghiệp); 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, khi thay đổi ngƣời đại diện 

theo pháp luật do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chỉ định ngƣời đại diện tổ chức 

tín dụng đƣợc kiểm soát đặc biệt thì: 

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ 

sở hữu công ty đƣợc thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định ngƣời đại diện 

tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam; 

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định và 

Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đƣợc thay bằng Bản sao hợp lệ 

quyết định chỉ định ngƣời đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam; 

+ Đối với công ty cổ phần: Quyết định và Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội 

đồng quản trị đƣợc thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định ngƣời đại diện tổ 

chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

Lƣu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đƣợc sửa đổi 

trong Điều lệ công ty. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 
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Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) 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 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng 

ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi; 

(2). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại 

Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định 

của pháp luật); 

(3). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí;( 

(4). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

l) Căn cứ pháp lý: 
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- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-2 

 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: 

1. Ngƣời đại diện theo pháp luật cũ
1
: 

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): …/…/… 

2. Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi
2
: 

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): …/…/… 
                                                           

1,2 
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 
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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):  ................................................... Website (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. 

Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định 

tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật 

thông tin về ngƣời quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu 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 SỞ HỮU CÔNG TY/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký, ghi họ tên)
3
 

                                                           

3
 Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào 

phần này. 
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10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7149
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

* Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-6, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Trƣờng hợp thay đổi vốn điều lệ: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT);Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội 

đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối 

với công ty cổ phần); 

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty); 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ; 

- Trƣờng hợp chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về 

việc phát hành cổ phần chào bán 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 chào bán cổ phần; 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty 

cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào 

bán cổ phần. 

- Trƣờng hợp giảm vốn điều lệ: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Bản cam kết giảm vốn. 
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* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ 

lục I-6, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

20/2015/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng 

ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi; 

(2). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(3). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

(4). Trƣờng hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm 

thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn; 
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(5). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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 do-

anh 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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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): .............................................  

 ...........................................................................................................................................  

 



331 

 

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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ........................  ..................................................  

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:  .....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty 

hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối 

với thành viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  ......................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ 

lục I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 do-

anh 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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng 

ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 

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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THÔNG BÁO 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):....................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-

10): 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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai 

theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối 

với cổ đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toánphụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
4
 

(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 
 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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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 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 

: 

 Khấu trừ  

9 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

  Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngâ hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………… …………………………… 

…………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 
 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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11. 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: 

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

- Trường hợp tiếp nhận thành viên mới: Công ty gửi 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. Nội dung Thông báo gồm: 

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ 

chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp 

vốn, loại tài sản góp vốn, số lƣợng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của 

các thành viên mới; 

+ Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành 

viên mới; 

+ Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới; 

+ Họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có các văn bản tƣơng ứng đƣợc nêu tại mục 

Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp/hoặc 

tặng, cho phần vốn góp: Công ty gửi Thông báo đến Bộ phận tiếp nhận của Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nội dung 

Thông báo gồm: 

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 

phần vốn góp của ngƣời chuyển nhƣợng và của ngƣời nhận chuyển nhƣợng; 

+ Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhƣợng; 

+ Thời điểm thực hiện chuyển nhƣợng; 

+ Họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có các văn bản tƣơng ứng đƣợc nêu tại mục 

Thành phần hồ sơ. 

- Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: Công ty gửi Thông báo đến 

Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Nội dung Thông báo gồm: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7147
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+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP(cụ thể: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu 

nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực), 

quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng ngƣời nhận 

thừa kế; 

+ Thời điểm thừa kế; 

+ Họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có các văn bản tƣơng ứng đƣợc nêu tại mục 

Thành phần hồ sơ. 

- Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực 

hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp: 

Công ty gửi Thông báo đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nội dung Thông báo gồm: 

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ 

căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn 

hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị 

thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực), quốc tịch, phần vốn góp của thành 

viên không thực hiện cam kết góp vốn và của ngƣời mua phần vốn góp chƣa góp 

đƣợc chào bán; 

+ Họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có phải có các văn bản tƣơng ứng đƣợc nêu tại 

mục Thành phần hồ sơ. 

* Bƣớc 2 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

- Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.  

- Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

* Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời 

thành lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng 

hợp thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-6, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

* Trƣờng hợp tiếp nhận thành viên mới: 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về 

việc tiếp nhận thành viên mới; 

- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; 

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của 

ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc 

công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối 

với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)và quyết định ủy quyền tƣơng ứng đối với thành 

viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên là cá nhân(cụ 

thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân 

dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu 

nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực); 

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội 

dung đƣợc sửa đổi trong Điều lệ công ty. 
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* Trƣờng hợp thay đổi thành viên do chuyển nhƣợng phần vốn 

góp/hoặc tặng, cho phần vốn góp: 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng/tặng cho phần vốn góp hoặc các giấy tờ 

chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhƣợng/tặng cho; 

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của 

ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc 

công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối 

với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)và quyết định ủy quyền tƣơng ứng đối với thành 

viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 

nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên mới là 

cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời 

nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực); 

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

* Trƣờng hợp thay đổi thành viên do thừa kế: 

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa 

kế; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy 

định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời thừa kế (cụ thể: Đối 

với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu 

nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực). 

* Trƣờng hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không 

thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh 

nghiệp: 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc 

thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn; 

- Danh sách các thành viên còn lại của công ty. 

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội 

dung đƣợc sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-6, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Trƣờng hợp chuyển nhƣợng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành 

viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt 

động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, phải có mẫu 

sau: 

+ Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) và 

+ Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm 

đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi; 
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(2). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng 

đối với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(3). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí; 

(4). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 do-

anh 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 công 

an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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 do-

anh 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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ........................  ..................................................  

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:  .....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty 

hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối 

với thành viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  ......................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ 

lục I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 do-

anh 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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng 

ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 

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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THÔNG BÁO 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):....................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-

10): 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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai 

theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối 

với cổ đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán pụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
4
 

(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 
 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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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 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 

: 

 Khấu trừ  

9 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

  Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngânhàng Số tài khoản ngân hàng 

………………… …………………………… 

……………………………… ………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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12. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên đối với trƣờng hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhƣợng toàn bộ 

vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức. Mã số TTHC: 1.005114. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng 

Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng 

văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7145
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời 

thành lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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hợp thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên (Phụ lục II-4, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời nhận chuyển nhƣợng trong 

trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt 

Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt 

Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ 

có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)hoặc bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác trong trƣờng 

hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ chức; 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá 

nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo 

ủy quyền (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời 

nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực)và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho ngƣời đƣợc ủy 

quyền; 

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất 

việc chuyển nhƣợng vốn; 

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

- Đối với thay đổi chủ sở hữu do sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà 

nước: 

+ Ngoài các thủ tục trên phải có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

về việc thay đổi chủ sở hữu công ty; 

- Đối với thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do thừa kế:  
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+ Ngoài các thủ tục trên phải có Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền 

thừa kế hợp pháp của ngƣời đƣợc thừa kế. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, 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 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Ngƣời nhận chuyển nhƣợng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. 

(2). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng 

đối với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 
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(3). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí; 

(4). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 do-

anh 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 công 

an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-4 

 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 do-

anh nghiệp/mã số thuế):  

Ngày cấp:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông tin  

về chủ sở hữu mới nhƣ sau: 

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

- Thông tin về cá nhân: 

Họ và tên chủ sở hữu (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:  ...............................................  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (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):  ...........................  

3. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

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 SỞ HỮU MỚI/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký, ghi họ tên)
2
 

 

                                                           

1
 Chủ sở hữu mới/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 

2
 Không có phần nội dung 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. 
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13. Đăng ký 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. Mã số TTHC: 1.005104. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7131
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành  

viên (Phụ lục II-4, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới trong trƣờng hợp chủ 

sở hữu mới là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công 

dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với 

ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 

nƣớc ngoài còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định của pháp luật về công 

chứng, chứng thực)) hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác trong trƣờng hợp chủ sở hữu mới là tổ 

chức; 

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 

20/2015/TT-BKHĐT) và bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá 

nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo 

ủy quyền (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước 

ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực)và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho ngƣời đƣợc ủy quyền; 

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty; 
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- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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 thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên (Phụ lục II-4, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(1). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng 

đối với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy 

tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí; 

(3). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 
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(a) 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; 

(b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh 

nghiệp; 

(c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an. 

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-4 

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 do-

anh nghiệp/mã số thuế):  

Ngày cấp:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông tin  

về chủ sở hữu mới nhƣ sau: 

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

- Thông tin về cá nhân: 

Họ và tên chủ sở hữu (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:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (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):  ...........................  

3. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

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 SỞ HỮU MỚI/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI 

(Ký, ghi họ tên)
3
 

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

 

 

                                                           

3
 Chủ sở hữu mới/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 

4
 Không có phần nội dung 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. 



374 

 

Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

           

 

  

 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
1 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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14. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do thừa kế. Mã số TTHC: 2.002006. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7139
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành  

viên (Phụ lục II-4, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới(cụ thể: Đối với công dân 

Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt 

Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có 

giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định 

của pháp luật về công chứng, chứng thực)); 

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời đƣợc 

thừa kế. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ 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 doanh 

nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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: 
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Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành  viên 

(Phụ lục II-4, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(1). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí; 

(3). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

(a) 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; 

(b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

(c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công 

an. 

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-4 

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:  .....................................................................  

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông tin  

về chủ sở hữu mới nhƣ sau: 

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

- Thông tin về cá nhân: 

Họ và tên chủ sở hữu (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:  ...............................................  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (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):  ..........................  

3. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

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 SỞ HỮU MỚI/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký, ghi họ tên)
2
 

                                                           

1
 Chủ sở hữu mới/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 

2
 Không có phần nội dung 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. 
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15. Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do có 

nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức đƣợc thừa kế phần vốn 

của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai 

thành viên trở lên. Mã số TTHC: 1.005111. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7141
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi; 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên đối với trƣờng hợp thành viên 

là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc 

ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài 

còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng 

thực); bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác đối với trƣờng hợp thành viên là tổ chức; 

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, 

cá nhân đƣợc thừa kế phần vốn của chủ sở hữu. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 
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Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-3, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí; 

(3). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 

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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tôi là (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. Ngành, nghề kinh doanh
3
 (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): ...................................  

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. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
4
: 

- 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: …………………………………………... 

                                                           

3  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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. 
4 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): …/…/… 

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): ……………………Website (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)
5
: 

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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
 (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): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

                                                           

5
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 9.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 9.2. 
6
 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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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 phương 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 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): 

a) 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):  ..........................................................................................................  

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  .........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ..........................................................................  

                                                           

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. 
6
 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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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):  ..........................................................................................................  

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. 

11. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy 

tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):   

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 
 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



391 

 

Phụ lục I-6 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng 

ký đầu 

tƣ (nếu 

có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 
- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
3  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.
 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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16. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp. Mã số TTHC: 2.002007. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7143
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên (Phụ lục II-4, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời nhận chuyển nhƣợng trong 

trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt 

Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam 

còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá 

trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định của 

pháp luật về công chứng, chứng thực) hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là tổ chức; Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ 

một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở 

hữu cho ngƣời đƣợc ủy quyền; 

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

- Hợp đồng tặng cho phần vốn góp; 

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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) 

k) Tên mẫu đơn, 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 02/2019/TT-BKHĐT); 

l) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí; 

(3). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

m) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-4 

 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:  .....................................................................  

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông tin  

về chủ sở hữu mới nhƣ sau: 

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

- Thông tin về cá nhân: 

Họ và tên chủ sở hữu (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:  ...............................................  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (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):  ..........................  

3. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

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 SỞ HỮU MỚI/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký, ghi họ tên)
2
 

 

                                                           

1
 Chủ sở hữu mới/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 

2
 Không có phần nội dung 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. 
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17. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do chuyển nhƣợng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc 

cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức 

khác. Mã số TTHC: 2.002002. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7126
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/


401 

 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi; 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên đối với trƣờng hợp thành viên 

là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc 

ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài 

còn hiệu lực, phô tô công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng 

thực); bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác đối với trƣờng hợp thành viên là tổ chức; 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển 

nhƣợng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trƣờng hợp chủ sở hữu công ty chuyển 

nhƣợng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với 

trƣờng hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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).  

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-3, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí; 

(3). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 

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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tôi là (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. Ngành, nghề kinh doanh
3
 (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): ...................................  

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. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
4
: 

- 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: …………………………………………... 

                                                           

3  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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. 
4 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): …/…/… 

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): ……………………Website (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)
5
: 

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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
 (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): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

                                                           

5
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 9.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 9.2. 
6
 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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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 phương 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 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): 

a) 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):  ..........................................................................................................  

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  .........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ..........................................................................  

                                                           

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. 
6
 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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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):  ..........................................................................................................  

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. 

11. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy 

tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):   

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 
 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng 

ký đầu 

tƣ (nếu 

có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
3  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.
 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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18. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân trong trƣờng hợp bán, 

tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích. Mã số TTHC: 

2.002000. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Trƣờng hợp chủ doanh nghiệp tƣ nhân bán, tặng cho doanh nghiệp 

hoặc chủ doanh nghiệp tƣ nhân chết, mất tích thì ngƣời mua, ngƣời đƣợc tặng cho, 

ngƣời đƣợc thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân với Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

Bƣớc 2 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

- Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.  

- Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục II-3, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời mua, ngƣời đƣợc tặng cho doanh 

nghiệp tƣ nhân, ngƣời thừa kế(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc 

công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối 

với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực); 

- Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ 

chứng minh hoàn tất việc chuyển nhƣợng đối với trƣờng hợp bán, tặng cho doanh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7121
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nghiệp tƣ nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của 

ngƣời đƣợc thừa kế. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục II-3, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 
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(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí; 

(3). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-3 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: …………….. 

CỘNG HÒA 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, mất tích  

Bán doanh nghiệp tƣ nhân  

1. Ngƣời tặng cho/Ngƣời chết, mất tích/Ngƣời bán 

Họ và tên (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:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích 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:  .........................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

2. Ngƣời đƣợc tặng cho/Ngƣời thừa kế/Ngƣời mua 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................. Giới tính: ............  
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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):  ................................................... Website (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 ĐƢỢC THỪA KẾ/NGƢỜI MUA 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN
2
 

(Ký, ghi họ tên) 

 

 

 

                                                           

1
 Ngƣời đƣợc tặng cho/Ngƣời đƣợc thừa kế/Ngƣời mua ký trực tiếp vào phần này. 

2
 Không có phần nội dung này trong trƣờng hợp chủ doanh nghiệp tƣ nhân chết, mất tích. Trong các trƣờng hợp 

khác, chủ doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này. 
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19. Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong 

Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng khác. Mã số TTHC: 1.005096. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 và 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.  

 - Bƣớc 2 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7117
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp 

hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp đề nghị đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng (sau 

đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tƣ) mà không thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

+ 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 (Phụ lục 

II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

+ 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 (Phụ lục 

II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tƣơng ứng với từng trƣờng hợp đăng ký thay đổi 

nêu tại các thủ tục hành chính số 6 đến số 18 trên đây. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ 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 doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp đề nghị đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký do-

anh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ hoặc 

Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng (sau đây 

gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tƣ) 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 (Phụ lục 

II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp:  

+ 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 (Phụ lục 

II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

Mẫu đơn tƣơng ứng với từng trƣờng hợp đăng ký thay đổi nêu tại các thủ tục 

hành chính số 6 đến số 18 trên đây. 

k) Yêu cầu thực hiện: 
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(1). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối 

với từng trƣờng hợp nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó 

đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí; 

(3). Doanh nghiệp không đƣợc thực hiện việc đăng ký 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 công an. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-18 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 

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 (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 

đương khác):  ..................................................................  

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:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  
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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): ...................................  

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
  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi   

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

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 (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người 

đại diện theo pháp luật): 

Họ tên chủ sở hữu (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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  .....................  

7. Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp, chỉ 

kê khai đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
1
 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần)/Chủ tịch công ty (đối với công ty hợp danh):  

- 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:  .........................................................................................  

                                                           

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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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): …………………………….Website (nếu có):  .................  

9. Danh sách thành viên công ty
1
 (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền
4
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức/ cổ đông là tổ chức nước ngoài 

của công ty cổ phần): Gửi kèm 

11. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
5
 (chỉ kê khai 

đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 
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: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………………………………… 

                                                           

1,4,5 
Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời đại diện theo ủy quyền không bắt buộc 

phải ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.4 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

12.4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độclập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

12.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 

 

12.8 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  

12.9 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………… ………………… 

………………………… ……………………… 
 

                                                           

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. 

 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
9
 

 

                                                           

9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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20. Thông báo bổ sung, 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7112
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp 

hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tƣ 

số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Quyết định và bản sao hợp lệ 

biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ Quyết định và bản 

sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; 

Lƣu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đƣợc thay đổi 

trong Điều lệ công ty. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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 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) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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).  

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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 



431 

 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tƣ 

số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với do-

anh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-

18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề 

kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày có thay đổi. Trƣờng hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ 

bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế hoạch và đầu tƣ.. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 



432 

 

Phụ lục II-1 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ..................................................  

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:  .....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty hợp 

danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành 

viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  .....................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ lục 

I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng ký, 

doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định 

tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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THÔNG BÁO 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): ...................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): 

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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai theo 

mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ 

đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

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 …..…/..…….
4
 

(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? 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 
: 

 Khấu trừ  

9 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 

…………………… ……………………… 

……………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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21. Thông báo 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 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7106
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp 

hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tƣ 

số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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 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) Lệ phí 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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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- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tƣ 

số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện 

k1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

k2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tƣ của chủ do-

anh nghiệp tƣ nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày có thay đổi. Trƣờng hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông 

báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ..................................................  

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:  .....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty hợp 

danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành 

viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  .....................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ lục 

I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng ký, 

doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định 

tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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. 



456 

 

THÔNG BÁO 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): ...................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): 

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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai theo 

mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ 

đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lậ  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
4
 

(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? 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 
: 

 Khấu trừ  

9 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 

………………… …………………………… 

……………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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22. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần. 

Mã số TTHC: 2.002044. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7216
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp 

hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Trƣờng hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chƣa 

thanh toán hoặc chỉ thanh toán đƣợc một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Hồ sơ 

gồm: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh 

nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 

nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập 

chuyển nhƣợng cổ phần, Hồ sơ gồm: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; 

+ Hợp đồng chuyển nhƣợng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất 

việc chuyển nhƣợng; 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

+ Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 
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doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao hợp 

lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp 

nhất vào doanh nghiệp khác, Hồ sơ gồm: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; 

+ Hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất 

doanh nghiệp; 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

+ Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao hợp 

lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp tặng cho, thừa kế cổ phần, Hồ sơ gồm: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; 

+ Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền 

thừa kế hợp pháp; 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tƣ. 

Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao hợp 

lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 
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ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

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 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) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tƣ 

số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7 Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT); 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với do-

anh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-

18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chƣa niêm yết 

theo quy định tại quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. 

Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần 

chƣa niêm yết. 
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(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối với từng trƣờng hợp 

nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định của pháp luật); 

(2). Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công 

ty cổ phần với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày có thay đổi. Trƣờng hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ 

bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế hoạch và đầu tƣ; 

(3). Công ty cổ phần chƣa niêm yết. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ..................................................  

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:  .....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty hợp 

danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành 

viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  .....................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ lục 

I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng ký, 

doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định 

tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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THÔNG BÁO 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): ...................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): 

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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai theo 

mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ 

đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán đc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
4
 

(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? 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 
: 

 Khấu trừ  

9 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 khoả ngân hàng 

…………………… …………………………… 

………………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-18 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 

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 (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 

đương khác):  .................................................................  

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:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  
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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): ...................................  

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
  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi   

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

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  



484 

 

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 (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người 

đại diện theo pháp luật): 

Họ tên chủ sở hữu (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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  ....................  

7. Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp, chỉ kê 

khai đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần)/Chủ tịch công ty (đối với công ty hợp danh):  

- 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:  .........................................................................................  

                                                           

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. 
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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): …………………………….Website (nếu có):  ................  

9. 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 mẫu): Gửi kèm 

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền
4
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức/ cổ đông là tổ chức nước ngoài của 

công ty cổ phần): Gửi kèm 

11. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
5
 (chỉ kê khai 

đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 
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: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………………………………… 

                                                           

3,4,5 
Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời đại diện theo ủy quyền không bắt buộc phải 

ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.4 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

12.4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

12.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 

 

12.8 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  

12.9 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………

 

……………………………… 

                                                           

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. 

 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
9
 

                                                           

9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

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 Chứng 

minh nhân 

dân/Căn cƣớc 

công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy 

chứng nhận 

ĐKDN (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; 

Quyết định thành lập 

đối với tổ chức 

Vốn góp
1
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký 

của 

cổ 

đông 

sáng 

lập
3
 

Ghi 

chú 

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 19 20 

                    

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

                                                           

1 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có. 
2
 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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23. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 và 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.  

 - Bƣớc 2 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7100
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Trƣờng hợp công ty cổ phần chƣa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp, Hồ sơ gồm: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông  

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về 

việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; 

- Danh sách các cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khi đã thay đổi; 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn 

tất chuyển nhƣợng; 

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác, bản 

sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đại diện theo ủy quyền (cụ thể: Đối với công 

dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu 

Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy 

tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực, phô tô công chứng theo 

quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực) và quyết định ủy quyền tƣơng 

ứng đối với cổ đông nƣớc ngoài nhận chuyển nhƣợng là tổ chức hoặc bản sao hợp 

lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của cổ đông nƣớc ngoài nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công 

dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với 

ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 

nƣớc ngoài còn hiệu lực); 

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

- Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao hợp 

lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT- 

BKHĐT. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 
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- Trƣờng hợp hồ sơ thông báo thay đổi không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh 

doanh thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 02 

ngày làm việc. 

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 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) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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 thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông  

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- 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 

(Phụ  lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tƣơng ứng đối với từng trƣờng hợp 

nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định của pháp luật); 

(2). Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày có thay đổi. Trƣờng hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ 

bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế hoạch và đầu tƣ; 

(3). Công ty cổ phần chƣa niêm yết. 

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  



494 

 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ..................................................  

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:  .....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty hợp 

danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với 

thành viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  .....................................  

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:  .....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ lục 

I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 do-

anh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Ghi chú 

    

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 do-

anh 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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng ký, 

doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định 

tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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THÔNG BÁO 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): ...................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): 

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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai theo 

mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ 

đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

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 …..…/..…….
4
 

(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? 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 
: 

 Khấu trừ  

9 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

  Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tn ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

…………………… ………………………… 

……………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-18 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 

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 (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 

đương khác):  .................................................................  

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:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  
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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):  

ST

T 

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): ...................................  

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
  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi   

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

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 (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người 

đại diện theo pháp luật): 

Họ tên chủ sở hữu (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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  ....................  

7. Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp, chỉ kê 

khai đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần)/Chủ tịch công ty (đối với công ty hợp danh):  

- 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:  .........................................................................................  

                                                           

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. 
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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): …………………………….Website (nếu có):  ................  

9. 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 mẫu): Gửi kèm 

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền
4
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức/ cổ đông là tổ chức nước ngoài của 

công ty cổ phần): Gửi kèm 

11. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
5
 (chỉ kê khai 

đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 
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: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………………………………… 

                                                           

3,4,5 
Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời đại diện theo ủy quyền không bắt buộc phải 

ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.4 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

12.4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lp  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

12.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 

 

12.8 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  

12.9 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… ……………………………… 

………………………… …………………………… 
 

                                                           

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. 

 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
9
 

                                                           

9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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24. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế. Mã số TTHC: 

2.001954. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=6939
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu 

tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao 

hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) ngày 

làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 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) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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) 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- 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 (Phụ lục 

II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội 

dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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): 

a) 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:  ....................................................................  

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ..................................................  

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:  ....................................................................................................  

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, thành viên hợp danh công ty 

hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với 

thành viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  .....................................  

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:  ....................................................................................  

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ lục 

I-6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 do-

anh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Ghi chú 

    

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 do-

anh 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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng ký, 

doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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THÔNG BÁO 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): ...................................  

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-

10): 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 mẫu Danh sách 

cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai theo 

mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ 

đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  
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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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

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 …..…/..…….
4
 

(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? 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 

: 

 Khấu trừ  

9 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

  Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tn ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

…………………… ……………………… 

………………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là 

nhà 

đầu 

tƣ 

nƣớ

c 

ngoà

i
1
 

Ngày

, 

tháng

, năm 

sinh 

của 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

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 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
2
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài
4
 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
3
 

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 19 

                   

 
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
5  

                                                           

1 Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài kê khai tại Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, 

nếu có 
3  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo ủy quyền của tổ chức. 
5 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-18 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 

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 (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 

đương khác):  .................................................................  

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:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  
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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): ...................................  

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
  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi   

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

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 (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người 

đại diện theo pháp luật): 

Họ tên chủ sở hữu (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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  ....................  

7. Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp, chỉ kê 

khai đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần)/Chủ tịch công ty (đối với công ty hợp danh):  

- 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:  .........................................................................................  

                                                           

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. 
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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): …………………………….Website (nếu có):  ................  

9. 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 mẫu): Gửi kèm 

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền
4
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức/ cổ đông là tổ chức nước ngoài của 

công ty cổ phần): Gửi kèm 

11. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
5
 (chỉ kê khai 

đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 
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: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………………………………… 

                                                           

3,4,5 
Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời đại diện theo ủy quyền không bắt buộc phải 

ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.4 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

12.4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

12.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 

 

12.8 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  

12.9 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………… ……………………………… 

…………………………… ……………………… 
 

                                                           

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. 

 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
9
 

                                                           

9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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25. Thông báo thay đổi thông tin ngƣời quản lý doanh nghiệp, thông tin 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số TTHC:1.005168.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp 

hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng 

hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua 

mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh 

tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/


544 

 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp(Phụ lục II-1, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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: 

Thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp đƣợc cập nhật 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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) 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(Phụ lục II-1, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, 

tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân 

dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của ngƣời quản lý doanh nghiệp, thành 

viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ 

sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh 

nghiệp. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ có thay đổi thông tin về ngƣời đại 

diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

công ty gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

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): 

a) 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:  ..................................................................... 

b) 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. 
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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) 
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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 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

Thông tin về ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong 

trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................  ................................................... 

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:  ..................................................................................................... 

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, thành viên hợp danh công ty hợp 

danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành 

viên có giá trị 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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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ 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):  ...................................... 

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:  ..................................................................................... 

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    

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 tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh 

Kê khai tỷ lệ 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 quy định tại các Phụ lục I-

6, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên có giá trị 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 Ghi chú 

    

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 Ghi chú 

    

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 doanh đã đăng ký, 

doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định 

tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT. 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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THÔNG BÁO 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): .................................... 

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:  

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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN  

VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): 

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 mẫu Danh sách cổ 

đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị 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 thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: kê khai theo 

mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ 

đông có giá trị 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 

VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Ngƣời quản lý doanh nghiệp 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):  ................................................... Website (nếu có):  ..................... 



557 

 

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) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc 

(Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
2
: 

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: ……………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
3
: …../…../……. 

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 …..…/..…….
4
 

(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? 

                                                           

2
 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. 
3
 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. 
4
  

- 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 
 

 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
5 

: 

 Khấu trừ  

9 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 ài khoản ngân hàng 

…………………… …………………………… 

………………………………… …………………… 
 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 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. 
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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26. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tƣ 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số TTHC: 

2.002066. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7266
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp 

hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng 

hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua 

mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông 

tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh/Trung tâm Hỗ 

trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận 

đƣợc phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và Giấy đề nghị công bố nội dung 

đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

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 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ/Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 

thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Các nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề kinh 

doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc đăng tải trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí:  
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- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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, tờ khai: 

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Doanh nghiệp sau khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

(2). Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi 

tƣơng ứng phải đƣợc thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đƣợc công khai. 

(3). Doanh nghiệp phải trả phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-25  

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..........................................................................  

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): …/…/… 

Điện thoại (nếu có):  .........................Email (nếu có): .................................................  

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

 .....................................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: .................................................................................................  

Đăng ký lần đầu ngày......./…..../…..… 

Đăng ký thay đổi lần thứ..…ngày..…../…..../…..… 

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..… 

Ngày kết thúc đăng thông tin: ......./…..../…..… 

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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27. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp 

tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số TTHC: 

2.002067. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7269
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh 

nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký 

kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng 

hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua 

mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh 

tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 



566 

 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo quy 

trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn 

phòng đại diện (Phụ lục II-8, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với trƣờng hợp 

sử dụng con dấu; 

- Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lƣợng con dấu của doanh 

nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-9, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT) đối với trƣờng hợp thay đổi mẫu con dấu/số lƣợng con dấu; 

- Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 

đại diện (Phụ lục II-10, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với trƣờng hợp huỷ 

mẫu con dấu; 

- Trƣờng hợp con dấu của doanh nghiệp đƣợc cơ quan Công an cấp (theo Luật 

doanh nghiệp năm 2005). Giấy xác nhận hủy mẫu con dấu của cơ quan công an 

hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc mất mẫu con dấu. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Khi nhận Thông báo mẫu con dấu/Thông báo về việc 

thay đổi mẫu con dấu, số lƣợng con dấu/Thông báo về việc huỷ mẫu con dấu của 

doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp. 

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: 

Thông báo mẫu con dấu/Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, số lƣợng 

con dấu/Thông báo về việc huỷ mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: Miễn phí khi công bố mẫu con dấu. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn 

phòng đại diện (Phụ lục II-8, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với trƣờng hợp 

sử dụng con dấu; 

- Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lƣợng con dấu của doanh 

nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-9, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT) đối với trƣờng hợp thay đổi mẫu con dấu/số lƣợng con dấu; 
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- Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 

đại diện (Phụ lục II-10, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với trƣờng hợp huỷ 

mẫu con dấu; 

k) Yêu cầu thực hiện: 

Trƣớc khi sử dụng con dấu/thay đổi/huỷ mẫu con dấu/thay đổi số lƣợng con 

dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký do-

anh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-8 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/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:  .............................................................................................. 

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 tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông 

báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện): 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:  ..................................................................... 

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:  .................................................................  

- Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:  ................................................................ 

Thông báo về mẫu con dấu nhƣ sau: 

1. Mẫu con dấu: 

Mẫu con dấu Ghi chú 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này) 
 

2. Số lƣợng con dấu: ...................................... 

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm … 

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 

đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp 

thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát 

sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
1
 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-9 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lƣợng con dấu  

của doanh nghiệp/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:  .............................................................................................  

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông 

báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện): 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:  .....................................................................  

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:  .................................................................  

- Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:  ...............................................................  

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lƣợng con dấu nhƣ sau: 

1. Mẫu con dấu: 

Mẫu con dấu cũ
1
 Mẫu con dấu mới Ghi chú 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp 

vào phần này) 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp 

vào phần này) 

 

2. Số lƣợng con dấu: 

- Số lƣợng con dấu trƣớc khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp 

thay đổi số lượng con dấu): ............................... 

- Số lƣợng con dấu sau khi thay đổi: ................................. 

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới (chỉ kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thay đổi mẫu con dấu): từ ngày …. tháng … năm … 

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 

đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp 

thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát 

sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
2
 

 

                                                           

1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay 

đổi số lƣợng con dấu nhƣng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô này. 
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-10 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/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:  .............................................................................................  

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 hủy mẫu con dấu nhƣ sau: 

1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông 

báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện): 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:  .....................................................................  

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:  .................................................................   

2. Hình thức mẫu con dấu: 

Mẫu con dấu Ghi chú 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này) 
 

3. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm … 

Đề nghị Quý Phòng công bố việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn 

phòng đại diện 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký, ghi họ tên)
2
 

 

                                                           

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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28. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nƣớc (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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng 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=7276
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 



573 

 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc 

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên 

hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện; 

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng 

đại diện; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: 

Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực). 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách 

nhiệm hoặc công ty cổ phần, khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

ở trong nƣớc thì 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:  

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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, tờ khai: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ); 

k) Yêu cầu thực hiện: 
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(1). Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng 

ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. 

(2). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(3). Tên chi nhánh, văn phòng đại diện đƣợc đặt đúng theo quy định tại Điều 

41 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên phải đƣợc viết bằng các chữ 

cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu, tên 

phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm 

từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện; 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định về 

phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-11 
(Kèm theo Nghị định số122 /2020/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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, thành phố …………. 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

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:  .................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .........................................................................  

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo 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:  ............................................................ 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):  

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 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): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 
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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:  ..............................................................................................................  

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):  ..................................................... Website (nếu có):  .................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng 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 (trƣờng 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 trƣờng 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 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: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

2 Ngày bắt đầu hoạt động
3
 (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 hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

                                                           

3
 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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Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
4
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
5
: 

 

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 phƣơng 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. 

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; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của nội dung Thông báo này. 

                                                           

4
 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. 
5
 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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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
6
 

(Ký, ghi họ tên) 

 

29. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

                                                           

6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7279
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài (Phụ 

lục II-12, Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT). 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng. 

* Sơ lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ 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: 

Thông tin về về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đƣợc bổ 

sung trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

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) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, 
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đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện ở nƣớc ngoài (Phụ lục II-12, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Việc doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài thì 

thực hiện theo quy định của pháp luật nƣớc đó. 

(2). Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, 

văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài đến Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

(3). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-12 

 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 (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):  ...........................................  

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 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: 
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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:  .................................................  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
7
 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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30. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các 

giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng). Mã số TTHC: 2.002045. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7218
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 
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- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 

của Chính Phủ); 

- 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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT) 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên  trở lên, của chủ  sở  hữu  công ty hoặc 

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên 

hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện; 

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm ngƣời đứng đầu chi nhánh văn phòng 

đại diện; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ 

chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ 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 hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp 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: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập  địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 

của Chính Phủ) 

- 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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Tên chi nhánh, văn phòng đại diện đƣợc đặt đúng theo quy định tại Điều 

41 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên phải đƣợc viết bằng các chữ 

cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu, tên 

phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm 

từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện; 

(3). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;  

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định về 

phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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.Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-11 
(Kèm theo Nghị định số 122 /2020/NĐ-CP ngày  15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

______________ 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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, thành phố …………. 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

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:  ..........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo 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:  ....................................................... 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):  

 

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 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:  ..................  
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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): …/…/… 

Nơi đăng ký 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):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng 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 (trƣờng 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 trƣờng 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 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: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 
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2 Ngày bắt đầu hoạt động
8
 (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 hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
9
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
10

: 
 

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 phƣơng 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 

                                                           

8
 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. 

 
9
 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. 
10

 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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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. 

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; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
11

 

(Ký, ghi họ tên) 

 

                                                           

11
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục II-19 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ 

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 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. 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 (hoặc các giấy tờ có giá trị 

tương đương khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

(hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác):  ...........  

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 (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):  ...........................................  

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:  ...........  
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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):  ................................................... Website (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: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): …………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạc toánđộc lập  

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 (dự kiến): ........................................ 

5 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

ó Không 
 

6 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
2
: 

 Khấu trừ  

                                                           

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
 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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 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

7 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên gân hàng Số tài khoản ngân hng 

……………………………

………. 

…………………………

…… 

……………………………

…………. 

……………………………

…… 
 

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
3
 (kê khai 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). 

III. Thông tin về doanh nghiệp
4
 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-18) 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(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, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên) 

                                                           

3
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

4
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội 

dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (hoặc các giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng 

khác). 
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31. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc 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. 

Mã số TTHC: 2.002075. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7289
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

- 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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ 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 hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông 

báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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 
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cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 

(2). Tên chi nhánh, văn phòng đại diện đƣợc đặt đúng theo quy định tại 

Điều 41 Luật Doanh nghiệp, lƣu ý một số quy định nhƣ: tên phải đƣợc viết bằng 

các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký 

hiệu, tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi 

nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện; 

(3). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-19 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 đầu 

tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

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 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. 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 (hoặc các giấy tờ 

có giá trị tương đương khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác):  ..................................  

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):  ........................  
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Email (nếu có):  ................................... Website (nếu có):  .................  

5. 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):  ..................................  

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 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):  ............................................. Website (nếu có):  .................  

7. Thông tin đăng ký thuế: 
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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: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): …………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lp  

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 (dự kiến): ........................................ 

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)
2
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

7 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

                                                           

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
 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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Tên ngân hàng Số tài khoản ngn hng 

…………………… …………………… 

………………………… ………………………… 
 

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 do-

anh (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
3
 (kê khai 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). 

III. Thông tin về doanh nghiệp
4
 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-18) 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (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, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên) 

                                                           

3
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

4
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội 

dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (hoặc các giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng 

khác). 
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32. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số TTHC: 2.002072. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7281
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập 

địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 

15/10/2020 của Chính Phủ). 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách 

nhiệm hoặc công ty cổ phần, khi lập địa điểm kinh doanh thì 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 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ 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 địa điểm kinh doanh /Thông báo về việc sửa đổi, 

bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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, tờ khai 
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Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 

của Chính Phủ). 

k) Yêu cầu thực hiện 

1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

2. Tên địa điểm kinh doanh phải đƣợc viết bằng các chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu; 

3. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định về 

phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

\ 
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Phụ lục II-11 
(Kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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, thành phố …………. 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

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:  .................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .........................................................................  

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo 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:  ............................................................ 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):  

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 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): …/…/… 

Nơi đăng ký thƣờng trú: 

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:  ..............................................................................................................  

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):  ..................................................... Website (nếu có):  .................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng 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 (trƣờng 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 trƣờng 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 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: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

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 hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
2
 

                                                           

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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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

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 phƣơng 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. 

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; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
4
 

(Ký, ghi họ tên) 

 

                                                                                                                                                                                           

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. 

 
4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. 
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33. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động 

theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng). Mã số TTHC: 2.002084. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 và 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.  

 - Bƣớc 2 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm định 

và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh 

doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển 

kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả 

cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào 

hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không đăng ký được 

tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh để 

được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh 

nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh 

doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy 

tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để đƣợc cấp 

Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai 

thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 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=7309
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận đƣợc 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện 

tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp 

lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng 

ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận 

đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm 

theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu 

mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản 

giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của 

bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng hợp bộ 

hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử mà 

ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ 

bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 

63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành lập 

doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa chính xác thì 

liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo quy 

trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm 

kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính 

Phủ); 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp đề nghị đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động  trong Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc 
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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, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở. Hồ sơ gồm: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

+ 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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng thuộc loại hình công ty trách nhiệm 

hoặc công ty cổ phần, khi lập địa điểm kinh doanh ở trong nƣớc thì 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: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi 

thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh 

doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp 

không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 địa điểm kinh doanh/Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

h) Lệ phí 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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, tờ khai 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm 

kinh doanh (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính 

Phủ); 

- 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 đầu tƣ, 

Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu thực hiện 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội 

dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật); 
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(2). Tên địa điểm kinh doanh phải đƣợc viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái 

tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu; 

(3). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính Phủ quy định về phối 

hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử 

dụng hóa đơn của doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-11 

(Kèm theo Nghị định số122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ)10 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
___________ 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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, thành phố …………. 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

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:  .................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .........................................................................  

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo 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:  ............................................................ 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):  

 

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):  .........................................  
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4. 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): …/…/… 

Nơi đăng ký 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):  ..................................................... Website (nếu có):  .................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng 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 (trƣờng 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 trƣờng 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: 
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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 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: …………………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

2 Ngày bắt đầu hoạt động
5
 (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 hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
6
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

 

6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8 Thông tin về tài khoản ngân hàng: 

                                                           

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. 

 
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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Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 
 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
7
: 

 

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 phƣơng 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. 

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; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
8
 

(Ký, ghi họ tên) 

 

 

 
 

                                                           

7
 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. 

 
8
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

Thẩm quyền ký Thông báo này thực hiện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. 
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Phụ lục II-19 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ 

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 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. 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 (hoặc các giấy tờ có giá trị 

tương đương khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

(hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác):  ...........  

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):  .....................  



619 

 

5. 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):  ...........................................  

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 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):  ................................................... Website (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 
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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: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): …………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

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 (dự kiến): ........................................ 

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)
2
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

7 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

                                                           

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
 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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Tên ngâhàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………… ………………………… 

………………………… ……………… 
 

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
3
 (kê khai 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). 

III. Thông tin về doanh nghiệp
4
 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-18) 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(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, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên) 

                                                           

3
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

4
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội 

dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (hoặc các giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng 

khác). 
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34. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số TTHC: 1.005165. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho 

doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7264
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 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-13, Thông tƣ 

số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 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./Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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, tờ khai: 

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-13, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 
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Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 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. 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-13 

 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, trung thực của nội dung Thông báo này.  

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  

(Ký, 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. 
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35. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng). Mã số TTHC: 

2.002045. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7218
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ nhận 

đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- 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-13, Thông tƣ số 02/2019/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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế của chi nhánh (trƣờng hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng 

nhận đầu tƣ); 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 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./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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 
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cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- 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-13, Thông tƣ số 02/2019/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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-13 

 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, trung thực của nội dung Thông báo này.  

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  

(Ký, 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. 
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Phụ lục II-19 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ 

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 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. 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 (hoặc các giấy tờ có giá trị 

tương đương khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

(hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác):  ..........  

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):  ....................  
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5. 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):  ..........................................  

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 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):  ................................................... Website (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 
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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: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): …………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

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 (dự kiến): ........................................ 

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)
2
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

7 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

                                                           

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
 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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ên ngân hng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… ………………………… 

……………………………… …………………………… 
 

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
3
 (kê khai 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). 

III. Thông tin về doanh nghiệp
4
 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-18) 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(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, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên) 

                                                           

3
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

4
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội 

dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (hoặc các giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng 

khác). 
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36. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng). Mã số TTHC: 1.005176. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7293
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp: 

+ 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-13, Thông tƣ số 02/2019/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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

- Trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh: 

+ 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-13, Thông tƣ số 02/2019/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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 



639 

 

Đối với trƣờng hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tƣ, 

ngoài các giấy tờ nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng 

nhận đầu tƣ và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay 

đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh /Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

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, tờ khai: 

- 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-13, Thông tƣ số 02/2019/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 đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu thực hiện: 
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(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-13 

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, trung thực của nội dung Thông báo này.  

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  

(Ký, 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. 
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Phụ lục II-19 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 đầu tƣ, 

Giấy chứng nhận đầu tƣ 

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 do-

anh 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 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. 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 (hoặc các giấy tờ có giá 

trị tương đương khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động (hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác):  .  

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):  .....................  
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5. 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):  ...........................................  

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 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):  ................................................... Website (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 
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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: ………………………Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): …………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

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 (dự kiến): ........................................ 

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)
2
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

7 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………… ………………………… 

……………………………… ……………………………… 
 

                                                           

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
 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 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
3
 (kê khai 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). 

III. Thông tin về doanh nghiệp
4
 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-18) 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (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, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên) 

                                                           

3
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

4
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội 

dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (hoặc các giấy tờ có giá trị tƣơng 

đƣơng khác). 
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37. Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài, ngƣời 

đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài (đối với công ty cổ 

phần). Mã số TTHC: 2.002061. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7246
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp  (Phụ lục II-5, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết 

- Doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký 

doanh nghiệp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp đặt 

trụ sở trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin hoặc có thay đổi.  

- Khi nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện bổ sung, thay 

đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

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: 

Thông tin của doanh nghiệp đƣợc cập nhật bổ sung trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp. 

h) Lệ phí 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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, tờ khai 

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp  (Phụ 

lục II-5, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện 

Không quy định 
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l) Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-5 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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, đơn vị trực thuộc 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………… 

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, đơn vị trực thuộc 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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38. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân. Mã số TTHC: 1.005156. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdn/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=362&PublishedDate=2015-07-07T13:10:00Z
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7244
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân 

(Phụ lục II-6, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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: 

Thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệpđƣợc cập nhật/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục II-6, Thông tƣ số 

20/2015/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 
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Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh 

nghiệp có hiệu lực thi hành, chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải gửi Thông báo về 

việc cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân kèm theo Bản sao hợp đồng cho thuê có công 

chứng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính và cơ quan thuế. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-6 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: …………….. 

CỘNG HÒA 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 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:  ................................................................................  

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:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ............................................. Website (nếu có):  .................  

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 chứng thực cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 
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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:  ................................................................................  

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:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ............................................. Website (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, ghi họ tên)
2
 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

(Ký, ghi họ tên)
3
 

 

 

                                                           

2
 Ngƣời thuê doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này. 

3
 Chủ doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này. 
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39. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ 

việc chia doanh nghiệp. Mã số TTHC: 1.005154. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7239
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Nghị quyết chia công ty; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác của công ty bị chia; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên của (các) công ty mới. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

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 (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 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  

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:  ...........................................................  
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Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. Ngành, nghề kinh doanh
4
 (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: 

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 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: 
                                                           

4
  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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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):  ................................................... Website (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:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  .....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): 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:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

6. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

7. 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 doanh nghiệp hay không?         Có            Không  

8. 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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Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

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   

9. 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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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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 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): …………………………….Website (nếu có):  .................  

                                                           

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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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): ……………………………………………………… 

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 ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

                                                           

6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2. 
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. 
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. 
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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)
 6

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

11.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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:  .....................................................................  

                                                           

6
 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 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 doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh: .............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  ..............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 
 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

           

 

  

 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
112 

                                                           

112
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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40. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên từ việc chia doanh nghiệp. Mã số TTHC: 1.005146. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7220
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/


673 

 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Nghị quyết chia công ty; 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ 

tƣơng đƣơng khác của công ty bị chia; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên cho (các) công ty mới. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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) 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-3, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT 

ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 

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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tôi là (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 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  

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:  .............................................................................................  



676 

 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. 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) 

    

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 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 

(%) 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 

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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Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
: 

- 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: 

                                                           

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. 
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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:  .................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có): ……………………Website (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)
3
: 

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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 9.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 9.2. 



679 

 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (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): …../…../……. 

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 phương pháp)
6
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

                                                           

4
 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. 
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. 
6
 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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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 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): 

a) 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):  ..........................................................................................................  

b) 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):  ..........................................................................................................  

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. 

11. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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):………… 
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Số giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  .............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng 

ký đầu 

tƣ (nếu 

có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
3  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.
 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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41. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp. Mã số 

TTHC: 2.002085. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7311
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Nghị quyết chia công ty; 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công 

ty; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác của công ty bị chia; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với (các) công ty 

mới. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh 

nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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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- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT); (nếu có) 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-4 

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 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .........................................   

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật  

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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  
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Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
 (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: 

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 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   

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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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  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): 

Gửi kèm  
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10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc 

ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm  

11. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
: 

- 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):  ...........................  

                                                           

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. 
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Email (nếu có): ……………………Website (nếu có):  .............................  

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
3
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………….. 

Email: ………………………………………………………………… 

12.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (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): …../…../……. 

12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2. 
4
 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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12.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

12.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

12.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
6
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 

……………………………… ……………………………… 
 

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): 

a) 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:  ....................................................................  

b) 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 hộ kinh doanh): 

                                                           

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. 
6
 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. 



693 

 

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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  .............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

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 Chứng 

minh nhân 

dân/Căn cƣớc 

công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy 

chứng nhận 

ĐKDN (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) 

đối với doanh 

nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp
121

 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
122

 

Chữ 

ký 

của 

cổ 

đông 

sáng 

lập
123

 

Ghi 

chú 

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 19 20 

                    

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
124

 

 

 

 

 

                                                           

121 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 

phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có. 
122

 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 
123

 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 
124

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 
STT Tên 

cổ 

đôn

g là 

nhà 

đầu 

tƣ 

nƣớ

c 

ngo

ài
125

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

của 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

cổ 

đông là 

cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

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 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
126

 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài
4
 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
3
 

Số 

lƣợn

g 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Gi

á 

trị 

Số 

lƣợn

g 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   
 

 

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
5 

 

 

 

                                                           

125 
Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài kê khai tại Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

126 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có 
3
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 
Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo ủy quyền của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo ủy 

quyền 

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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

           

 

  

 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
127 

 

 

 
                                                           

127
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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42. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ 

việc tách doanh nghiệp. Mã số TTHC: 1.005145. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7217
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác của công ty bị tách; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên của (các) công ty đƣợc tách. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện 
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tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

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 (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 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  

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:  ...........................................................  
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Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. 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) 

    

5. Chủ sở hữu: 

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 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: 
                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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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):  ................................................... Website (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:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  .....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): 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:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

6. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

7. 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 doanh nghiệp hay không?         Có            Không  

8. 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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Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

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   

9. 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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
:  

- 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): …………………………….Website (nếu có):  .................  

                                                           

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. 
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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)
3
: 

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
4
 (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 ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2. 
4
 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. 
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. 
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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)
 6

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

11.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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:  .....................................................................  

                                                           

6
 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 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 doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh: .............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  ..............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 
 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức 

nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quố

c 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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại 

diện theo ủy 

quyền 

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 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
132

 

 

                                                           

132
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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43. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên từ việc tách doanh nghiệp. Mã số TTHC: 2.002083. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7302
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Nghị quyết tách công ty; 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách công ty; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác của công ty bị tách; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên của công ty đƣợc tách. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
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h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-3, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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.Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 

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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tôi là (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 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  

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:  .............................................................................................  
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. 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) 

    

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 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 

(%) 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
: 

- 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: 

                                                           

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. 
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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:  .................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có): ……………………Website (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)
3
: 

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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 9.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 9.2. 
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Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (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): …../…../……. 

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 phương 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 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): 

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  .........................................................  

                                                           

4 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. 
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. 
6 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. 



720 

 

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):  ..........................................................................................................  

b) 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):  ..........................................................................................................  

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. 

11. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  .............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



721 

 

Phụ lục I-6 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, 

CQ cấp 

Giấy 

CN 

đăng 

ký đầu 

tƣ (nếu 

có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.
 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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44. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp. Mã số 

TTHC: 2.002057. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 và 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.  

 - Bƣớc 2 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7240
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp 

hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng 

hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua 

mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh 

tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:* Thành phần hồ sơ: 

- Nghị quyết tách công ty; 

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác của công ty bị tách; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty đƣợc tách. 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh 

nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT);  
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- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

(nếu có) 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-4 

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 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..........................................  

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật  

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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
 (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: 

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 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    

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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. 



728 

 

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  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi 

kèm  

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài 

(kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm  

11. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
: 

- 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:  ...................................................................................  

                                                           

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. 
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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): ……………………Website (nếu có):  ..............................  

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
3
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………….. 

Email: ………………………………………………………………… 

12.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (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): …../…../……. 

12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2. 
4
 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. 
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. 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

12.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

12.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
6
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ……………………………… 
 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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:  .....................................................................  

                                                           

6
 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 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 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy 

tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):   

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

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 Chứng 

minh nhân 

dân/Căn cƣớc 

công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy 

chứng nhận 

ĐKDN (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) 

đối với doanh 

nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký 

của 

cổ 

đông 

sáng 

lập
3
 

Ghi 

chú 

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 19 20 

                    

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

                                                           

1 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần 

vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có. 
2
 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 
STT Tên 

cổ 

đông 

là 

nhà 

đầu 

tƣ 

nƣớc 

ngoài
145

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

của 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

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 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
146

 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

Chữ ký của cổ 

đông là nhà 

đầu tƣ nƣớc 

ngoài
4
 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
3
 

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 19 

                   
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
5  

                                                           

145 
Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài kê khai tại Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

146 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có 
3
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 
Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo ủy quyền của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo ủy 

quyền 

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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
147 

 

                                                           

147
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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45. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7242
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Hợp đồng hợp nhất công ty; 

- Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty 

bị hợp nhất; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tƣơng 

đƣơng khác của các công ty bị hợp nhất; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên đối với công ty hợp nhất trong trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc thành lập là 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên đối với công ty hợp nhất trong trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc 

thành lập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần cho đối với công ty hợp 

nhất trong trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc thành lập là công ty cổ phần; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh đối với công ty hợp 

nhất trong trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc thành lập là công ty hợp danh. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



738 

 

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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

(1) Trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc thành lập là công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

(2) Trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc thành lập là công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

(3) Trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc thành lập là công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT) (nếu có); 
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- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

(4) Trƣờng hợp công ty hợp nhất đƣợc thành lập là công ty hợp danh: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

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 (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 
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4. 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) 

    

5. Chủ sở hữu: 

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 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):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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- 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:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  .....................  

Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): 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:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

6. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

7. 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 doanh nghiệp hay không?         Có            Không  

8. 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 

(%) 
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Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị 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   

9. 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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy 

đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
:  

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  .............................................. Giới tính:  .........  

Chức danh:  .............................................................................................................  

                                                           

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. 
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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): …………………………….Website (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)
3
: 

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:........................... 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 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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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
4
 (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 ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(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)
 6

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

11.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… ………………………………… 
 

                                                           

4
 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. 
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. 
6 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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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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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 doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  ..............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 
 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

           

 

  

 

  

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
1 

 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



748 

 

Phụ lục I-3 

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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tôi là (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  
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Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

(Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. 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) 

    

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 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. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
: 

- 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):………… 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 

4 ban hành kèm theo 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. 
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. 
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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): ……………………Website (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)
3
: 

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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 9.5 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 9.2. 
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9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (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): …../…../……. 

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 phương 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 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): 

a) 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):  ..........................................................................................................  

                                                           

4
 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. 
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. 
6 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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b) 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):  ..........................................................................................................  

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. 

11. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ 

chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):   

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng 

ký đầu 

tƣ (nếu 

có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
3  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.
 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-4 

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 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .........................................   

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật  

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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

(Đánh dấu X vào ô vuông 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). 
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4. Ngành, nghề kinh doanh
1
 (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: 

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 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    

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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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. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi 

kèm  

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài 
(kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm  

11. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
: 

- 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:  .........................................................................................  

                                                           

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. 
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Quốc gia:  .................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có): ……………………Website (nếu có):  .............................  

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
3
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………….. 

Email: ………………………………………………………………… 

12.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (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): …../…../……. 

12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.5 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2. 
4
 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. 
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. 
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12.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

12.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
6
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… ……………………………… 

………………………………… ……………………………… 
 

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): 

a) 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:  ....................................................................  

b) 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 hộ kinh doanh): 

                                                           

6
 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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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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ 

chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):   

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

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 Chứng 

minh nhân 

dân/Căn cƣớc 

công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy 

chứng nhận 

ĐKDN (hoặc 

các giấy chứng 

nhận tƣơng 

đƣơng) đối với 

doanh nghiệp; 

Quyết định thành 

lập đối với tổ chức 

Vốn góp
1
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký 

của 

cổ 

đông 

sáng 

lập
3
 

Ghi 

chú 

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 19 20 

                    

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

 

 

                                                           

1 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần 

vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có. 
2
 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 
STT Tên 

cổ 

đông 

là 

nhà 

đầu 

tƣ 

nƣớc 

ngoài
1
 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

của 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

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 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
2
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

Chữ ký của cổ 

đông là nhà 

đầu tƣ nƣớc 

ngoài
4
 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
3
 

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 19 

                   

 
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
5  

 

                                                           

1 
Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài kê khai tại Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

2 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có 
3
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 
Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo ủy quyền của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

ST

T 

Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo ủy 

quyền 

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/Hộ chiếu 

hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

           

 

  

 

  

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
1 

 

 

 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



763 

 

Phụ lục I-5 

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 

 

Tôi là (ghi họ tên 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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty 
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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 từ hộ kinh doanh  

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 (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ........................................ Website (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

(Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. 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) 

    

 

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 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   

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

Loại guồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

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. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

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)
2
: 

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: ………………………….Fax: ………………………….. 

Email: ………………………………………………………………… 

8.4 Ngày bắt đầu hoạt động
3
 (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): …../…../……. 

8.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

8.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
4
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

                                                           

2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 8.5 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 8.2. 
3
 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. 
4
  

- 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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8.7 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)
5
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

8.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… 
 

9. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành 

lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp): 

a) 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:  ....................................................................  

b) 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. 

10. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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:  ....................................................................  

                                                           

5
 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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Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ......................................  

Địa điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ 

chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):   

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 và các thành viên hợp danh cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 18 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 trƣờng hợp đƣợc 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; 

- 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)

6 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

7 
 

                                                           

6
 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này. 

7
 Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

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 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành 

viên 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 

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 Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Giá trị phần 

vốn góp
1
 

(bằng số; 

VNĐ và giá 

trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có)
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
3
 

Ghi 

chú 

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) 

             

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị 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
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



769 

 

46. Sáp nhập doanh nghiệp (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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng 

Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng 

văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh 

doanh chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường 

hợp không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên 

hệ Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp 

luật sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 

tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7245
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh 

để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp 

về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện 

theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy 

và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không 

còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời 

thành lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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Trƣờng hợp thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải 

quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) 

theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Hợp đồng sáp nhập; 

- Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công 

ty nhận sáp nhập; 

- Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các 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 hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp 

nhập; 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ 

tƣơng đƣơng khác của các công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập; 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tƣơng ứng với 

các nội dung thay đổi của công ty nhận sáp nhập sau khi sáp nhập doanh 

nghiệp. 

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua 
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mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

(Phụ lục II-5 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Trƣờng hợp công ty nhận sáp nhập có những thông tin thay đổi so với 

trƣớc khi nhận sáp nhập mà thuộc các trƣờng hợp phải đăng ký thay đổi hoặc 

thông báo thay đổi, hồ sơ phải có thêm mẫu đơn, mẫu tờ khai tƣơng ứng với 

từng trƣờng hợp thay đổi quy định tại các thủ tục hành chính (TTHC từ số 06 

đến số 24). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ 

và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí 

và lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT 

ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-5 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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, đơn vị trực thuộc 

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 do-

anh nghiệp/mã số thuế): ………………….. 

Ngày cấp:  ....... / ...... / ........ Nơi cấp:  ....................................................................  

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

 

 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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47. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần. 

Mã số TTHC: 2.002063. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng 

Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng 

văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường 

hợp không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên 

hệ Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp 

luật sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 

tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7255
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh 

nghiệp sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp 

về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện 

theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy 

và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không 

còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời 

thành lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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nội dung đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. 

Trƣờng hợp thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải 

quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; 

- Điều lệ công ty chuyển đổi; 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ 

biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty; 

- Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật 

Doanh nghiệp; 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh 

hoàn tất việc chuyển nhƣợng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. - Trong thời hạn 02 (hai) 

ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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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- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập (nếu có) (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (nếu có) (Phụ lục I-8, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ 

và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(2). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí 

và lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT 

ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-4 

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 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .........................................   

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật  

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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 
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4. Ngành, nghề kinh doanh
2
 (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: 

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 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: 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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 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. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): 

Gửi kèm  

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc 

ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm  

11. Ngƣời đại diện theo pháp luật
3
: 

- 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:  .........................................................................................  

                                                           

3
 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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Quốc gia:  .................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có): ……………………Website (nếu có):  .............................  

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
4
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.3 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: ………………………….. 

Email: ………………………………………………………………… 

12.4 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): …../…../……. 

12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

12.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

                                                           

4
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2. 

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. 
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. 



782 

 

12.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
6
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 

………………………………… ……………………………… 
 

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): 

a) 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:  ....................................................................  

b) 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 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

                                                           

6
 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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Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  .............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



784 

 

Phụ lục I-7 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

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 Chứng 

minh nhân 

dân/Căn cƣớc 

công dân hoặc 

Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy 

chứng nhận 

ĐKDN (hoặc các 

giấy chứng nhận 

tƣơng đƣơng) 

đối với doanh 

nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có) 

  

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
2
 

Chữ 

ký 

của 

cổ 

đông 

sáng 

lập
3
 

Ghi 

chú 

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 19 20 

                    

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
4
 

                                                           

1 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần 

vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có. 
2
 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

3
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 
STT Tên 

cổ 

đông 

là 

nhà 

đầu 

tƣ 

nƣớc 

ngoài
184

 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

của 

cổ 

đông 

là cá 

nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

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 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
185

 Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

Chữ ký của cổ 

đông là nhà 

đầu tƣ nƣớc 

ngoài
4
 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Thời 

điểm 

góp 

vốn
3
 

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 19 

                   

 
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
5  

 

                                                           

184 
Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài kê khai tại Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

185 
Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp 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 phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có 
3
  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 
Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo ủy quyền của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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48. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên. Mã số TTHC: 2.002034. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng 

Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng 

văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh 

doanh chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường 

hợp không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp 

luật sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 

tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7196
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh 

để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh 

nghiệp sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp 

về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không 

còn hiệu lực. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời 

thành lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. 

Trƣờng hợp thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải 

quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) 

theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên; 

- Điều lệ công ty chuyển đổi; 

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ 

căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn 

hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị 

thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực)của ngƣời đại diện theo ủy quyền đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đƣợc tổ chức quản lý theo quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp; 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong 

các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-

CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời nƣớc 

ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài 

còn hiệu lực)của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu 
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hạn một thành viên đƣợc tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b Khoản 1 

Điều 78 Luật Doanh nghiệp; 

- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho ngƣời đƣợc ủy quyền đối với 

trƣờng hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức; 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh 

hoàn tất việc chuyển nhƣợng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 0 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu thực hiện: 
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(1). Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên theo phƣơng thức sau đây: 

- Một cổ đông nhận chuyển nhƣợng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tƣơng 

ứng của tất cả các cổ đông còn lại; 

- Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhƣợng 

toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty; 

- Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vƣợt quá thời hạn yêu 

cầu số lƣợng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật Do-

anh nghiệp. 

(2). Khi hoàn thành việc chuyển nhƣợng cổ phần theo quy định tại điểm a 

và điểm b khoản 1 và xảy ra trƣờng hợp điểm c khoản 1 nêu trên, công ty gửi 

hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp 

đã đăng ký. 

(3). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ 

và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí 

và lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT 

ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

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 (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 
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4. 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) 

    

5. Chủ sở hữu: 

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 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):  ................................................... Website (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:……………………………………… 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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Ngày cấp:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  .....................  

Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): 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:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

6. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

7. 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 doanh nghiệp hay không?         Có            Không  

8. 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   
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Tổng cộng   

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 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   

9. 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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 Giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
:  

- 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: 

                                                           

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. 
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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:  .....................................................................................................  

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): …………………………….Website (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)
3
: 

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
4
 (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): …../…../……. 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 thì bắt buộc phải 

kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2. 
4
 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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11.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(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)
 6

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

11.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàn 

……………………………… ………………………………… 
 

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): 

a) 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:  .....................................................................  

b) 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:  .....................................................................  

                                                           

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. 
6 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 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 doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh: .............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  ..............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 
 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  

STT Chủ sở 

hữu/Cổ 

đông là tổ 

chức nƣớc 

ngoài 

Tên 

ngƣời đại 

diện theo 

ủy quyền 

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/Hộ 

chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân khác 

Vốn đƣợc ủy quyền Chữ ký  của 

ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 

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 15 

           

 

  

 

  

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)
1 

 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



799 

 

49. Chuyển đổi công ty cổ phần 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7195
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để 

đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh 

nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký 

kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp luật có thể 

nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. Trƣờng 

hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua 

mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh 

tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo quy 

trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên; 

- Điều lệ công ty chuyển đổi; 

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 

- Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 

4 Điều 22 Luật Doanh nghiệp, cụ thể Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Thẻ căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân; 

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu 

tƣơng đƣơng khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;  

Thẻ căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của ngƣời đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ 

chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tƣơng đƣơng phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy 

định của Luật Đầu tƣ. 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn 

tất việc chuyển nhƣợng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 
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- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, 

Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên theo phƣơng thức sau đây: 

- Một cổ đông nhận chuyển nhƣợng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tƣơng ứng 

của tất cả các cổ đông còn lại; 

- Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhƣợng toàn 

bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty; 



803 

 

- Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vƣợt quá thời hạn yêu cầu số 

lƣợng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật Doanh nghiệp. 

(2). Khi hoàn thành việc chuyển nhƣợng cổ phần theo quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 và xảy ra trƣờng hợp điểm c khoản 1 nêu trên, công ty gửi hoặc nộp 

hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

(3). Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu tại Thành phần hồ sơ và 

nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật). 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ 

phí. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 

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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnhBình Phƣớc 

 

Tôi là (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  
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Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. 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) 

    

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 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. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
: 

- 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: …………………………………………... 

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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. 
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. 



806 

 

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): ……………………Website (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)
3
: 

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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt 

động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 9.5 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 9.2. 
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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 phương 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 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): 

a) 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):  ..........................................................................................................  

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  .........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ..........................................................................  

                                                                                                                                                                                             

4
 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. 
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. 
6 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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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):  ..........................................................................................................  

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. 

11. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  ........................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy 

tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):   

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 
 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

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 

Chỗ 

ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng 

ký đầu 

tƣ (nếu 

có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
3  

- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.
 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4
 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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50 Chuyển đổi doanh nghiệp tƣ nhân thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn. Mã số TTHC: 2.002032. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7193
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc 

Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

- Điều lệ công ty chuyển đổi; 

- Danh sách chủ nợ và số nợ chƣa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn 

thanh toán; danh sách ngƣời lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chƣa 

thanh lý; 

- Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối 

với trƣờng hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 

10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên công ty đối với trƣờng hợp 

thành viên là cá nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cƣớc công dân 

hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với ngƣời 

nƣớc ngoài: Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực); bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác đối với trƣờng hợp thành viên công ty là tổ chức; 

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tƣ nhân về việc chịu trách nhiệm 

cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chƣa thanh 

toán của doanh nghiệp tƣ nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chƣa thanh lý về việc công 

ty trách nhiệm hữu hạn đƣợc chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 
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- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tƣ nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ 

doanh nghiệp tƣ nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử 

dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tƣ nhân. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

- 100.000 đồng/lần phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ 

số 47/2019/TT-BTC). 

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, tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông 

tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT) hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành 

viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(Phụ lục I-6, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

(1). Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

(2). Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 

40 và 42 Luật Doanh nghiệp; 
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(3). Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ nhƣ đã nêu 

tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ theo quy 

định của pháp luật). 

(4). Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí; 

(5). Chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trƣờng 

hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân 

làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trƣờng hợp chuyển đổi thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); 

(6). Chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá 

nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chƣa thanh toán 

của doanh nghiệp tƣ nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

(7). Chủ doanh nghiệp tƣ nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của 

hợp đồng chƣa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn đƣợc chuyển đổi 

tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 

(8). Chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận 

bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tƣ nhân. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

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 (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  
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Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 

4. 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) 

    

5. Chủ sở hữu: 

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 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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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- 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:  ....... / ...... / ........ Nơi cấp:  ....................................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  ....................  

Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): 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:  ....... / ...... / ........ Nơi cấp:  ....................................................................  

6. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

7. 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 doanh nghiệp hay không?         Có            Không  

8. 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   
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Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

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   

9. 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 Giá trị quyền sử dụng đất   

5 Giá trị 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 

Giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
2
:  

- 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):………… 

                                                           

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. 
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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): …………………………….Website (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)
3
: 

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
4
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động 

                                                           

3
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 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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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 ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(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)
 6

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

11.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… ……………………………… 
 

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): 

a) 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:  ....................................................................  

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  .............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................................  

                                                                                                                                                                                        

4
 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. 
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. 
6
 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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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 doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  .............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tôi là (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 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  

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 (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông 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). 
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4. Ngành, nghề kinh doanh
5
 (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): ...................................  

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. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

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 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:  ..............................  

                                                           

5
  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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. 
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: .....................................................................................................  

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): ……………………Website (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)
7
: 

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: ………………………….Fax (nếu có): ………………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
8
 (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): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

                                                           

7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 9.5 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 9.2. 
8
 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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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 phương 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 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): 

a) 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):  ..........................................................................................................  

b) 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):  ..........................................................................................................  

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. 

                                                           

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. 
6
 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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11. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi 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 điểm kinh doanh:  ............................................................................................  

Tên ngƣời đại diện hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực 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 chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo 

giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh 

doanh):  .............................................................................................................................  

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: 

- 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; 

- 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 

CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
7 

 

                                                           

7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

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 

Chỗ ở 

hiện 

tại 

đối 

với 

thành 

viên 

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 

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 

góp 

vốn
3
 

Mã số 

dự án, 

ngày 

cấp, cơ 

quan 

cấp 

Giấy 

CN 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị 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
 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
(Ký, ghi họ tên)

5 

                                                           

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. 
2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- 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 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp) 
3 - Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời điểm góp vốn là thời điểm thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm 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 điểm góp vốn. 
4 Chỉ yêu cầu đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 
5 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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51. 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 do bị mất, cháy, bị rách, bị thiêu hủy. Mã số TTHC: 

2.002018. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 0,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7172
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Giấy 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. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ 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 doanh 

nghiệp 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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) 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Giấy 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 (Phụ lục II-20, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu 

hủy dƣới hình thức khác; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đƣợc cấp không đúng hồ sơ, trình 

tự, thủ tục theo quy định; Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 

không trung thực, không chính xác 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-20 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Giấy chứng nhận đăng ký 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 chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/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 hoạt động 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:  ..............................  

Lý do đề nghị cấp lại:  ............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên)
203

 

                                                           

203
  

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. 

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. 
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52. 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. Mã số TTHC: 2.002017. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7170
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- 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. 

- 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. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà 

Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng 

ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 

doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp 

(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). 

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, tờ khai: 



836 

 

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-17, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

- 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: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-17 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 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
1
:  

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, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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. 

- 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 78/2015/NĐ-CP. 
2 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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53. Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mã số TTHC: 

2.002015. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 0,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 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=7168
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp (Phụ  lục II-5 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 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. 

h) Lệ phí: 

- 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (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). 

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 bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ 

lục II-5 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
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- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-5 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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, đơn vị trực thuộc 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………… 

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, đơn vị trực thuộc 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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54. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không 

phải là công ty cổ phần đại chúng. Mã số TTHC: 1.005158. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 3,8 ngày làm việc):  

Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và lập thông báo đến doanh nghiệp về việc chấp thuận cho chào bán cổ phần 

riêng lẻ.  

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-7, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ; 

- Phƣơng án chào bán cổ phần riêng lẻ đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông 

qua (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7249
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d) Thời hạn giải quyết: Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày gửi Thông báo mà không nhận đƣợc ý kiến phản đối của cơ quan 

đăng ký kinh doanh. 

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: Nếu không nhận đƣợc ý kiến 

phản đối của cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty có quyền bán cổ phần theo quy 

định về chào bán cổ phần riêng lẻ. 

h) Lệ phí: Miễn phí. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-7, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: Không có 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II-7 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: ………….. 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ  

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 chào bán cổ phần riêng lẻ nhƣ sau: 

1. Tổng số cổ phần dự định chào bán: ….. cổ phần  

2. Các loại cổ phần chào bán và số lƣợng cổ phần chào bán mỗi loại: 

- Cổ phần: …. Số lƣợng: … 

- Cổ phần: …. Số lƣợng: … 

3. Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần: 

- Thời điểm chào bán cổ phần: từ ngày …. tháng … năm … 

- Hình thức chào bán cổ phần:  ........................................................... 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tƣ năm 

2014 trƣớc khi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 

trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia mua cổ phần. 

Doanh nghiệp, cổ đông cam kết thực hiện đúng quy định về đầu tƣ vốn nhà nƣớc 

vào doanh nghiệp trong trƣờng hợp doanh nghiệp có cổ đông góp vốn thuộc vốn nhà 

nƣớc. 

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
2
 

 

                                                           

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



846 

 

55. Thông báo tạm ngừng kinh doanh. Mã số TTHC: 2.002029. 

000.00.00.H10 

a)  Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7188
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và 

sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy 

định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- 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 Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công 

ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

- Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu 

tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài các giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao hợp 

lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng 

ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trƣớc khi tạm ngừng kinh do-

anh. 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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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 xác nhận về việc doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục V-9, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT)/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động (Phụ lục V-10, Thông tƣ số 02/2019/TT-

BKHĐT) 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí. 

i) Tên mẫu đơn, 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-21, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- 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 (Phụ  lục 

II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện 

Nộp Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trƣớc 

khi tạm ngừng kinh doanh. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-21 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến 

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 hoạt động 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 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)  .........................................................................................................................  

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:  ...............................................................  

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  
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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 hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………… 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ...............................................................  

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
1
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… 

Lý do:  ............................................................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, đề 

nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động 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 đang hoạt động (đánh dấu 

vào ô này trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động trở lại 

trước thời hạn đối với doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp). 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục hoạt động 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:  ...............................................................  

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:  ................................................  

                                                           

1
 Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh 

doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trƣớc khi tạm 

ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo. 
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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:  ............................................................................................................  

Doanh nghiệp 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 DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên)
3
 

 

                                                           

3
  

Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trƣớc thời hạn 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/đăng ký hoạt động trở lại trƣớc thời hạn 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. 
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Phụ lục II-18 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 

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 (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 

đương khác):  .................................................................  

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:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  
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3. Ngành, nghề kinh doanh
4
 (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): ...................................  

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   

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

                                                           

4
  

- 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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 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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5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

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:  

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 (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là 

người đại diện theo pháp luật): 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ................................ Giới tính: ...........  

Sinh ngày: ....... / .... / .......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  .........................  
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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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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):  ....................  
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7. Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp, chỉ 

kê khai đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
5
 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần)/Chủ tịch công ty (đối với công ty hợp danh):  

- 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): …………………………….Website (nếu có):  ................  

                                                           

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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9. Danh sách thành viên công ty
6
 (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền
4
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức/ cổ đông là tổ chức nước ngoài 

của công ty cổ phần): Gửi kèm 

11. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
5
 (chỉ kê 

khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 
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: ………………………………………………………….. 

12.3 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): ……………………………………………………… 

12.4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

12.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

                                                           

6,4,5 
Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời đại diện theo ủy quyền không bắt buộc 

phải ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.4 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2 
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; 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

12.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 

 

12.8 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  

12.9 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… …………………………………… 

…………………………………

 

……………………………… 

 

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. 

 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên)
9
 

                                                                                                                                                                                         

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 công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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56. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông 

báo. Mã số TTHC: 2.002031. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 1,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ 

Phòng Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động 

tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan 

thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7191
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của 

các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo 

pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử 

và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung 

đối chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính 

xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc 

gửi qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký 

kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ 

và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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đăng ký doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp 

thông tin chƣa chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo 

quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- 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; 

- Đối với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu 

tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng thì ngoài giấy tờ nêu trên, 

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tƣ; Bản sao 

hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin  

đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT- 

BKHĐT. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh 

nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trƣớc khi tiếp tục kinh doanh trƣớc thời 

hạn đã thông báo. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký 

quay trở lại hoạt động trƣớc thời hạn/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký quay trở lại hoạt động trƣớc thời 

hạn. 

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 xác nhận về việc về việc 

doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trƣớc thời hạn/Giấy xác nhận về 

việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký quay trở lại 

hoạt động trƣớc thời hạn. 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí. 



863 

 

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-21, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

- 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 (Phụ  

lục II-18 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Nộp Thông báo cho cơ quan 

đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trƣớc khi tiếp tục kinh doanh trở lại 

trƣớc thời hạn. 

l) Căn cứ pháp lý  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-21 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến 

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 hoạt động 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 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)  ..  

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:  ....................................................................  

Lý do tạm ngừng:  ..................................................................................................  

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 hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………… 

Ngày cấp:  ....... / ...... / ........ Nơi cấp:  ....................................................................  

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
1
: 

                                                           

1
 Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh 

doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nơi 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trƣớc khi tạm 

ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo. 



865 

 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… 

Lý do:  ....................................................................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, đề nghị 

Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động 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 đang hoạt động (đánh dấu vào ô này trong 

trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với 

doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

doanh nghiệp). 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục hoạt động 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:  ....................................................................  

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:  ....................................................................................................................  

Doanh nghiệp 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 DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên)
1
 

 

                                                           

1
  

Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trƣớc thời hạn 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/đăng ký hoạt động trở lại trƣớc thời hạn 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. 
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Phụ lục II-18 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÒA 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 

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 (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 

đương khác):  .................................................................  

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:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ...........................  
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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): ...................................  

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   

3 Vàng   

4 Giá trị quyền sử dụng đất   

                                                           

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 và Khoản 1 Điều 1 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, 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 4 ban hành kèm theo 

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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5 Giá trị 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 Giấy đề nghị 

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:  

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 (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là 

người đại diện theo pháp luật): 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ................................ Giới tính: ...........  
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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):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

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:  ....................................................................................................  
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Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  ....................  

7. Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp, 

chỉ kê khai đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức): 

Hội đồng thành viên  

Chủ tịch công ty  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
3
 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần)/Chủ tịch công ty (đối với công ty hợp danh):  

- 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:  .................................................  

                                                           

3
 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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Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ...........................  

Email (nếu có): …………………………….Website (nếu có):  ................  

9. Danh sách thành viên công ty
4
 (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

10. Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền
4
 (chỉ kê khai đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức/ cổ đông là tổ chức nước 

ngoài của công ty cổ phần): Gửi kèm 

11. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
5
 (chỉ kê 

khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

12.2 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: ………………………………………………………….. 

12.3 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): ……………………………………………………… 

12.4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

                                                           

4,4,5 
Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, ngƣời đại diện theo ủy quyền không bắt 

buộc phải ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền. 
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 12.4 thì bắt buộc phải kê 

khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 12.2 
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12.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

12.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

12.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 
 

12.8 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  

12.9 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tn ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

……………………………… ………………………………… 

…………………………………

 

……………………………… 

 

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. 

 

 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, 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 công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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57. Giải thể doanh nghiệp. Mã số TTHC: 2.002023. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 4,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho 

doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7179
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

- 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, 

ngƣời lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của 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, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp 

danh về việc giải thể doanh nghiệp; 

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu 

hồi con dấu; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải 

thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

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: 

Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp/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. 
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i) Tên mẫu đơn, tờ khai: - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ 

lục II-24, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: 

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: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-24 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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 Quyết định giải thể đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì 

ghi: 

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 quyết định giải thể và phƣơng án giải quyết nợ của 

doanh nghiệp (nếu có) 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. 

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi: 

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 

Điều 201 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 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi họ tên)

216
 

 

 

                                                           

216
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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58. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 4,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho 

doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7177
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Quyết định giải thể 

- Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

quyết định của Tòa án có hiệu lực; 

- 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, ngƣời lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có) 

- Phƣơng án giải quyết nợ đến các chủ nợ, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ có 

liên quan; 

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu 

hồi con dấu; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- 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, doanh 

nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. 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 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 và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trƣờng hợp mà pháp luật yêu cầu 

phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải đƣợc đăng ít nhất trên một 

tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ 

quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các 

khoản nợ của doanh nghiệp. 
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- Sau thời hạn 180 (một trăm tám mƣơi) ngày, kể từ ngày thông báo tình 

trạng giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không nhận 

phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý 

của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

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:  Thông báo về việc doanh nghiệp 

giải thể (Phụ lục II-24 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 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  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 
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59. Thông báo 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 4,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp 

không đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng 

Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông 

báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7174
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp 

sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua 

mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo 

mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn 

hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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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; 

- Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tƣ 

nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch 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, của Hội đồng quản trị đối với 

công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền; 

- Danh sách chủ nợ và số nợ chƣa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh 

và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; 

- Danh sách ngƣời lao động và quyền lợi tƣơng ứng hiện hành của ngƣời lao 

động; 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ 

đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

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: Thông báo về việc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Thông báo về việc 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu thực hiện: 

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. 
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l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

 



886 

 

Phụ lục II-22 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA 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:  ....................................................................  

Lý do chấm dứt hoạt động:  

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): 

Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  .................................................................................................  



887 

 

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:  ....................................................................  

Doanh nghiệp 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 DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký, 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. 
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60. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mã số TTHC: 2.002016. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

- 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 hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho 

bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thuộc 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 (Thời gian tối đa 0,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn). Trường hợp không 

đăng ký được tài khoản, Người đại diện theo pháp luật có thể liên hệ Phòng Đăng 

ký kinh doanh để được hướng dẫn, hỗ trợ tạo lập tài khoản. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho 

doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các 

giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7169
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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để đƣợc cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời thành lập doanh nghiệp sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số 

doanh nghiệp. Sau khi nhận đƣợc mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Sau khi nhận đƣợc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc nộp qua đƣờng bƣu điện. 

- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối 

chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và 

trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối 

chiếu thống nhất. 

- Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ 

bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác 

của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ đƣợc gửi qua mạng điện tử. 

Trƣờng hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ đƣợc gửi 

qua mạng điện tử mà ngƣời nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì đƣợc coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

- Khi nhận đƣợc kết quả đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp\Ngƣời thành 

lập doanh nghiệp\Ngƣời đƣợc ủy quyền phải kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trƣớc khi rời Phòng Đăng ký kinh doanh. Trƣờng hợp thông tin chƣa 

chính xác thì liên hệ ngay cán bộ trả kết quả để giải quyết theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong 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 đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.  

- Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 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 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 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. 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong 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 (Phụ lục II-14 Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 
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- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-16 Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu thực hiện: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-14 

 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Hiệu đính thông tin trong 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 

 

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 đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện nay là: ......  

 .................................................................................................................................  

- 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:  .....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Do vậy, đề nghị Quý Phòng hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 
(Ký, ghi họ tên)

1
 

                                                           

1
  

- 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. 
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Phụ lục II-16 

TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

 

CỘNG HÒA 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  

trong 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: .............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

- 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/Giấy phép đầu tƣ (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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi họ tên)

2
 

 

 

                                                                                                                                                                                           

- 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. 
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 

1. Đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Mã số 

TTHC: 1.006789.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

- Bƣớc 2: Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ 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 3 (Thời gian tối đa 2,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức thẩm 

định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký 

kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 4 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; 

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; 

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền; 

+ Quyết định bổ nhiệm thủ trƣởng tổ chức khoa học và công nghệ; 

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định 

tạiĐiều 10 Nghịđịnh số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

Doanh nghiệpcủa thủ trƣởng tổ chức khoa học vàcông nghệ; 

+ Bản sao hợp lệQuyết định phê duyệt phƣơng án tự chủ của tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15 

Nghịđịnh số 54/2016/NĐ-CP; 
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+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối 

với tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong những lĩnh vực mà theo quy định 

của pháp luật phải có vốn pháp định; 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức khoa học và công nghệ/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh 

nghiệp (theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Công văn số 4049/BKHĐT-ĐKKD 

ngày 18/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

 

http://www.luatgiapham.com/phap-luat/luat-kinh-doanh/15-luat-doanh-nghiep.html
http://www.luatgiapham.com/phap-luat/5-luat-kinh-doanh/515-nghi-dinh-so-139-2007-nd-cp-do-chinh-phu-ban-hanh-ngay-05092007.html
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Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Công văn số 4049/BKHĐT-ĐKKD ngày 

18/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH  

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………. 

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ công lập do tôi làm ngƣời 

đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

2. Tên tổ chức khoa học và công nghệ: 

Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết bằng tiếng việt (ghi bằng chữ in 

hoa) 

Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .  

Tên tổ chức khoa học và công nghệ viết tắt (nếu có):  .................................  

3. 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:  ...........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax:  ......................................  

Email:  ............................................................ Website:  ...............................  

3. Tên cơ quan chủ quản: (ghi bằng chữ in hoa)……………………….. 
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4. Ngành, nghề kinh doanh
3
 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành 

   

5. Tổng giá trị tài sản đƣợc giao quản lý và sử dụng tại thời điểm đăng 

ký kinh doanh: 

Tổng số (bằng số; VNĐ): ..............................................................................  

Trong đó:  ......................................................................................................  

- Đồng Việt Nam:  .........................................................................................  

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi:  .........................................................................  

- Vàng:  ..........................................................................................................  

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 

quyết kỹ thuật:  .............................................................................................  

- 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 Giấy đề nghị đăng ký 

kinh doanh):  .................................................................................................  

 6. Ngƣời đại diện theo pháp luật
4
: 

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................... Giới tính:  ......  

Chức danh:  ...................................................................................................  

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:  ...............  

                                                           

3
- Tổ chức khoa học và công nghệ 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, tổ chức khoa học và công nghệ 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. 
4
 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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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:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  .................................  

Quốc gia:  .............................................  

Điện thoại:  ........................................... Fax:  ......................................  

Email: …………………………….Website:  ....................................  

Tôi cam kết: 

- Trụ sở tổ chức khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp 

pháp 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 doanh nghiệp trên. 

 

 

Các giấy tờ gửi kèm: 

-………………….. 

-………………….. 

-………………….. 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

(Ký và ghi họ tên)
5
 

                                                           

5
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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2. Đăng ký hoạt động đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập. Mã số TTHC: 1.006792.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

- Bƣớc 2: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ 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 3 (Thời gian tối đa 2,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 4 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

+ Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ; 

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền; 

+ Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện; 

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 đối với ngƣời đứng đầu 

chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện TTHC: tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện (theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Công văn số 4049/BKHĐT-ĐKKD 

ngày 18/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 02  

http://www.luatgiapham.com/phap-luat/luat-kinh-doanh/15-luat-doanh-nghiep.html
http://www.luatgiapham.com/phap-luat/5-luat-kinh-doanh/515-nghi-dinh-so-139-2007-nd-cp-do-chinh-phu-ban-hanh-ngay-05092007.html
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ban hành kèm theo Công văn số 4049/BKHĐT-ĐKKD ngày 18/5/2017 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ 
 TÊN TỔ CHỨC KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

 

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 PHÕNG ĐẠI DIỆN/LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Tên tổ chức KH&CN (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  ...............................................  

Do……………………………….. Cấp ngày:…………./……………….. 

Điện thoại:………………………………Fax:…………………………… 

Email:……………………………………Website………………………. 

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 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/xóm/ấp/thôn:  ..........................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại:  .......................................... Fax:  ......................................  

Email:  .................................................. Website:  ...............................  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, ghi tên và mã theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
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STT Tên ngành Mã ngành 

   

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  .................................  

4. 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:  ......................  

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: .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  ..............................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax:  ......................................  

Email:  ............................................................ Website:  ...............................  

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:  ..........................................................................................  

Tổ chức khoa học và công nghệ cam kết: 
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- 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; 

- 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/NGƢỜI 

ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
1
 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
Trƣờng hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuốc chi nhánh, ngƣời đứng đầu chi nhánh tổ chức khoa học và công 

nghệ ký trực tiếp vào phần này; 

2 Trƣờng hợp lập điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học 

và công nghệ ký trực tiếp vào phần này. 
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3. Đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập. Mã số TTHC:1.006794.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ 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 3 (Thời gian tối đa 2,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản. 

- Bƣớc 4 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh; 

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền vềthành lập địa điểm kinh doanh; 

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân đối với 

ngƣời đứng đầu địa điểm 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 đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện TTHC: tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa 

điểm của tổ chức khoa học và công nghệ. 
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h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo 

Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Công văn số 4049/BKHĐT-ĐKKD ngày 

18/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 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. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luatgiapham.com/phap-luat/luat-kinh-doanh/15-luat-doanh-nghiep.html
http://www.luatgiapham.com/phap-luat/5-luat-kinh-doanh/515-nghi-dinh-so-139-2007-nd-cp-do-chinh-phu-ban-hanh-ngay-05092007.html
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Phụ lục số 02 
 TÊN TỔ CHỨC KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

 

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 PHÕNG ĐẠI DIỆN/LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Tên tổ chức KH&CN (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................  

Mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  ...............................................  

Do……………………………….. Cấp ngày:…………./……………….. 

Điện thoại:………………………………Fax:…………………………… 

Email:……………………………………Website………………………. 

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 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/xóm/ấp/thôn:  ..........................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại:  .......................................... Fax:  ......................................  

Email:  .................................................. Website:  ...............................  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, ghi tên và mã theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
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STT Tên ngành Mã ngành 

   

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  .................................  

4. 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:  ......................  

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: .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  ..............................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax:  ......................................  

Email:  ............................................................ Website:  ...............................  

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:  ..........................................................................................  

Tổ chức khoa học và công nghệ cam kết: 
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- 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; 

- 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/NGƢỜI 

ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
1
 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

                                                           

1
Trƣờng hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuốc chi nhánh, ngƣời đứng đầu chi nhánh tổ chức khoa học và công 

nghệ ký trực tiếp vào phần này; 

2 Trƣờng hợp lập điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học 

và công nghệ ký trực tiếp vào phần này. 
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4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập. Mã số TTHC: 1.006797.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Công dân, tổ chức nộp hồ sơ 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 (Thời gian tối đa 0,8 ngày làm việc):  

+ Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ thông báo cho ngƣời thành lập doanh nghiệp biết bằng văn 

bản. 

- Bƣớc 3 (Thời gian tối đa 0,2 ngày làm việc): Phòng Đăng ký kinh doanh 

chuyển kết quả đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Hoặc Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (nộp trực tuyến) theo 

quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Theo trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nhƣ các loại 

hình doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 

14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp; 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện TTHC: tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi. 

h) Lệ phí: Không 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT 

ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh 

nghiệp; 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày19/10/2015 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 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. 

 

http://www.luatgiapham.com/phap-luat/luat-kinh-doanh/15-luat-doanh-nghiep.html
http://www.luatgiapham.com/phap-luat/5-luat-kinh-doanh/515-nghi-dinh-so-139-2007-nd-cp-do-chinh-phu-ban-hanh-ngay-05092007.html
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V. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP 

HỢP TÁC XÃ: 

1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 1.005125. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

 - Ngƣời có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện 

theo ủy quyền 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. 

- 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện 

theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn 

bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển 

sang 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; (2) Các thông tin đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; 

(3) Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực 

bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định; (3b) 

Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh 

doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy trình trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân 

có thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên 

hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký 

để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 

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 
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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: 

- 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 
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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)
233 

                                                           

233
 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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2. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ 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. 

- 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7165
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lập 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 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản (ngƣời đại diện theo pháp luật của liên 
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hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh) hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã thì 

ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng 

ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các 

yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính xác 

theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện 

tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau 

đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã theo quy định; 

(3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thành lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã theo quy 

định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã qua 

mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa 

đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 
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hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên hiệp hợp tác xã phải nộp 

hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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) 

    

    

                                                           

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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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 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 
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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): …../…../……. 

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 

………………………………… …………………………… 

………………………………… …………………………… 
 

                                                           

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. 
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 phương pháp tính 
thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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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 

                                                           

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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3. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. Nộp hồ sơ 

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. 

- 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. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6989
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- 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 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản (ngƣời đại diện theo pháp luật của liên 

hiệp hợp tác xã) hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản 

điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay 

đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, ngƣời 

đại diện theo pháp luật thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện 

tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ 

khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 

chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký thay đổi 

đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ 

đăng ký thay đổi qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng 

của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề 

nghị đăng ký thay đổi theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký 

văn bản đề nghị đăng ký thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên 

quan đến đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh 

doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện theo pháp luật. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) bản sao hợp 
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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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi 

qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ 

sửa đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký thay đổi theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên 

hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để 

đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

- Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của 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: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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). 

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: 
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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-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):  ..............................................................  

                                                           

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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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:  .............................................................................................  

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: .................................................................. 

                                                           

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):  ...................................................  ..................................................  
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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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4. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 gửi 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.  

- 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 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7046
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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.  

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng (trong 

trƣờng hợp đƣợc ứng dụng): 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay 

đổi 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 ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ 

đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã. 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi 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 qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các 

yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký thay đổi đƣợc nhập đầy đủ và chính 

xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng 

điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể 

sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thay đổi theo 

quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký 

thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay đổi 

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. 

- 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 
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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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi 

qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ 

sửa đổi, bổ sung, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký thay đổi theo 

quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên hiệp hợp tác xã phải nộp 

hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

- Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung 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. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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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5. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia. Mã số TTHC: 1.005122. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 luật. Văn bản 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 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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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện 

theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện 

tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn 

bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký liên hiệp hợp tác xã đƣợc 

nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công 

cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản 

đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định ủy 

quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra 

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận 

đƣợc hồ sơ sửa đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh 

sẽ hủy hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên 

hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để 

đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 chia 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 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 
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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: 

- 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 
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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)
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)
249 

                                                           

249
 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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6. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách. Mã số TTHC: 2.001979. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. 

- 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=7050
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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện 

theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn 

bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển 

sang 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; (2) Các thông tin đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; 

(3) Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực 

bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định; (3b) 

Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh 

doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy trình trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân 

có thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên 

hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký 

để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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 

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 
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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 
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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)
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. 
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7. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất. Mã số TTHC: 2.001957. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. 

- 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=6948
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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện 

theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn 

bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển 

sang 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; (2) Các thông tin đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; 

(3) Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực 

bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định; (3b) 

Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh 

doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng 

ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy trình trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân 

có thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên 

hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký 

để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký 

hợp tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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 

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 
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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 
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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)
267 

                                                           

267
 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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8. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập. Mã số TTHC: 1.005056. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 nộp hồ sơ đăng ký thay đổi 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 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7059
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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 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời 

đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ 

đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên 

quan đến đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai 

thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi 

đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 

chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng 
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với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy; (2) Các thông tin đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản 

điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải 

đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) 

Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã 

theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên 

quan đến đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi 

liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký 

kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, 

nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng 

Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy trình 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh 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. Liên 

hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký 

để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 
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- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

- 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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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 

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 giống mẫu thủ tục số 1, số 3 thuộc lĩnh vực 

A.V 

 

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 
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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  

ST

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)
276 

                                                           

276
 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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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: .................................................................. 

                                                           

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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9. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. 

Bƣớc 2: Xử lý 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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- 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký 

chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ 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 qua mạng điện 

tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đƣợc 

nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đề 

nghị cấp lại qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của 

một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị 

cấp lại theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị 

cấp lại theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp lại qua 

mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa 

đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ cấp 
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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 theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, cá nhân 

có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc 

giấy biên nhận hồ sơ đề nghị cấp lại qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại 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 trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. Liên hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ 

bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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:  

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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-8 

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 lập 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 về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ở 

nƣớc ngoài nhƣ 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:...../…../......... 

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh/địa điểm kinh doanh):  .................  

                                                           

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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b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  ...........................................  

5. 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):  ...................................................  ..................................................  

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
 

                                                           

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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10. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 2.001962. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

+ Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6964


1020 

 

Bƣớc 3: Tiếp nhận hồ sơ 

- 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ giải thể tự nguyện điện tử theo quy trình trên 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi 

đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển 

sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ và 

chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ giải thể tự nguyện 

qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các 

chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo giải thể theo 

quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo giải thể 

theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến giải thể tự nguyện liên 

hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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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. 

- Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ giải thể tự nguyện 

qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ 

sửa đổi, bổ sung của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ 

theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ giải thể tự nguyện qua mạng điện tử, cá 

nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận 

đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 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 hồ sơ giải thể tự nguyện bằng văn bản để đối chiếu và lƣu hồ 

sơ. Đồng thời, 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: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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: 05 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 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
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: 

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)
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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11. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông 

tin, tải văn bản điện tử, ký số vào thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ 

tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy 

quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7070
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- Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng 

điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin 

đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải 

đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) 

Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo thay đổi theo quy định; (3b) Ngƣời 

đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo thay đổi theo quy định ủy 

quyền thực hiện thủ tục liên quan đến thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ:  

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử, cá nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá 

nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện bổ sung vào hồ sơ đăng ký của liên 

hiệp hợp tác xã 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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 giống mẫu thủ tục số 1, số 3 thuộc lĩnh vực 

A.V 
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12. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp 

hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số 

vào thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp 

hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã. 

- Hồ sơ thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu 

sau: (1) Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7164
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theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc chuyển sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong 

các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng 

chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm 

quyền ký văn bản thông báo theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký văn bản thông báo theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan 

đến thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp 

hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ:  

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, 

thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử, cá nhân có 

thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc 

giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện bổ 

sung vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp hợp tác xã 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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
3
 (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:  .................................................................................................................  

 

                                                           

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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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)
4
 

                                                           

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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13. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7045
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hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào 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 điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ thông báo về việc 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 qua 

mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông 

tin đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ 

sơ thông báo về việc 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 qua mạng điện tử 

phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: 

(3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo theo quy định; (3b) Ngƣời 

đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo theo quy định ủy quyền thực 

hiện thủ tục liên quan đến 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.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ: 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thông báo về việc 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 qua mạng điện tử, cá nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá 

nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng 

điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện lƣu vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp 

hợp tác xã để theo dõi. 
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b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 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: 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 

 



1037 

 

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
5
 

(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)  ..  

 ...........................................................................................................................................  

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:  ..............................................................  

                                                           

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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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)
6
 

                                                           

6
  

- 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. 

- 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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14. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7454
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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 của liên hiệp hợp tác xã. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã điện tử theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử, ký số vào Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã điện tử theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi 

đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển 

sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ và 

chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ thông báo về việc 

chấm dứt hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực 

bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có 

thẩm quyền ký văn bản thông báo theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký văn bản thông báo theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên 

quan đến thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã  qua 

mạng điện tử, cá nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký 
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ủy quyền sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký 

kinh doanh thực hiện xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 

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
7
 

(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):  ......................  

Email (nếu có): ……………..Website (nếu có): ………………………….. 

                                                           

7
 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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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)
8
 

 

                                                           

8
  

- 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. 

- 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: 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
285

 (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)
286

 

 

                                                           

285
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 

286
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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15. 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: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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.  

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông 

tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ 

tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy 

quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ cấp đổi điện tử theo 

quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng 

điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7452
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đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ 

sơ đề nghị cấp đổi qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công 

cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản 

đề nghị cấp lại theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn 

bản đề nghị cấp đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến cấp 

đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận, cá 

nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ 

nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi qua mạng điện tử. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

Liên hiệp hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng 

ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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  

* 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)
287

 

                                                           

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. 
287

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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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 hồ sơ: 1.001612. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc ngƣời đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề 

nghị đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đặt địa điểm 

kinh doanh và nhận giấy biên nhận. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ (trong thời gian 01 ngày làm việc):  

- Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.  

- Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, 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. 

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: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt địa điểm kinh 

doanh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

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 01 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 01 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 (Phu luc III-1, Thông tƣ số 

02/2019/TT-BKHĐT); 

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, 

Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh 

doanh; 

(2) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp các quy định sau: 

- Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: 

+ Loại hình “Hộ kinh doanh”; 

+ Tên riêng của hộ kinh doanh. 

Tên riêng đƣợc viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các 

chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. 

- Không đƣợc sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn 

hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh 

doanh. 

- Hộ kinh doanh không đƣợc sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh 

nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. 

- Tên riêng hộ kinh doanh không đƣợc trùng với tên riêng của hộ kinh 

doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện. 
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(3) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bô Kế hoach và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bô Kế hoach và Đầu tƣ; 

- 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-1 
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: ......................  

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, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  .........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, 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:  ..............................  

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................... 



 

 

 

2. Địa điểm kinh doanh: 

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. Ngành, nghề kinh doanh

288 289
:  ...........................................................  

4. Vốn kinh doanh: 

Tổng số (bằng số; VNĐ):  ...........................................................................  

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do 

một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mâu): Gửi kèm 

5. Số lƣợng lao động: ................................................................................  

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết: 

- Bản thân 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); 

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của 

tôi 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. 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH 

DOANH 

Các giấy tờ gửi kèm: 
(
Ký và ghi rõ họ và tên)

                                                           

288 

- 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 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ. 
289

 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục III-2 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH 

STT Họ 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 

Vốn góp Thời 

điểm 

góp 

vốn 

Chữ 

ký 

Giá trị phần 

vốn góp
1
 

(bằng số; 

VNĐ) 

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…… 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
3
 

                                                           

1
 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân. 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác 
3
 Đại diện 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 hồ sơ 2.000720. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

- Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

đến đến Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh nơi đã đăng ký tại “một 

cửa điện tử” thuộc UBND huyện và nhận giấy biên nhận. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ (trong thời gian 01 ngày làm việc): 

- Trƣờng hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức 

thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.  

- 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 cấp huyện thông báo rõ 

nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh. 

- 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. 

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký: 

+ Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. 

+ Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 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. 

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: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt địa điểm kinh 

doanh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký: 

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; 

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ 

đối với trƣờng hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2304
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+ 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.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 01 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 0,5 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 viêc thay đổi nôi dung đăng ký hô kinh doanh (Phu luc III-3, 

Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bô Kế hoach và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bô Kế hoach và Đầu tƣ; 

- 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-3 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

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 hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch .............................
1
 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .... .................................................................    

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  .................................................................   

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:  ..............  .................................................................  

Địa điểm 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 điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải 

cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới). 

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
2
 

______________________ 

1 

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ 

kinh doanh đã đăng ký. 

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ 

kinh doanh dự định đặt địa chỉ mới. 

2
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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3. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Mã hồ sơ 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 

gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho Bộ phận một 

cửa cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý trƣớc khi 

tạm ngừng kinh doanh và nhận giấy biên nhận. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ (trong thời gian 01 ngày làm việc): 

Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thẩm 

định và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh và cấp Giấy xác nhận về 

việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng 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: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt địa điểm kinh 

doanh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh 

doanh. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) 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: 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. 

h) Lệ phí: Không phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về viêc tạm ngừng kinh doanh 

của hô kinh doanh (Phu luc III- 4, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT); 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2286
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải 

gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản 

lý ít nhất 15 (mƣời năm) ngày trƣớc khi tạm ngừng kinh doanh. 

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp); 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bô Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bô Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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 

 



1061 

 

PHỤ LỤC III-4 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

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 hộ kinh doanh 

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................   

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: .   ........................................................  

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:  ...  ........................................................  

Địa điểm kinh doanh:  .........................  ........................................................  

Điện thoại (nếu có) ................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ........................................ Website (nếu có):  .....................  

Thông báo tạm ngừng kinh doanh nhƣ sau: 

Thời gian tạm ngừng:  .........................  ........................................................  

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..  

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..  

Lý do tạm ngừng:  ...............................  ........................................................  

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. 

 

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

______________________ 

1
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Mã hồ sơ 1.001266. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về 

việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh cho Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh, đồng 

thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chƣa 

thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt địa điểm kinh 

doanh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: bao gồm: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không có 

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: 

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 viêc chấm dứt hoạt đông hô 

kinh doanh (Phu luc III-5, Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh 

doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính 

chƣa thực hiện. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1888
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Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp); 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bô Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bô Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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-5 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

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 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:  .............................................   

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:  ...  ........................................................  

Địa điểm kinh doanh:  .........................  ........................................................  

Điện thoại (nếu có) ................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ........................................ Website (nếu có):  .....................  

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày …../…../…….. 

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

nội dung Thông báo này. 

 

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

______________________ 

1
 Đại diện 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 hồ sơ: 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 gửi Giấy đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đã 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh và nhận giấy biên 

nhận (nếu nộp hồ sơ trực tiếp). 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ (trong thời gian 01 ngày làm việc):  

- 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 gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đã cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét 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, Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi thông báo 

yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh khi nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ của 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: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt địa điểm kinh 

doanh. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

(https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

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 (hai) 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1762
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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 02 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. 

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 lai Giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh (Phu luc III- 6, 

Thông tƣ số 02/2019/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 

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp); 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- 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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PHU LỤC III-6 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

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 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: .......................................................   

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:  ........  .............................................................  

Địa điểm 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. 

 

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

______________________ 

1
 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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II. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ  

1. Đăng ký thành lập hợp tác xã. Mã hồ sơ: 1.005280. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 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. 

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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7449
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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng - 

Thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký 

hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác 

xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ 

đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các 

yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký hợp tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính 

xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua 

mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ 

thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã 

theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp 

tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt 

buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng 

điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, 

bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp tác 

xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã phải nộp 

hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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. 

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; 
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- 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 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: …………………………………………... 

                                                                                                                                                                                     

- 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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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):  ...........................................................................................  

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: ...................................................................................  

                                                           

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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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
 

 

                                                           

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 

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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2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã. Mã hồ sơ: 2.002123. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 xã tới 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 

- 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: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7447
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+ 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 hoạchtrao Giấy biên nhận 

về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

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 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng - 

Thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/ 
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Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản (ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác 

xã hoặc ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoặc 

ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ 

đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo 

quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền 

kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 

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 chuyển sang 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; 

(2) Các thông tin đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn 

bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số 

công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn 

bản đề nghị đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản 

đề nghị đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến 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 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. 

- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 

ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, bổ sung của 

hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo quy trình trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 
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- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản 

khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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) 

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): 

Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  
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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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3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Mã hồ sơ: 1.005277. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 đăng ký với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân 

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 hoạchtrao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

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. 

- 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7445
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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 hoạchthông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng - 

Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản (ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp 

tác xã) hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký 

số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay 

đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, ngƣời 

đại diện theo pháp luật thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện 

tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm 

bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 

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; (2) Các thông tin đăng ký thay đổi đƣợc nhập 

đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký 

thay đổi qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một 

trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký 

thay đổi theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề 

nghị đăng ký thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng 

ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, 

ngƣời đại diện theo pháp luật. 

- 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. 
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- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng 

điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, 

bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký thay đổi 

theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã phải nộp 

hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

- Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của 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: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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: 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 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: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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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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4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Mã hồ sơ: 1.005378. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 đến Bộ 

phận một cửa cấp huyện, nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký mới. 

- 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 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=7572
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- 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.  

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay 

đổi 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 ngƣời 

đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện 

tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi 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 qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: 

(1) 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 chuyển sang 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; 

(2) Các thông tin đăng ký thay đổi đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin 

trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử phải đƣợc 

xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá 

nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thay đổi theo quy định; (3b) 

Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký thay đổi theo quy 

định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thay đổi 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. 

- 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. 
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- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng 

điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, 

bổ sung, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy trình 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản 

khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

- Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thì Phòng Tài chính - Kế 

hoạchthông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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* 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. 

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:  ..................................................................................................  

                                                           

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/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:  ................................................................................................  

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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5. Đăng ký khi hợp tác xã chia. Mã hồ sơ: 2.002122. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 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 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7443
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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công 

cộng cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử 

theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký hợp tác xã đƣợc nhập 

đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của 

một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị 

đăng ký hợp tác xã theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký 

văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục 

liên quan đến đăng ký hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua 
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mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ 

sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân 

có thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã 

phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và 

lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký 

hợp tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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 



1115 

 

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 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; 



1117 

 

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: …………………………………………... 

                                                                                                                                                                                     

- 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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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):  ...........................................................................................  

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: ...................................................................................  

                                                           

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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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:  .............................................................................................  

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  

 

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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6. Đăng ký khi hợp tác xã tách. Mã hồ sơ:  2.002120. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 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
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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử 

theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số 

vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký hợp tác xã đƣợc nhập 

đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của 

một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị 

đăng ký hợp tác xã theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký 

văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục 

liên quan đến đăng ký hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 
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- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua 

mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ 

sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng 

ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên 

nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạchgửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã 

phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và 

lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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: 

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); 
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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). 

- 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: …………………………………………... 

                                                                                                                                                                                     

- 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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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):  ...........................................................................................  

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: ...................................................................................  

                                                           

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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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
 

 

                                                           

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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7. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất. Mã hồ sơ: 1.005121. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 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. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7161
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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo 

quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp 

tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ 

sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các 

yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký hợp tác xã đƣợc nhập đầy đủ và chính 

xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua 

mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ 

thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã 

theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp 

tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 
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- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua 

mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa 

đổi, bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạchsẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã phải nộp 

hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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); 
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- 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:  

Giống TTHC số 1 thuộc nhóm lĩnh vực B.II 
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8. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập. Mã hồ sơ: 1.004972. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 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 - Kế 

hoạch 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=6951
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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 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký thay đổi hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện theo 

ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử 

theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký thay đổi hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng 

ký thay đổi hợp tác xã, thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện 

tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đăng ký hợp tác xã đƣợc nhập đầy đủ 

và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đăng ký thay đổi 

hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một 

trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký 

thay đổi hợp tác xã theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn 

bản đề nghị đăng ký thay đổi hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục 

liên quan đến đăng ký thay đổi hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt 

buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã 

qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạchra Thông báo 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ 

sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân có thẩm quyền đăng ký 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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. Hợp tác xã phải nộp 

hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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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. 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 hồ sơ: 2.001973. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 cho 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 hoạchtrao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp 

hồ sơ. 

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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7028
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doanhnếu 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện của hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ 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 qua mạng điện tử hợp lệ 

khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 

chuyển sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ 

và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đề nghị cấp lại qua 

mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ 

thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị cấp lại theo quy định; 

(3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị cấp lại theo quy định 

ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp lại qua mạng 

điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, 

bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạchsẽ hủy hồ sơ cấp lại giấy 
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chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, cá nhân 

có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc 

giấy biên nhận hồ sơ đề nghị cấp lại qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạchgửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch 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 trong thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. Hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản 

khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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: 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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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10. Giải thể tự nguyện hợp tác xã . Mã hồ sơ: 1.004982. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyệnnơi 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 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 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6966


1165 

 

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 hoạchtrao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

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 hoạchtiến 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 hoạchthông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ giải thể tự nguyện điện tử theo quy trình trên 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

giải thể tự nguyện hợp tác xãthì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản 

điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ giải thể tự nguyện hợp tác xãqua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo 

thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ giải thể tự nguyện qua mạng điện tử 

phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ thể sau đây: 

(3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo giải thể theo quy định; (3b) 

Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo giải thể theo quy định ủy 

quyền thực hiện thủ tục liên quan đến giải thể tự nguyện hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt 

buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ giải thể tự nguyện qua mạng 

điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch ra Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận đƣợc hồ sơ sửa đổi, 

bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ theo quy trình 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ giải thể tự nguyện qua mạng điện tử, cá 

nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận 

đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạchgửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 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 hồ sơ 

giải thể tự nguyện bằng văn bản để đối chiếu và lƣu hồ sơ. Đồng thời, 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: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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: 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. 

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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11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Mã hồ sơ: 

1.004979. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 bằng văn bản đến 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã điện 

tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai 

thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử 

hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 

chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6962
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với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ 

và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số 

công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn 

bản thông báo thay đổi theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký 

văn bản thông báo thay đổi theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã qua mạng điện tử, cá nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có 

thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện bổ sung vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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); 

- 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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 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-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: .................................................................................  

                                                           

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 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 

                                                           

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 

………………………………… ………………………………… 
 

 

 

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 

                                                           

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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        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: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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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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12. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của hợp tác xã. Mã hồ sơ: 2.001958. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 thông báo bằng văn bản đến 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã thì 

ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào thông báo về 

việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã điện tử theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 

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 chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6955
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bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy; 

(2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản 

điện tử; (3) Hồ sơ thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của hợp tác xã qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của 

một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo 

theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo theo 

quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến thông báo về việc góp vốn, mua 

cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, 

thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã qua mạng điện tử, cá nhân có thẩm quyền 

hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận 

hồ sơ qua mạng điện tử. Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện bổ sung vào hồ sơ 

đăng ký của hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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. 

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. 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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 
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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: 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. 



1187 

 

 

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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13. 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 hồ sơ: 1.005377. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 thông báo bằng 

văn bản đến 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 hoạchgiao giấy biên nhận khi nhận thông báo và lƣu 

vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã để theo dõi. 

- 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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào 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 điện tử 

theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

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 thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông 

tin, tải văn bản điện tử, ký số vào Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7571
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hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã điện 

tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ 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 qua mạng điện tử hợp lệ 

khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 

chuyển sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ 

và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ 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 qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số 

công cộng của một trong các chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn 

bản thông báo theo quy định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản 

thông báo theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến 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.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ 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 

qua mạng điện tử, cá nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền 

ký ủy quyền sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử. Phòng Tài chính 

- Kế hoạch thực hiện lƣu vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã để theo dõi. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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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) ....  

 ...........................................................................................................................................  

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:  ..............................................................  

                                                           

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/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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14. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã. Mã hồ sơ: 1.005010. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 đến 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 hoạchgiao 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. 

Bƣớc 3: 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 hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6996
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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. 

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã điện tử theo quy trình trên 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản 

điện tử, ký số vào Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã điện tử theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy 

đủ các yêu cầu sau: (1) 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 chuyển sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ và chính xác theo thông 

tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động của 

hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã qua 

mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các chủ 

thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo theo quy định; (3b) 

Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản thông báo theo quy định ủy quyền 

thực hiện thủ tục liên quan đến thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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 
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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 hoàn thành việc gửi hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã qua mạng điện 

tử, cá nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ 

nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thực hiện 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: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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07/2019/TT-BKHĐT; 

- 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 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. 



1198 

 

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. 

 



1199 

 

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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15. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Mã hồ sơ: 1.004901. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trƣờng hợp đăng ký trực tiếp: 

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 tại Bộ phận một cửa cấp huyện 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. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Phòng Tài chính - Kế hoạchthực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 

cho hợp tác xã.  

* Trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng 

cộng - Qua mạng điện tử qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Ngƣời có thẩm quyền hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, 

tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục 

cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì ngƣời đƣợc ủy quyền kê khai thông 

tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ cấp đổi điện tử theo quy trình trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ 

khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau: (1) 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 

chuyển sang 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; (2) Các thông tin đƣợc nhập đầy đủ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6847


1201 

 

và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử; (3) Hồ sơ đề nghị cấp đổi 

qua mạng điện tử phải đƣợc xác thực bằng chữ ký số công cộng của một trong các 

chủ thể sau đây: (3a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị cấp lại theo quy 

định; (3b) Ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị cấp đổi theo quy 

định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải 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. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận, cá 

nhân có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm quyền ký ủy quyền sẽ nhận 

đƣợc giấy biên nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi qua mạng điện tử. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo 

qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc ngƣời đƣợc cá nhân có thẩm 

quyền ký ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. Hợp tác xã 

phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lƣu 

hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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; 

http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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 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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16. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. Mã hồ sơ: 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 gửi 01 bộ 

hồ sơ đến 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. 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:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện  nơi đặt trụ sở chính. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến qua mạng điện tử trên Cổng dịch vụ công về đăng ký hợp 

tác xã http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn 

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=6836
http://dangkyhtx.dkkd.gov.vn/
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- 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 
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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) 

 

  

 


