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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4607/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 
2013 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 Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình 
hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; 

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố 
năm 2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7542/TTr-
SKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 
7946/TTr-STP ngày 17 tháng 8 năm 2017, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính mới ban hành, 
29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2017 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

STT Tên thủ tục hành chính 

I. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

1. 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động 
theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp 
trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành 

2. 

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có 
giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi 
hành 

II. Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

1. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư 

2. Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do Ủy ban 
nhân dân Thành phố lập 

3. Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

4. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 

5. Thủ tục Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn 
đầu tư công 

6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác công 
tư) 
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7. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác 
công tư) 

8. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác 
công tư) 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

STT Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

1. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, 
công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). 

2. 
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
(đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 
hợp danh). 

3. Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh 
nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). 

4. Thủ tục thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với 
doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). 

5. Thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư 
nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). 

6. Thủ tục thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). 

7. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập 
địa điểm kinh doanh. 

8. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

9. Thủ tục thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không 
phải là công ty cổ phần đại chúng. 
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Thủ tục thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người 
đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty 
cổ phần). 

Thủ tục thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân. 

Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân. 

Thủ tục chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty 
cổ phần). 
Thủ tục tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty 
cổ phần). 

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp. 

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. 

Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần. 

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên. 
Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên. 
Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu 
hạn. 

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh. 

Thủ tục thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. 

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh. 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Thủ tục hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp. 
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28. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

29. 
Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

I. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

1. Thủ tục đổi Giây chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo 
Giây phép đầu tư, Giây chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giây chứng nhận đăng 
ký kinh doanh) hoặc giây tờ có giá trị pháp lý tương đương câp trước ngày Luật 
Đầu tư có hiệu lực thi hành 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
địa chỉ: số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 
+ Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp biết. 

- Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy 
quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên 
nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp hoặc giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương đương; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoạt động theo 
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư 
có hiệu lực thi hành có chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở trên địa bàn Thành 
phố. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Thông báo từ chối nêu rõ lý do và các yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng 
ký hoạt động (Phụ lục 11-19, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) 

i) Lệ phí: 100.000 đồng/lần. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không 

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
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- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 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. 
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Phụ lục II-19 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , 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 Giây phép đầu tư, Giây 

chứng nhận đầu tư 
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): 

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 như 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 nước 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 Giây phép đầu tư/Giây chứng nhận đầu tư/Giây chứng nhận đăng ký 
hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện (hoặc các giây tờ có giá trị tương đương 
khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (hoặc các 
giấy tờ có giá trị tương đương khác): 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 
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5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 
a) rNgành, nghề kinh doanh (đổi với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 

STT Tên ngành Mã ngành 

b) Nội dung hoạt động (đổi với văn phòng đại diện): 

6. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh: 
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
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Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại: Fax: 

Email: 

2 Hình thức hạch toán (đánh dấuXvào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập • 

Hạch toán phụ thuộc • 

3 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày / đến ngày / 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

4 Tổng số lao động: 

5 Hoạt động theo dư án BOT/BTO/BT (có/không): 

6 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 

7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: 

Tài khoản kho bạc: 

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu Xvào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng • 

Tiêu thụ đặc biệt • 

Thuế xuất, nhập khẩu • 

Tài nguyên • 

Thu nhập doanh nghiệp • 

Môn bài • 

Tiền thuê đất • 

Phí, lệ phí • 

Thu nhập cá nhân • 

Khác • 

9 Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính1: 

• 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). 

1 Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 5 dự kiến là ngành, nghề 
kinh doanh chính/nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời 
điểm đăng ký. 
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II. Thông tin về chi nhánh chủ quản2 (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). 

IIIế Thông tin về doanh nghiệp3 (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 trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: ' CỦA DOANH NGHIỆP ' 
- (Ký, ghi họ tên) 

2 Chỉ kê khai trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 
3 Chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay 
thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc các giấy tờ có giá 
trị tương đương khác). 
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2. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giây phép đầu tư, Giây chứng nhận đầu 
tư (đồng thời là Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giây tờ có giá trị 
pháp lý tương đương câp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
địa chỉ: số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp đổi đồng thời bổ sung, thay đổi thông tin của chi nhánh, văn phòng đại 
diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại 
diện và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 
diện (trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu). 

+ Trường hợp từ chối cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh 
nghiệp biết. 

- Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy 
quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên 
nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (theo mẫu); 
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+ Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng 
đại diện (Theo mẫu). 

- Sô lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoạt động theo 
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương trước ngày Luật Đầu tư có 
hiệu lực thi hành có Chi nhánh, Văn phòng đại diện đặt trụ sở trên địa bàn Thành phố 
thực hiện kết hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đồng thời với đăng ký 
thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Giấy xác nhận về 
việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Thông 
báo từ chối nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

h) Tên mẫu đơn, mẫu 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 11-13, Thông tư số 20/2015/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 tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục 11-19, Thông tư số 20/2015/TT-
BKHĐT). 

i) Lệ phí: 100.000 đồng/lần. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 



CÔNG BÁO/Số 101+102/Ngày 15-10-2017 17 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 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. 
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Phụ lục II-13 
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 hoạt động chi nhánh/ 
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

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): 

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): 

Nội dung đăng ký thay đổi: 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG 
- ĐẦU CHI NHÀN H 

(Ký, ghi họ tên) 

4 

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 
nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 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 doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-19 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , 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 Giây phép đầu tư, Giây 

chứng nhận đầu tư 
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): 

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 như 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 nước 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 Giây phép đầu tư/Giây chứng nhận đầu tư/Giây chứng nhận đăng ký 
hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện (hoặc các giây tờ có giá trị tương đương 
khác): 

Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (hoặc các 
giấy tờ có giá trị tương đương khác): 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 
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5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 
a) rNgành, nghề kinh doanh (đổi với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 

STT Tên ngành Mã ngành 

b) Nội dung hoạt động (đổi với văn phòng đại diện): 

6. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điêm kinh doanh: 
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

7. r 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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
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Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại: Fax: 

Email: 

2 Hình thức hạch toán (đánh dấuXvào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập • 

Hạch toán phụ thuộc • 

3 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày / đến ngày / 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

4 Tổng số lao động: 

5 Hoạt động theo dư án BOT/BTO/BT (có/không): 

6 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 

7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: 

Tài khoản kho bạc: 

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu Xvào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng • 

Tiêu thụ đặc biệt • 

Thuế xuất, nhập khẩu • 

Tài nguyên • 

Thu nhập doanh nghiệp • 

Môn bài • 

Tiền thuê đất • 

Phí, lệ phí • 

Thu nhập cá nhân • 

Khác • 

9 Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính5: 

• 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 quản6 (kê khai theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục này) 

5 Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 5 dự kiến là ngành, nghề 
kinh doanh chính/nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời 
điểm đăng ký. 
6 Chỉ kê khai trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 
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• 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). 

TTTế Thông tin về doanh nghiệp7 (kê khai theo mẫu tại Phụ lục 11-18) 

• 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 trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

ĐẠT DTỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: ' CỦA DOANH NGHTỆP ' 
- (Ký, ghi họ tên) 

7 Chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay 
thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc các giấy tờ có giá 
trị tương đương khác). 
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II. Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

1. Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuât dự án của nhà đầu tư 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ sơ đề xuất dự án đầy đủ nộp hồ sơ tại Sở Kế 
hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 giờ 
30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày 
trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản để lấy ý kiến góp ý của 
các cơ quan nhà nước có liên quan đối với đề xuất dự án. 

+ Trường hợp đề xuất dự án phù hợp với quy định của pháp luật và được đánh 
giá là khả thi để triển khai theo hình thức PPP, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (Mục D Phụ lục 2 đính kèm Thông tư số 
02/2016/TT -BKHĐT). 

+ Trường hợp không thống nhất với nội dung của đề xuất dự án, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (Mục D 
Phụ lục 2 đính kèm Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT) việc yêu cầu nhà đầu tư đề 
xuất dự án điều chỉnh đề xuất dự án hoặc không xem xét, phê duyệt đề xuất dự án. 

- Bước 4: Phê duyệt 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, phê duyệt đề xuất dự án. Trường hợp không thống nhất, có văn bản yêu 
cầu nhà đầu tư xuất dự án điều chỉnh dự án hoặc không xem xét phê duyệt dự án. 

- Bước 5: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận 
kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Kế 
hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính. 
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c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản để xuất thực hiện dự án (thực hiện theo hướng dẫn lập đề xuất dự án 
PPP tại phụ lục I của Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT); 

+ Dự thảo đề xuất dự án; 

+ Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; 

+ Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (nếu có); 

+ Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có). 

Ghi chú: Đối với dự án có cấu phần xây dựng, đề xuất dự án bao gồm thiết kế 
sơ bộ (thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm C) theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản chính) 

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định và phê duyệt không quá 30 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn phê duyệt chủ trương sử 
dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án đối với các dự án thuộc đối 
tượng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước 
ngoài của các nhà tài trợ quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 15/2015/NĐ-
CP). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước có liên quan đối với đề xuất dự án. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề xuất dự án 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Văn bản yêu cầu nhà đầu tư đề xuất 
dự án điều chỉnh đề xuất dự án hoặc không xem xét, phê duyệt đề xuất dự án. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự 
án ngoài các dự án, danh mục dự án do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố phê 
duyệt và công bố. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2015); 

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án 
và báo cáo nhiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực 
từ ngày 18 tháng 4 năm 2016). 
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2. Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do Ủy ban 
nhân dân Thành phố lập 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dư án chuẩn bị Hồ sơ đề xuất dư án đầy đủ nộp hồ sơ 
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày 
trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản để lấy ý kiến góp ý của 
các cơ quan nhà nước có liên quan đối với đề xuất dư án. 

+ Trường hợp đề xuất dư án phù hợp với quy định của pháp luật và được đánh 
giá là khả thi để triển khai theo hình thức đối tác công tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (Mục D Phụ lục 2 đính 
kèm Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT). 

+ Trường hợp không thống nhất với nội dung của đề xuất dư án, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (Mục D 
Phụ lục 2 đính kèm Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT) yêu cầu đơn vị chuẩn bị dư án 
điều chỉnh đề xuất dư án hoặc không xem xét, phê duyệt dư án. 

- Bước 4: Phê duyệt 

Trong thời hạn 05 ngày, căn cứ hồ sơ đề xuất dư án của đơn vị chuẩn bị dư án, 
hồ sơ thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, quyết định về chủ trương sử dụng vốn 
đầu tư của Nhà nước tham gia thưc hiện dư án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, phê duyệt đề xuất dư án. Trường hợp không thống nhất, có văn bản yêu cầu 
đơn vị chuẩn bị đề xuất dư án điều chỉnh dư án hoặc không xem xét phê duyệt dư án. 

- Bước 5: Đơn vị chuẩn bị dư án chuẩn căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận 
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hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Kế 
hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản trình duyệt đề xuất dự án (thực hiện theo hướng dẫn lập đề xuất dự án 
PPP tại phụ lục I của Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT); 

+ Dự thảo đề xuất dự án; 

+ Ý kiến chấp thuận của người có thẩm quyền về việc lập đề xuất dự án theo 
hình thức PPP; 

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

Ghi chú: Đối với dự án có cấu phần xây dựng, đề xuất dự án bao gồm thiết kế 
sơ bộ (thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm C) theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành. 

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ (bản chính) 

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định và phê duyệt không quá 30 ngày kê 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời hạn phê duyệt chủ trương sử dụng 
vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án đối với các dự án thuộc đối tượng 
sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triên chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của 
các nhà tài trợ quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP). 

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

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước có liên quan đối với đề xuất dự án. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề xuất dự án 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Văn bản yêu cầu nhà đầu tư đề xuất 
dự án điều chỉnh đề xuất dự án hoặc không xem xét, phê duyệt đề xuất dự án. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2015); 

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án 
và báo cáo nhiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực 
từ ngày 18 tháng 4 năm 2016). 
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3. Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án được giao nhiệm vụ lập Báo cáo 
nghiên cứu khả thi chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầy đủ 
theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 

cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp 
lệ: Hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với dự án nhóm A)/30 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với dự án nhóm B): 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản để lấy ý kiến góp ý của 
các cơ quan nhà nước có liên quan đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với quy định của pháp luật 
và được đánh giá là khả thi để triển khai theo hình thức PPP, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (Mục D Phụ lục IV Thông 
tư số 02/2016/TT -BKHĐT); 

- Trường hợp không thống nhất với nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết 
định (Mục D Phụ lục IV Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT) việc yêu cầu đơn vị 
chuẩn bị dự án, nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh báo cáo nghiên 
cứu khả thi hoặc không xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Bước 4: Phê duyệt 

+ Trường hợp chấp thuận: Trong thời hạn 5 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 

+ Trường không thống nhất: Trong thời hạn 5 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố có văn bản yêu cầu Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án được giao nhiệm vụ 
lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc không 
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xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Bước 5: Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp 
nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư hoặc nộp qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: thực hiện theo hướng dẫn tại 
Phụ lục III-Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT); 

+ Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi (Đối với dự án có cấu phần xây dựng, Báo 
cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về xây 
dựng theo Khoản 2 điều 25 Nghị định 15/2015/NĐ-CP); 

+ Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân thành phố với nhà đầu tư (trường 
hợp nhà đầu tư đề xuất); 

+ Quyết định phê duyệt đề xuất dự án; 

+ Văn bản thẩm định đề xuất dự án; 

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

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ (bản chính) 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp dự án nhóm A: Thời hạn thẩm định và phê duyệt không quá 45 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định và phê duyệt không quá 35 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án 
được giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố hoặc Văn bản yêu cầu Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dư án được giao nhiệm 
vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc không 
xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

i) Lệ phí: Từ 0,019% đến 0,001% tổng mức đầu tư dư án (Biểu mức thu phí 
thẩm định dư án đầu tư xây dưng, phí thẩm định thiết kế cơ sở Thông tư số 
209/2016/TT-BTC). 

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

- Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dư án được Ủy ban nhân dân Thành phố giao lập 
Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Dư án không phải dư án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo. 

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

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lưc từ ngày 10 tháng 4 năm 2015); 

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn lưa chọn sơ bộ dư án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dư án 
và báo cáo nhiên cứu khả thi dư án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lưc 
từ ngày 18 tháng 4 năm 2016). 

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dư án đầu tư 
xây dưng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (có hiệu lưc từ ngày 01 tháng 01 năm 2017). 
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4. Thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án được giao nhiệm vụ lập điều chỉnh 
Báo cáo nghiên cứu khả thi chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 giờ 
30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiêm tra hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ có 

hẹn ngày trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong vòng 40 ngày kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với dự án nhóm A)/30 
ngày kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với dự án nhóm B): 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản đê lấy ý kiến góp ý của 
các cơ quan nhà nước có liên quan đối với điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Trường hợp điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với quy định của 
pháp luật và được đánh giá là khả thi đê triên khai theo hình thức PPP, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (Mục D Phụ lục 
IV Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT); 

+ Trường hợp không thống nhất với nội dung của điều chỉnh Báo cáo nghiên 
cứu khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định việc yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tư lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc không xem xét, phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Bước 4: Phê duyệt 

+ Trường hợp chấp thuận: Trong thời hạn 5 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. 

+ Trường không thống nhất: Trong thời hạn 5 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố có văn bản yêu cầu Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án được giao nhiệm vụ 
lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 
hoặc không xem xét, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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- Bước 5: Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án được giao nhiệm vụ lập điều chỉnh 
Báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận 
kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Kế 
hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi: Nội dung văn bản 
trình duyệt bao gồm căn cứ trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết 
minh nội dung chính của điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và các kiến nghị; 

+ Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi (Đối với dự án có cấu phần xây dựng, Báo 
cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về xây 
dựng theo Khoản 2 Điều 25 Nghị định 15/2015/NĐ-CP); 

+ Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân thành phố với nhà đầu tư; 

+ Quyết định phê duyệt đề xuất dự án; 

+ Văn bản thẩm định đề xuất dự án; 

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

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ (bản chính) 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp dự án nhóm A: Thời hạn thẩm định và phê duyệt không quá 45 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Trường hợp dự án nhóm B: Thời hạn thẩm định và phê duyệt không quá 35 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án 
nhóm A, nhóm B đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt báo cáo 
nghiên cứu khả thi. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước có liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo 
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cáo nghiên cứu khả thi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Văn bản yêu 
cầu Nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án được giao nhiệm vụ lập điều chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu khả thi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc không xem xét, phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

i) Lệ phí: Từ 0,019% đến 0,001% tổng mức đầu tư dự án (Biểu mức thu phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở Thông tư số 
209/2016/TT-BTC). 

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

Báo cáo nghiên cứu khả thi được xem xét điều chỉnh trong trường hợp sau đây: 
- Dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; 
- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; 
- Quy hoạch thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy mô 

của dự án; 
- Dự án không thu hút được nhà đầu tư quan tâm sau khi đã thăm dò thị trường, 

tổ chức sơ tuyển hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 
- Trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

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

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2015); 

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án 
và báo cáo nhiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực 
từ ngày 18 tháng 4 năm 2016). 

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 
xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017). 
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5. Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn 
đầu tư công 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dư án chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 giờ 

30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và Giấy tiếp nhận hồ sơ có hẹn 

ngày trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trưc tiếp). Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản để lấy ý kiến góp ý của 

các cơ quan nhà nước có liên quan đối với đề xuất dư án 

+ Trường hợp phương án chuyển đổi hình thức đầu tư và đề xuất dư án phù hợp 
với quy định của pháp luật và được đánh giá là khả thi để triển khai theo hình thức 
PPP, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê 

duyệt (Mục D Phụ lục 2 đính kèm Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT). 

+ Trường hợp không thống nhất với nội dung của phương án chuyển đổi hình 

thức đầu tư và đề xuất dư án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố xem xét, quyết định yêu cầu đơn vị chuẩn bị dư án điều chỉnh phương 
án chuyển đổi hình thức đầu tư hoặc không xem xét, phê duyệt phương án chuyển đổi 

hình thức đầu tư và đề xuất dư án (Mục D Phụ lục 2 đính kèm Thông tư số 
02/2016/TT -BKHĐT). 

- Bước 4: Phê duyệt 

Trong thời hạn 05 ngày, căn cứ hồ sơ hồ sơ đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư 

của đơn vị chuẩn bị dư án, hồ sơ thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, quyết định 
về chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thưc hiện dư án của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và phê duyệt phương án chuyên đổi hình thức 

đầu tư và đề xuất dự án. Trường không thống nhất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố có văn bản yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án điều chỉnh phương án chuyên đổi hình 

thức đầu tư và đề xuất dự án hoặc không xem xét, phê duyệt phương án chuyên đổi 
hình thức đầu tư và đề xuất dự án. 

- Bước 5: Đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ 

đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề xuất chuyên đổi hình thức đầu tư; 

+ Tài liệu gửi kèm văn bản đề xuất chuyên đổi hình thức đầu tư gồm: đề xuất dự 

án và Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điêm đề xuất chuyên đổi hình thức 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ (bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(không bao gồm thời hạn phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước 
tham gia thực hiện dự án đối với các dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triên chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ quy định tại 
khoản 3 Điều 11 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP). 

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

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước có liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương án 

chuyên đổi hình thức đầu tư và đề xuất dự án của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố hoặc Thông báo yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án điều chỉnh phương án chuyên đổi 

hình thức đầu tư và đề xuất dự án hoặc không xem xét, phê duyệt phương án chuyên 



CÔNG BÁO/Số 101+102/Ngày 15-10-2017 37 

đổi hình thức đầu tư và đề xuất dự án. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

i) Lệ phí: Không. 

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

Dự án đang được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công được xem xét chuyển đổi 
hình thức đầu tư để thực hiện theo hình thức đối tác công tư nếu đáp ứng các điều 

kiện: 

- Dự án đang được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công đáp ứng các Điều kiện 

quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP được xem xét chuyển 

đổi thực hiện theo hình thức đối tác công tư. 

- Các dự án quy định như trên được chuyển đổi thực hiện theo một trong các 

hình thức hợp đồng dự án quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 3 Nghị định 

15/2015/NĐ-CP hoặc hợp đồng tương tự khác, gồm: 

+ Chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp 
đồng BOO, hợp đồng BTL, hợp đồng BLT hoặc các hình thức hợp đồng tương tự 

khác đối với dự án có khả năng giao cho nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, 

vận hành, khai thác công trình theo phương án quy định tại Điều 6 Thông tư này; 

+ Chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BT đối với dự án có khả năng 
thu xếp được quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện Dự án khác theo phương án quy định 

tại Điều 7 Thông tư này; 

+ Các hình thức và phương án chuyển đổi khác được xem xét trong từng trường 

hợp cụ thể theo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc nhà đầu tư. 

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

-Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 
2015); 

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án 

và báo cáo nhiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực 
từ ngày 18 tháng 4 năm 2016); 
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- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 

14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có 
hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2016). 
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6. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác 
công tư). 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 
sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều 
từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
cho Nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ dư án: Trong thời hạn 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một lần bằng 
văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ 
hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dư án hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước liên quan ở địa 
phương về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này. Trường hợp 
hợp đồng dư án có thỏa thuận về việc áp dụng hình thức bảo đảm, hỗ trợ đầu tư chưa 
được quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP hoặc điều kiện thưc hiện dư án vượt 
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy 
ý kiến các Bộ, ngành về những nội dung liên quan trong hợp đồng dư án thuộc phạm 
vi quản lý của các cơ quan này. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý 
của mình. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định và gửi Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 
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- Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận 
kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu); 

+ Thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án; 

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án; 

+ Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia 
thực hiện dự án (nếu có); 

+ Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có); 

+ Quyết định lựa chọn nhà đầu tư; 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ (01 bộ gốc và 04 bộ bản sao). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án 
hợp lệ (không tính thời gian sửa đổi, bổ sung dự án). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư thực hiện dự án trừ 
các dự án sau: Các dự án quan trọng quốc gia; Các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan 
được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng 
dự án; Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trở lên. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
hoặc văn bản thông báo từ chối nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu số 
1 Phụ lục II Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT). 

i) Lệ phí: Không. 
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k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

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

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2015); 

- Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu 
tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015). 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực kể từ 
ngày 27 tháng 12 năm 2015). 

- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 
năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực kể từ 
ngày 20 tháng 9 năm 2016). 
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Mẫu số 1 
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm... . 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ 
1. Nhà đầu tư thứ nhất: 
Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 
Họ và tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 
Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 
Chứng minh nhân dân số: 
Ngày cấp: / / Nơi cấp: 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 
Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp: 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Chỗ ở hiện tại: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Điện thoại: Fax (nếu có): 
Email (nếu có) Website (nếu có): 
Đối với nhà đầu tư là tổ chức: 
Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): 
Giấy tờ chứng thực việc thành lập: 
Số giấy chứng thực: 
Ngày cấp: ./ / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Điện thoại: Fax (nếu có): 
Email (nếu có) Website (nếu có): 
Người đại diện theo pháp luật: 
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): Giới tính: 
Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 
Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: .../.../.... Nơi cấp: 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 
Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: /.../.... Ngày hết hạn: /.../ Nơi cấp: 
Chỗ ở hiện tại: 
Điện thoại: Fax: Email: 
2. Nhà đầu tư tiếp theo: (thông tin đăng ký tương tự như nội dung đối với nhà đầu 
tư thứ nhất) 
II. ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẨU TƯ (nội dung đăng kỷ dự án đầu tư theo quyết định 
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; quyết định Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 
thi; và văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư): 
1. Dự án đầu tư: Dự án đầu tư (tên dự án) thực hiện trên cơ sở hợp đồng (loại hợp 
đồng) ký kết với (tên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền), có 
trụ sở chính tại (địa chỉ trụ sở chính Cơ quan nhà nước có thẩm quyền), (Điện thoại, 
Fax) đại diện bởi (Họ và tên, chức danh người đại diện kỷ kết Hợp đồng dự án) theo 
Giấy ủy quyền (Số Giấy ủy quyền - nếu có). 
2. Địa Điểm thực hiện dự án và diện tích đât dự kiến sử dụng: 
- Địa Điêm thực hiện dự án: 
- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 
3. Mục tiêu, quy mô dự án; yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, chât lượng công trình 
kết câu hạ tầng và dịch vụ cung câp: 
4. Tổng vốn đầu tư: (ghi bằng VNĐ và giá trị tương đương USD), trong đó: 
a) Tổng vốn đầu tư (ghi rõ cơ cấu hạng Mục chi phí): 
b) Nguồn vốn: 
- Vốn chủ sở hữu: 
Giá trị, tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư: 
Giá trị, tỷ lệ vốn góp của từng nhà đầu tư: 
- Vốn do nhà đầu tư huy động: 
- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có), bao gồm giá trị, tỷ lệ, 
tiến độ, phương thức và Điều kiện giải ngân: 
5. Thời hạn và tiến độ thực hiện Dự án: 
a. Tiến độ xây dựng (ghi cụ thể tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng): 
- Tiến độ giải phóng mặt bằng: kê từ đến 
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- Tiến độ xây dưng: kể từ đến 
b. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư (ghi cụ thể tiến độ theo phân kỳ đầu tư): 
c. Thời gian kinh doanh, quản lý, vận hành, khai thác Công trình: 
d. Thời gian chuyển giao công trình (nếu có): 
đ. Thời gian bảo hành công trình sau khi chuyển giao (nếu có): 
6. Điều kiện thực hiện dự án: 
- Điều kiện kinh doanh, quản lý, vận hành, khai thác công trình kết cấu hạ tầng (đối 
với hợp đồng BOT, BTO, BOO, BTL, BLT và các hợp đồng tương tự khác): 
- Điều kiện thưc hiện Dư án khác (đối với hợp đồng BT), bao gồm Điều kiện sử dụng 
đất: 
- Các nội dung khác: 
7. Kiến nghị ưu đãi, hỗ trợ, bảo đảm đầu tư và cơ sở pháp lý (nếu có). 
III. NHÀ ĐAU TƯ CAM KẾT: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thưc của hồ 
sơ dư án. 
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

NHÀ ĐẦU TƯ 
(Từng nhà đầu tư ký và ghi họ tên, chức 

danhvà đóng dấu, nếu có) 

Tài liệu kèm theo: 

- Bản sao chứng minh thư hoặc giấy tờ chứng thưc cá nhân đối với nhà đầu tư là thể 
nhân; Giấy tờ chứng thưc việc thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác 
đối với nhà đầu tư là pháp nhân; 

- Thỏa thuận đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 15/2015/NĐ-
CP dư thảo hợp đồng dư án theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này; và dư thảo các hợp 
đồng liên quan đến việc thưc hiện dư án (nếu có); 

- Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dư án và báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước 
tham gia thưc hiện dư án theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 
số 15/2015/NĐ-CP (nếu có); 

- Hợp đồng liên doanh giữa các nhà đầu tư và dư thảo Điều lệ doanh nghiệp dư án 
(nếu có); 

- Bản sao hợp lệ văn bản phê duyệt kết quả lưa chọn nhà đầu tư đàm phán hợp đồng 
dư án của người có thẩm quyền. 
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7. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp 
tác công tư) 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 
sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều 
từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

* T rường hợp thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của 
nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin khác liên quan đến 
nhà đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
cho Nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Hướng dẫn giải thích để 
nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

* Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, sửa đổi, bổ sung nội 
dung hợp đồng dự án làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
không thuộc trường hợp như trên: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
cho Nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án: Trong thời hạn 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo một lần bằng 
văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ 
hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ 

* T rường hợp thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của 
nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin khác liên quan đến 
nhà đầu tư 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh Giấy chứng 
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nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối, có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

* Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, sửa đổi, bổ sung nội 
dung hợp đồng dự án làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
không thuộc trường hợp như trên: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án hợp lệ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước liên quan ở địa 
phương vê những nội dung thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này. Trường hợp 
hợp đồng dự án có thỏa thuận vê việc áp dụng hình thức bảo đảm, hỗ trợ đầu tư chưa 
được quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP hoặc điêu kiện thực hiện dự án vượt 
thẩm quyên của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy 
ý kiến các Bộ, ngành vê những nội dung liên quan trong hợp đồng dự án thuộc phạm 
vi quản lý của các cơ quan này. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đê nghị của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến vê các vấn đê thuộc phạm vi quản lý 
của mình. 

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án hợp lệ, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. 

- Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận 
kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Trường hợp thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của 
nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin khác liên quan đến 
nhà đầu tư: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đê nghị Điêu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư (theo Mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, sửa đổi, bổ sung nội 
dung hợp đồng dự án làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
không thuộc trường hợp như trên: 

- Thành phần hồ sơ: 
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+ Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu); 

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời Điêm đề nghị Điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hợp đồng dự án; 

+ Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án (đối với trường hợp sửa đổi, bổ 
sung hợp đồng dự án); 

+ Bản sao hợp lệ quyết định Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo 
nghiên cứu khả thi Điều chỉnh (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án 
do Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi); 

+ Thỏa thuận chuyên nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án (đối với 
trường hợp chuyên nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án); 

+ Thỏa thuận về việc tiếp nhận dự án của bên cho vay và bản sao hợp lệ chứng 
nhận thành lập của bên cho vay hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác (đối với 
trường hợp bên cho vay tiếp nhận dự án) 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ (01 bộ gốc, 04 bộ bản sao). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của 
nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thâm quyên hoặc thông tin khác liên quan đến 
nhà đầu tư: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp điêu chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, sửa đổi, bổ sung nội 
dung hợp đồng dự án làm thay đổi nội dung Giây chứng nhận đăng ký đầu tư 
không thuộc trường hợp như trên: Trong thời hạn 25 ngày kê từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ (không tính thời gian sửa đổi, bổ sung dự án). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư đã được UBND Thành 
phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án hợp tác công tư. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan nhà nước có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
hoặc văn bản thông báo từ chối (nêu rõ lý do). 
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h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư (Mẫu số 3 Phụ lục II Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT). 

i) Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

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

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (có hiệu lưc kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2015); 

- Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu 
tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lưc kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015). 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lưc kể từ 
ngày 27 tháng 12 năm 2015); 

- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 
năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lưc kể từ 
ngày 20 tháng 9 năm 2016). 
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Mẫu số 3 

Văn bản đề nghị Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

VĂN BẢN 

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tư: 
Đăng ký/đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (số, ngày cấp, nơi 
cấp) với nội dung sau: 
I. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG Dự ÁN: 
Những nội dung đề nghị Điều chỉnh (chỉ ghi những nội dung đề nghị Điều chỉnh và 
giải trình lý do Điều chỉnh): 
Nội dung dự án sau khi Điều chỉnh (nội dung đăng ký dự án theo quyêt định phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; quyêt định Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 
văn bản phê duyệt kêt quả lựa chọn nhà đầu tư và căn cứ Điều chỉnh dự án. Trường 
hợp thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, Cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin khác liên quan đên nhà đầu tư theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư này thì không phải kê khai Mục này): 
1. Dự án: Dự án đầu tư xây dựng (tên dự án) thực hiện trên cơ sở hợp đồng (loại hợp 
đồng) ký kết với (tên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền), có trụ 
sở chính tại (địa chỉ trụ sở chính Cơ quan nhà nước có thẩm quyền), (Điện thoại, 
Fax) đại diện bởi (Họ và tên, chức danh người đại diện ký kêt Hợp đồng dự án) theo 
Giấy ủy quyền (Số Giấy ủy quyền nêu có). 
2. Địa Điểm thực hiện dự án và diện tích đất dự kiến sử dụng: 
- Địa Điểm thực hiện dự án: 
- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 
3. Mục tiêu, quy mô dự án; yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình 
dự án, dịch vụ được cung cấp: 
4. Tổng vốn đầu tư, (ghi bằng VNĐ và giá trị tương đương USD) trong đó: 
- Vốn chủ sở hữu: 
+ Giá trị, tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư: 
+ Giá trị, tỷ lệ vốn góp của từng nhà đầu tư: 
- Vốn do nhà đầu tư huy động: 
- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có), bao gồm giá trị, tỷ lệ, 
tiến độ, phương thức và Điều kiện giải ngân: 
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5. Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án: 
a. Tiến độ xây dựng (ghi cụ thể tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng): 
- Tiến độ giải phóng mặt bằng: kể từ đến 
- Tiến độ xây dựng: kể từ đến 
b. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư (ghi cụ thể tiến độ theo phân kỳ đầu tư): 
c. Thời gian kinh doanh, quản lý, vận hành, khai thác công trình: 
d. Thời gian chuyển giao công trình (nếu có): 
đ. Thời gian bảo hành công trình sau khi chuyển giao (nếu có): 
6. Điều kiện thực hiện dự án: 
- Điêu kiện kinh doanh, quản lý, vận hành, khai thác công trình kết cấu hạ tầng (đối 
với hợp đồng BOT, BTO, BTL, BLT và các hợp đồng tương tự khác): 
- Điêu kiện thực hiện Dự án khác (đối với hợp đồng BT), bao gồm Điêu kiện sử dụng 
đất: 
- Các nội dung khác: 
7. Ưu đãi, hỗ trợ và bảo đảm đầu tư (nếu có); 
II. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT: 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ 
sơ Điêu chỉnh. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

NHÀ ĐẦU TƯ 
(Từng nhà đầu tư ký và ghi họ tên, chức 

danhvà đóng dấu, nếu có) 

Tài liệu kèm theo: 
- Bản sao chứng minh thư hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân đối với nhà đầu tư là thể 
nhân; Giấy tờ chứng thực việc thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác 
đối với nhà đầu tư là pháp nhân; 
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời Điểm đê nghị Điêu chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật vê đầu tư (trường hợp chỉ đăng ký 
thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin khác liên quan đến nhà đầu tư theo quy định 
tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư này thì không phải gửi kèm báo cáo này); 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hợp đồng dự án; 
- Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung 
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hợp đồng dư án); 
- Bản sao hợp lệ quyết định Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo nghiên 
cứu khả thi Điều chỉnh (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng dư án do Điều 
chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi); 
- Thỏa thuận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dư án (đối với trường 
hợp chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dư án); 
- Thỏa thuận về việc tiếp nhận dư án của bên cho vay và bản sao hợp lệ chứng nhận 
thành lập của bên cho vay hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác (đối với trường 
hợp bên cho vay tiếp nhận dư án). 
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8. Thủ tục thu hồi Giây chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác 
công tư). 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 
Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 
sáu và buổi sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều 
từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, kiêm tra hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ 
cho Nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Hướng dẫn giải thích đê 
nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ 

Trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư theo quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối, có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận 
kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung 
về tình hình thực hiện dự án, căn cứ chấm dứt hợp đồng dự án; 

+ Tài liệu về việc hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bộ gốc). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư chấm dứt hợp đồng dự 
án. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trưc tiếp thưc hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư hoặc văn bản thông báo từ chối nêu rõ lý do. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng dư án và 
các thủ tục có liên quan theo quy định, nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư. 

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

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (có hiệu lưc kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2015); 

- Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu 
tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lưc kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015). 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lưc kể từ 
ngày 27 tháng 12 năm 2015). 

- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 
năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lưc kể từ 
ngày 20 tháng 9 năm 2016). 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

1. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, 
công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 
- Bước 1: 
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa 
chỉ: số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy biên nhận cho 
người nộp hồ sơ. 

- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
+ Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng 

ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho người thành lập doanh nghiệp biết. 

- Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy 
quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên 
nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 
- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình 
trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ 
nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 
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- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ qua mạng điện tử: 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điêu kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin sang cơ quan thuế 
để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ 
quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và thông báo đã hoàn tất quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cho doanh nghiệp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 
doanh: 

- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử 
của các giấy tờ chứng thực cá nhân lên Cổng thông tin quốc gia vê đăng ký doanh 
nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

Người đại diện pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh đã được cấp để 
kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và 
thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia vê 
đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ 
nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận 
được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 
và Đầu tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp vê việc cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

- Bước 3: 
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo vê việc cấp Giấy 
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chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp 01 bộ hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp được in từ mạng điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng 
ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu điện. Khi tiếp nhận 
hồ sơ bằng bản giấy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu hồ sơ bản giấy với hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua 
mạng điện tử. Trường hợp nội dung đối chiếu thống nhất, Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả trao trực tiếp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoặc 
gửi qua đường bưu điện. 

+ Nếu quá thời hạn 30 ngày, kê từ ngày gửi thông báo qua mạng điện tử về việc 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng Phòng Đăng ký kinh doanh không 
nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài 
khoản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính hoặc nộp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân: 

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. 

+ Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
• Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp; 
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người 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 Kiêm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô 
hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiêm soát viên, hồ sơ 
gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 
chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền. 

• Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với 
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trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; 

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty 
đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty 
là Nhà nước); 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành 
lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo 
quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

• Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường 
hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. 

+ Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
• Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh 

nghiệp); 
• Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) (Theo mẫu); 
• Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

+ Một trong các giấy tờ chứng thưc cá nhân đối với trường hợp người thành lập 
doanh nghiệp là cá nhân; 

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thưc cá nhân của người đại diện 
theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập 
doanh nghiệp là tổ chức; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành 
lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 
• Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh 

nghiệp); 
• Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách 

người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (có đầy đủ chữ 
ký); 
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• Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập 
doanh nghiệp là cá nhân; 

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện 
theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập 
doanh nghiệp là tổ chức; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành 
lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Trường hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh: 

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 
• Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh 

nghiệp); 
• Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) 
• Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập 
doanh nghiệp là cá nhân; 

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện 
theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập 
doanh nghiệp là tổ chức; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành 
lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Lưu ý: 

(1) Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, ngoài 
thành phần hồ sơ kể trên, người được ủy quyền phải nộp: 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân; 
+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh 

nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến 
đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 
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hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản ủy quyên theo quy 
định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 

(2) Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 
78/2015/NĐ-CP: 

+ 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. 

(3) Bản sao hợp lệ quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP: Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyên hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Thông báo từ chối nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân: Giấy đê nghị đăng ký 
doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). 

- Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

+ Giấy đê nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư 
số 20/2015/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyên (Phụ lục I-10, Thông tư số 
20/2015/TT -BKHĐT); 

- Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

+ Giấy đê nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, 
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 

+ Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 
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Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần 

+ Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-
BKHĐT); 

+ Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 
+ Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 

20/2015/TT -BKHĐT); 
+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) 

(Phụ lục I-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). 

- Trường hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh 

+ Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Thông tư số 
20/201 5/TT -BKHĐT); 

+ Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 
20/2015/TT -BKHĐT); 

i) Lệ phí: 200.000 đồng/lần. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện 
tử thì được miễn phí lệ phí đăng ký kinh doanh. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: (Được quy định tại Điều 28 Luật 
Doanh nghiệp năm 2014) 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 
42 Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 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. 
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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 DOANH NGHIỆP 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau: 

1. Tên doanh nghiệp: 
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 
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Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 

3. Ngành, nghề kinh doanh8 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

4. Vốn đầu tư: 

Tổng số (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, 
nếu có): 

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 doanh 

8 

- Doanh nghiệp 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; 
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 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. 
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nghiệp): 

5. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin vê Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 

Ho và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Điện thoại: 

Ho và tên Kế toán trưởng: 

Điện thoại: 

2 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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: 

3 Ngày bắt đầu hoạt động (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): / / 

4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 1 1 

Hạch toán phụ thuộc 1 1 

5 Năm tài chính: 

Áp dung từ ngày / đến ngày / 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 
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6 Tổng số lao động: 

7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): 

8 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 

9 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: 

Tài khoản kho bạc: 

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng • 
Tiêu thụ đặc biệt • 
Thuế xuất, nhập khẩu • 
Tài nguyên • 
Thu nhập doanh nghiệp • 
Môn bài • 
Tiền thuê đất • 
Phí, lệ phí • 
Thu nhập cá nhân • 
Khác • 

11 Ngành, nghề kinh doanh chính9: 11 

Tôi cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp, 

9 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính 
tại thời điểm đăng ký. 
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không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư 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 
được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 
của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
Các giấy tờ gửi kèm: (Ký và ghi họ tên)10 

10 Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 
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 Thành phố Hồ Chí Minh 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): là người đại diện 
theo pháp luật của công ty. 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 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 

2 t *  A  A  _  _  Ả . Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 
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Email: Website: 

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 

4. Ngành, nghề kinh doanh1 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

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: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

- Doanh nghiệp có quyên tự do kinh doanh trong những ngành, nghê mà luật không cấm; 
- Các ngành, nghê cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điêu 6 Luật Đầu tư; 
- Đối với ngành, nghê đầu tư kinh doanh có điêu kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điêu kiện theo quy 
định. Danh mục ngành, nghê đầu tư kinh doanh có điêu kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư. 
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Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .. 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là 
nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án: 

Do: cấp/phê duyệt ngày /..../ 

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: 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm 

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hội đồng thành viên 
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Chủ tịch công ty 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là 
nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án: 

Do: cấp/phê duyệt ngày /..../ 

6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước 
ngoài, nếu có): 

7. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ 
và giá trị tương đương 
theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân 

Vốn nước ngoài 

Vốn khác 

Tổng cộng 

8. Người đại diện theo pháp luật2: 

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 

Ngày cấp: / / Nơi cấp: 

2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo 
pháp luật. 
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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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Điện thoại: 

Họ và tên Kế toán trưởng: 

Điện thoại: 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 
thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 
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Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: 

Ngày bắt đầu hoạt động (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): / / 

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập I I 

Hạch toán phụ thuộc I I 

Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày / đến ngày / 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

Tổng số lao động: 

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): 

s Đăng ký xuất khấu (có/không): 

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: 

Tài khoản kho bạc: 

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng 

Tiêu thụ đặc biệt 

Thuế xuất, nhập khấu 

Tài nguyên 

Thu nhập doanh nghiệp 

Môn bài 

Tiền thuê đất 

• • • • 
• 
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Phí, lệ phí • 
Thu nhập cá nhân • 
Khác 

11 \ 3 Ngành, nghề kinh doanh chính : 11 

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được 
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): 

Kính 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. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 
được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 
của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: CỦA CÔNG TY 
- (Ký và ghi họ tên)4 

Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính 
tại thời điểm đăng ký. 
4 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 
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 HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): là người đại diện theo pháp luật 
của công ty. 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên với nội dung như 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 
2 t *  A  A  _  _  Ả . Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 
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Email: Website: 

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 

4. Ngành, nghề kinh doanh1 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước 
ngoài, nếu có): 

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) 

Số tiền (bằng số; VNĐ 
và giá trị tương đương 
theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Vốn trong nước 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân 

Vốn nước ngoài 

Vốn khác 

Tổng cộng 

7. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Người đại diện theo pháp luật2: 

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

- Doanh nghiệp 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; 
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 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. 
2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo 
pháp luật. 
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Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 

Ho và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 



76 CÔNG BÁO/Số 101+102/Ngày 15-10-2017 

Điện thoại: 

Họ và tên Kế toán trưởng: 

Điện thoại: 

2 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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: 

3 Ngày bắt đầu hoạt động (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): / / 

4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

H ạ c h  t o á n  đ ộ c  l ậ p  ^ ^  

Hạch toán phụ thuộc ^^ 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày / đến ngày / 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6 Tổng số lao động: 

7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): 

8 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 
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9 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: 

Tài khoản kho bạc: 

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng • 
Tiêu thụ đặc biệt • 
Thuế xuất, nhập khẩu • 
Tài nguyên • 
Thu nhập doanh nghiệp • 
Môn bài • 
Tiền thuê đất • 
Phí, lệ phí • 
Thu nhập cá nhân • 
Khác • 

11 \ 3 Ngành, nghề kinh doanh chính : 

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được 
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 chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính 
tại thời điểm đăng ký. 
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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): 

Kính 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. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 
được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực 
của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: CỦA CÔNG TY 
- Danh sách thành viên công ty; (Ký và ghi họ tên)4 

4 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-4 
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 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): là người đại diện 
theo pháp luật của công ty. 

Đăng ký công ty cô phần 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 

2t* A A _ _ Ả . Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 
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I I Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 

4. Ngành, nghề kinh doanh1 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước 
ngoài, nếu có): 

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 

Mệnh giá từng loại cổ phần: 

6. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: 

7. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ và 
giá trị tương đương theo đơn 
vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân 

Vốn nước ngoài 

Vốn khác 

Tổng cộng 

8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): 
Gửi kèm 

- Doanh nghiệp 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; 
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 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. 
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10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước 
ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm 

11. Người đại diện theo pháp luật2: 

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo 
pháp luật. 
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12. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Điện thoại: 

Họ và tên Kế toán trưởng: 

Điện thoại: 

2 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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: 

3 Ngày bắt đầu hoạt động (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): / / 

4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 1 1 

Hạch toán phụ thuộc 1 1 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày / đến ngày / 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 
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Tổng số lao động: 

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): 

8 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: 

Tài khoản kho bạc: 

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng I I 

Tiêu thụ đặc biệt I I 

Thuế xuất, nhập khẩu I I 

Tài nguyên I I 

Thu nhập doanh nghiệp I I 

Môn bài • 

Tiền thuê đất • 

Phí, lệ phí • 

Thu nhập cá nhân • 

Khác I 1 

11 Ngành, nghề kinh doanh chính3: 

Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính 
tại thời điểm đăng ký. 
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13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được 
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): 

Kính đê 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. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyên sở hữu/quyên sử dụng hợp pháp của công ty và 
được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính hợp pháp, chính xác và trung thực 
của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: CỦA CÔNG TY 
- Danh sách cổ đông sáng lập; (Ký và ghi họ tên)4 

4 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-5 
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 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

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 tách doanh nghiệp 

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp 

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 

2t* A A _ _ Ả . Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .... 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 

4. Ngành, nghề kinh doanh1 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

- Doanh nghiệp 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; 
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 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. 
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5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước 
ngoài, nếu có): 

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ 
và giá trị tương đương 
theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 
Vốn trong nước: 
+ Vốn nhà nước 
+ Vốn tư nhân 
Vốn nước 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 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Điện thoại: 

Họ và tên Kế toán trưởng: 

Điện thoại: 

2 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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: 

3 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 
hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
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nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): / / 

4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 1 1 

Hạch toán phụ thuộc 1 1 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày / đến ngày / 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6 Tổng số lao động: 

7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): 

8 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 8 

9 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng: 

Tài khoản kho bạc: 

10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng 1 1 

Tiêu thụ đặc biệt 1 1 

Thuế xuất, nhập khẩu 1 1 

Tài nguyên 1 1 

Thu nhập doanh nghiệp 1 1 

Môn bài 1 1 

Tiền thuê đất 1 1 

Phí, lệ phí 1 1 

Thu nhập cá nhân 1 1 

Khác 1 1 

11 Ngành, nghề kinh doanh chính2: 11 

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhât (chỉ kê khai 
trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính 
tại thời điểm đăng ký. 
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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): 

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): 

Kính đê 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. 

Tôi và các thành viên hợp danh cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điêu 18 Luật Doanh nghiệp; 
không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không đồng thời là thành viên hợp danh của 
công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh 
còn lại); 

- Trụ sở chính thuộc quyên sở hữu/quyên sử dụng hợp pháp của công ty và 
được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính hợp pháp, chính xác và trung thực 
của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)3 CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)4 

Các giấy tờ gửi kèm: 

3 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
4 Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



Phụ lục I-6 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

o 

STT 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 
thường trú 
đối với cá 
nhân; địa 
chỉ trụ sở 
chính đối 

với tô chức 

Số, ngày, cơ 
quan cấp 

Chứng minh 
nhân dân/Căn 
cước công dân 
hoặc Hộ chiếu 

đối với cá 
nhân; Giấy 
chứng nhận 

đăng ký doanh 
nghiệp (hoặc 

các giấy chứng 
nhận tương 

đương) đối với 
doanh nghiệp; 

Quyết định 
thành lập đối 
với tô chức 

Vốn góp 
Giá trị 

phần vốn 
góp1(bằng 
số; VNĐ 
và giá trị 

tương 
đương theo 
đơn vị tiền 
nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ Loại tài 
sản, số 
lượng, 
giá trị 
tài sản 

góp 
vốn2 

Thời 
điểm 
góp 
vốn 

Mã số 
dự án, 

ngày, cơ 
quan cấp 

Giấy 
chứng 
nhận 

đăng ký 
đầu tư 

(nếu có) 

Chữ 
ký của 
thành 
viên3 

Ghi 
chú 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

/ 
S 
o>> 
0 

+1 
0 
to 

CTQ 
y 

o 

10 11 12 13 14 15 16 

, ngày tháng năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên) 44 

1 Ghi tông 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 đôi 
- Vàng 
- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 
- Tài sản khác 
3 Trường hợp thành viên là tô chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tô chức. 
4 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



Phụ lục I-7 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

STT Tên 
cổ 

đông 
sáng 
lập 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

đối với 
cổ 

đông 
sáng 
lập là 

cá 
nhân 

Giới 
tinh 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện 

tại đối 
với cổ 
đông 
sáng 
lập là 

cá 
nhân 

Nơi 
đăng ký 
hộ khẩu 
thường 
trú đối 
với cá 

nhân; địa 
chỉ trụ sở 
chính đối 

với tổ 
chức 

Số, ngày, cơ 
quan cấp 

Chứng minh 
nhân dân/Căn 
cước công dân 
hoặc Hộ chiếu 

đối với cá 
nhân; Giấy 
chứng nhận 

đăng ký doanh 
nghiệp (hoặc 

các giấy 
chứng nhận 

tương đương) 
đối với doanh 

nghiệp; Quyết 
định thành lập đối 

với tổ chức 

Tổng số cổ 
phần 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Tỷ 
lệ 

Vốn góp1 

Loại cổ phần 

Phổthông 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 
điểm 
góp 
vốn 

Mã số dự 
án, ngày, 
cơ quan 
cấp Giấy 

chứng 
nhận đăng 
ký đầu tư 
(nếu có) 

Chữ ký 
của cổ 
đông 
sáng 
lập2 

Ghi 
chú 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

/ 
S 
o>> 
0 

+1 
0 
to 

CTQ 
y 

o 
7 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

, ngày tháng năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)3 

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 được liệt kê cụ thể: tên loại 
tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 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 tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có. 
2 Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 
3 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 

<0 



Phụ lục I-8 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

to 

STT Tên 
cổ 

đông 
lànhà 
đầu tư 
nước 
ngoài 

1 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

củacổ 
đông 
làcá 
nhân 
nước 
ngoài 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Chỗ ở 
hiện tại 
đấi với 
cổ đông 

làcá 
nhân 
nước 
ngoài 

Nơi đăng 
ký hộ 
khẩu 

thường 
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 

tương đương) 
đối với doanh 
nghiệp; Quyết 
định thành lập 

đối với tổ 
chức 

Vốn góp 

Tổng số cô 
phần 

Số 
lượng 

Giátrị 

Tỷ lệ Loại cổ phần 

Phổ thông 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 
điểm 
góp 
vốn 

Mã số dự 
án ngày, 
cơ quan 
cấp Giấy 
chứng 
nhận 

đăng ký 
đầu tư 

Chữ ký của 
cổ đông là 
nhà đầu tư 

nước ngoài3 

Ghi 
chú 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

/ 
S 
o>> 
0 

+1 
0 
to 

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

, ngày tháng năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

• • • 4 (Ký, ghi họ tên) 

CTQ 
y 

o 

1 Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài kê khai tại Danh sách người đại diện theo ủy quyền. 
2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước 
ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 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 tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có 
3 Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 
4 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



Phụ lục I-9 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

STT Tềnửồnh Ngày, Giớití Quôctị Dânt Chỗ ở hiện Nơi đăng ký 
hộ khẩu 

thường trú đối 
với cá nhân; 
địachỉ trụ sở 
chính đối với 

tổ chức 

Số, ngày, cơ quan câp Vốngóp Mã số dự án, 
viên tháng, 

năm 
sinh đối 

với 
thành 
viên là 
cánhân 

nh ch ộc tại đối với 
thành viên 
là cánhân 

Nơi đăng ký 
hộ khẩu 

thường trú đối 
với cá nhân; 
địachỉ trụ sở 
chính đối với 

tổ chức 

Chứng minh nhân 
dân/Căn cước công 

dân hoặc Hộ chiếu đối 
với cánhân; Giấy 

chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (hoặc 
các giấy chứng nhận 
tương đương) đối với 
doanh nghiệp; Quyết 
định thành lập đối với 

tổ chức 

Giátrị phân vốn 
góp1 (bằng số; 
VNĐ và giátrị 
tương đương 

theo đon vị tiên 
nước ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thời điểm 
góp vốn 

ngày, cơ 
quan cấp 

Giấy chứng 
nhận đăng 
ký đầu tư 
(nếu có) 

Chữ ký 
của 

thành 
viên2 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
AThànhv 
iên hợp 
danh 
BThànhv 
iên góp 
vốn (nếu 
có) 

BThànhv 
iên góp 
vốn (nếu 
có) 

, ngày tháng năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)3 

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 được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng 
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 Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 
3 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



Phụ lục I-10 
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

STT Chủ sở 
hữu/Cổ 

đông làtổ 
chức nước 

ngoài 

Tên người 
đại diện theo 

ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quôc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi đăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Sô, ngày, cơ 
quan cấp 
Chứng 

minh nhân 
dân/Căn 

cước công 
dân/Hộ 

chiếu hoặc 
chứnglhực 

cánhân khác 

Vôn được ủy quyền Chữ ký Ghi 
chủ 

STT Chủ sở 
hữu/Cổ 

đông làtổ 
chức nước 

ngoài 

Tên người 
đại diện theo 

ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quôc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi đăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Sô, ngày, cơ 
quan cấp 
Chứng 

minh nhân 
dân/Căn 

cước công 
dân/Hộ 

chiếu hoặc 
chứnglhực 

cánhân khác 

Tổng giátrị vôn 
được dại diện 
(bằng sô; 

VNĐ và giá 
trị tương 

đương theo 
đơn vị tiền 

nước ngoài, 
nếu có) 

Thời 
điểm đại 

diện phần 
vôn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

, ngày tháng năm 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

(Ký, ghi họ tên)1 

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 
hợp danh) 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 
- Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 
số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy biên nhận cho 
người nộp hồ sơ. 

- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
+ Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng 

ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp biết. 

- Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy 
quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên 
nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 
- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình 
trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ 
nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ qua mạng điện tử: 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi Giấy chứng nhận 
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đăng ký doanh nghiệp và thông báo đã hoàn tất quy trình cấp thay đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cho doanh nghiệp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 
doanh: 

- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử 
của các giấy tờ chứng thực cá nhân lên Cổng thông tin quôc gia về đăng ký doanh 
nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

Người đại diện pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh đã được cấp để 
kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và 
thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quôc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ 
nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp thay đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

- Bước 3: 
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp 01 bộ hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp được in từ mạng điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng 
ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường bưu điện. Khi tiếp nhận 
hồ sơ bằng bản giấy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư đôi chiếu hồ sơ bản giấy với hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua 
mạng điện tử. Trường hợp nội dung đôi chiếu thông nhất, Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả trao trực tiếp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoặc 
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gửi qua đường bưu điện. 
+ Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo qua mạng điện tử vê việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở 
Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký qua 
mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không còn 
hiệu lực. 

Lưu ý: Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, trước 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 vê thuế. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng 
điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 
+ Trường hợp đăng ký thay đối địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ 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 và 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. 

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp phải có 
thêm: 

+ Bản sao hợp lệ Điêu lệ đã sửa đổi của công ty; 
+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên/Danh sách người đại diện theo ủy quyên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại 
diện theo ủy quyên của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần/Danh 
sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh 

+ Trường hợp đăng ký đối tên doanh nghiệp: 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ 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 và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định 
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của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
+ Trường hợp đăng ký thay đối thành viên hợp danh: 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 

20/2015/TT -BKHĐT); 
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp 

danh mới. 
+ Trường hợp đăng ký thay đối người đại diện theo pháp luật của công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cố phần: 
+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người 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 người đại 
diện theo pháp luật/Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cố 
đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong 
trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ 
công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối 
với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 
không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của 
người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp. 

+ Trường hợp đăng ký thay đối vốn điều lệ, thay đối tỷ lệ vốn góp: 

(1) Trường hợp thay đổi vốn điều lệ: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ 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; 

+ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm 
vốn điều lệ (trường hợp giảm vốn điều lệ) 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014; 
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(2) Trường hợp chào bán cổ phần để tăng vôn điều lệ: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo nẫu); 
+ 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 vôn điều lệ, trong đó nêu rõ sô lượng cổ phần 
chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vôn 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 vôn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ 
phần. 

+ Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên: 

(1) Trường hợp tiếp nhận thành viên mới góp thêm vôn: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ 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 vôn 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 tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 
thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đôi 
với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá 
nhân của thành viên là cá nhân; 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vôn, mua cổ 
phần, phần vôn góp của nhà đầu tư nước ngoài đôi với trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

(2) Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng/tặng cho phần vôn góp: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất 

việc chuyển nhượng/tặng cho; 
+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 
thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đôi 
với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 
cá nhân của thành viên mới là cá nhân; 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vôn, mua cổ 
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phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

(3) Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế; 
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người 

thừa kế; 

(4) 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: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc 

thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn; 
+ Danh sách thành viên còn lại của công ty. 
+ Trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên: 

(1) Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng/tặng cho toàn bộ vốn điều lệ 
cho một cá nhân hoặc một tổ chức: 

+ Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên (Theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận 

chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao 
hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong 
trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy 
quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại 
diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền; 

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 
+ Hợp đồng chuyển nhượng vốn/tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất 

việc chuyển nhượng/tặng cho vốn; 
+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

(2) Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước: 
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+ Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên (Theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận 

chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao 
hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong 
trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy 
quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại 
diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được 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; 
+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

(3) Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở 
hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty: 

+ Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên (Theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu 

mới; 
+ Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 
+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được 

thừa kế 
+ Trường hợp đăng ký thay đối chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường 

hợp tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích: 
+ Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người được 

tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế; 
+ Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

tặng cho đối với trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản 
xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế. 

+ Trường hợp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh 
doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá 
trị pháp lý tương đương khác: 

(1) Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi 
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chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 
+ 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 tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu); 

(2) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 
+ 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 tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu); 
+ Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng với từng thay đổi quy định được công 

bố tại khoản 2, 3 thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

Lưu ý: 

(1) Trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, ngoài thành 
phần hồ sơ kể trên, người được uỷ quyền phải nộp: 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân; 
+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp 

hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục 
liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản ủy quyền theo quy định của pháp 
luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 

(2) Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP: 

+ 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. 

(3) Bản sao hợp lệ quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP: 
Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
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nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Thông báo từ chối nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 11-1, Thông tư số 
20/2015/TT-BKHĐT); 

- Thông báo thay đổi đại diện pháp luật (Phụ lục 11-2, Thông tư số 20/2015/TT-
BKHĐT); 

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3, Thông tư số 
20/2015/TT-BKHĐT) 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên (Phụ lục II-4, 
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 

- Giấy đê nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). 

i) Lệ phí: 200.000 đồng/lần. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện 
tử thì được miễn phí lệ phí đăng ký kinh doanh. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: (Được quy định tại Điêu 28 Luật 
Doanh nghiệp năm 2014). 

- Ngành, nghê đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điêu 38, 39, 40 và 
42 Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật vê phí và lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ vê 
đăng ký doanh nghiệp; 
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- Thông tư sô 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư sô 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 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. 
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Phụ lục II-1 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ' ' ' ' 

, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

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): 

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)39: 

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu 

- Tên doanh nghiệp un 

- Địa chỉ trụ sở chính 1^1 

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công |~| 
ty hợp danh 

- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp o 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau 
(Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)40: 

Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu 

- Ngành, nghề kinh doanh un 

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân EH 

- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm Q 
hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức 

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức EH 
nước ngoài của công ty cổ phần 

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần I I 

39, 2 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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Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài • 

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp o 

Thông tin đăng ký thuế o 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đôi 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). 

3. 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 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết băng tiếng Việt mới (ghi băng chữ in hoa): 
Tên doanh nghiệp viết băng tiếng nước ngoài mới (nếu có): .... 

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có): 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Doanh nghiệp năm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính năm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 
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Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc 
quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân 
và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 
THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trường 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). 

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: 

Vốn điều lệ mới: 

Thời điểm thay đổi vốn: 

Hình thức tăng, giảm vốn: 

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp 
Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở 

lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ 
phần/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ 
lục I-6, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên, cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh 
sách thành viên, danh sách cổ đông không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ 
đông đó). 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

4 
Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi : 

STT Tên ngành Mã ngành 

- Doanh nghiệp 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; 
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 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. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

vôn đầu tư đã đăng ký: 

vôn đầu tư sau khi thay đổi: 

Thời điểm thay đổi vôn: 

Hình thức tăng, giảm vôn: 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-
10): Gửi kèm 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 
CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trường 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 (Đôi với cổ đông sáng lập có giá trị 
vôn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có 
chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai 
theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đôi 
với cổ đông có giá trị vôn 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). 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi băng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quôc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân sô: 

Ngày cấp: / / Nơi cấp: 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): 

Sô giấy chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: ..../ / Nơi cấp: 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

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), Kế toán trưởng: 
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 
Điện thoại: 
Họ và tên Kế toán trưởng: 
Điện thoại: 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Điện thoại: Fax: 
Email: 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 

Hạch toán phụ thuộc 
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4 Năm tài chính: 
Áp dụng từ ngày / đến ngày / 
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động: 

6 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): 

7 Đăng ký xuất khẩu: 7 

8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc: 
Tài khoản ngân hàng: 

8 

Tài khoản kho bac/ 

8 

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp 

Giá trị gia tăng 

Tiêu thụ đặc biệt 

Thuế xuất, nhập khẩu 

Tài nguyên 

Thu nhập doanh nghiệp 

Môn bài 

Tiên thuê đất 

Phí, lệ phí 

Thu nhập cá nhân 

Khác 

): 

10 Ngành, nghê kinh doanh chính5: 10 10 

4. Thông tin vê 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 

5 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghê kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghê 
kinh doanh chính. 
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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): 

Kính 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 cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: ' CỦA DOANH NGHIỆP ' 
- (Ký, ghi họ tên)5 

5 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-2 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ễ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

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): 

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

1. Người đại diện theo pháp luật cũ41: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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: 

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi42: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 

Ngày cấp: / / Nơi cấp: 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): 

41, 2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo 
pháp luật. 
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Số giấy chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: ..../ / Nơi cấp: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính hợp pháp, 
chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 
Các giấy tờ gửi kèm: 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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Phụ lục II-3 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Sô: ——' ' ' 

, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phô Hồ Chí Minh. 

Tên doanh nghiệp (ghi băng chữ in hoa): 

Mã sô doanh nghiệp/Mã sô thuế: 

sô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã sô 
doanh nghiệp/mã sô thuế): 

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau: 

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân 

Chủ doanh nghiệp chết, mất tích 

Bán doanh nghiệp tư nhân 

1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán 

Họ và tên (ghi băng chữ in hoa): Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quôc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân sô: 

Ngày cấp: / / Nơi cấp: 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): 

Sô giấy chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: ..../ / Nơi cấp: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 
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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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 
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Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/ CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN44 

NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA (Ký, ghi họ tên) 
(Ký, ghi họ tên)43 

Các giấy tờ gửi kèm: 

43 Người được tặng cho/Người được thừa kế/Người mua ký trực tiếp vào phần này. 
44 Không có phần nội dung này trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích. Trong các trường hợp khác, 
chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-4 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

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): 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau: 

1. Thông tin chủ sở hữu cũ 

a. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 

Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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: 

b. Đối với chủ sở hữu là tổ chức 

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 

Do: cấp/phê duyệt ngày: / / 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

2. Thông tin chủ sở hữu mới 

a. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

- Thông tin về cá nhân: 

Họ và tên chủ sở hữu (ghi băng chữ in hoa): Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quôc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân sô: 

Ngày cấp: / / Nơi cấp: 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): 

Sô giấy chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: ..../ / Nơi cấp: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà 
đầu tư nước ngoài): 



CÔNG BÁO/Số 101+102/Ngày 15-10-2017 119 

Mã số dự án: 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

b. 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: 

Do: cấp/phê duyệt ngày: / / 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hội đồng thành viên • 

Chủ tịch công ty • 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà 
đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án: 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, 
chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CHỦ SỞ HỮU MỚI CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký, ghi họ tên)45 (Ký, ghi họ tên)46 

45 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 
46 Không có phần nội dung này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong 
các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-18 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: —:::: 

, 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 tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 
đương khác): 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau (đánh dấu X vào ô thích 
hợp): 

Loại hình doanh nghiệp 

- Công ty TNHH một thành viên un 

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên Q 

- Công ty cổ phần Q 

- Công ty hợp danh o 

1. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 
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Email: Website: 

3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 
ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước 
ngoài, nếu có): 

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

+ Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 

+ Mệnh giá từng loại cổ phần: 

+ Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: 

5. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ 
và giá trị tương đương 
theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Vốn trong nước: 

+ Vốn nhà nước 

+ Vốn tư nhân 

Vốn nước ngoài 

Vốn khác 

Tổng cộng 

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: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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: 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

Tên tổ chức (ghi băng chữ in hoa): 

Mã sô doanh nghiệp/Sô Quyết định thành lập: 

Do: cấp/phê duyệt ngày / /. 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 
* Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh c 

Hội đồng thành viên 

Chủ tịch công ty 

7. Người đại diện theo pháp luật47 (đôi với công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần)/Chủ tịch công ty (đôi với công ty hợp danh): 

ấu X vào ô thích hợp): 

47 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo 
pháp luật. 
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- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

8. Danh sách thành viên công ty48 (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 

9. Danh sách người đại diện theo ủy quyền 3 (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 

10. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4 (chỉ kê 
khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

11. Thông tin đăng ký thuế: 

48,3,4 Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyên không bắt buộc phải 
ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách người đại diện theo ủy quyên. 
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STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 
Ho và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 
Điện thoại: 

Ho và tên Kế toán trưởng: 
Điện thoại: 

2 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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Quốc gia: 
Điện thoại: Fax: 

Email: 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 1 1 

Hạch toán phụ thuộc 1 1 

4 Năm tài chính: 
Áp dụng từ ngày / đến ngày / 
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động: 

6 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): 

7 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 

8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 
Tài khoản ngân hàng: 
Tài khoản kho bạc: 

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng 1 1 

Tiêu thụ đặc biệt 1 1 

Thuế xuất, nhập khẩu 1 1 
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Tài nguyên 1 1 

Thu nhập doanh nghiệp 1 1 

Môn bài 1 1 

Tiền thuê đất 1 1 

Phí, lệ phí 1 1 Ị â x  V P  

Thu nhập cá nhân 

Khác 1 1 

Tài nguyên 1 1 

Thu nhập doanh nghiệp 1 1 

Môn bài 1 1 

Tiền thuê đất 1 1 

Phí, lệ phí 1 1 Ị â x  V P  

Thu nhập cá nhân 

Khác 1 1 

10 Ngành, nghề kinh doanh chính5: 

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 trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: • CỦA DOANH NGHIỆP ' 
- (Ký, ghi họ tên)6 

Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính 
tại thời điểm đăng ký. 
6 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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3. Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với 
doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 
- Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 
số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy biên nhận cho 
người nộp hồ sơ. 

- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp; cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp (trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu). 

+ Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp biết. 

- Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy 
quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên 
nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 
- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo 
pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 
tử. 

- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ qua mạng điện tử: 
+ Trường hợp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện, 
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Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, thay đổi thông tin của 
doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cấp Giấy xác 
nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp có 
nhu cầu) và thông báo đã hoàn tất quy trình cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp cho doanh nghiệp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 
doanh: 

- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử 
của các giấy tờ chứng thực cá nhân lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Người đại diện pháp luật sử dụng 
Tài khoản đăng ký kinh doanh đã được cấp để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử 
và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ 
nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc chấp thuận Thông báo thay 
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư gửi Thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung hồ sơ. 

- Bước 3: 
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc chấp thuận 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật 
nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp được in từ mạng điện tử trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường 
bưu điện. Khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu hồ sơ bản giấy với hồ 
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sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử. Trường hợp nội dung đôi chiếu thông nhất, 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, thay đổi thông tin của 
doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quôc gia về đăng ký doanh nghiệp; cấp Giấy xác 
nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu điện (trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu). 

+ Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo qua mạng điện tử về việc 
chấp thuận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng Phòng Đăng 
ký kinh doanh không nhận được hồ sơ băng bản giấy thì hồ sơ đăng ký qua mạng 
điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng 
điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quôc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 
+ Trường hợp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đôi với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đôi với 
công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đôi với công ty hợp danh; quyết định 
của chủ sở hữu công ty đôi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

+ Đôi với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh 
nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 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 11-18 Thông tư sô 20/2015/TT-BKHĐT. 

+ Trường hợp thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư 
nhân: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu). 

+ Trường hợp thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ 
phần: 

(1) Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa 
thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần sô cổ phần đã đăng ký mua: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 11-1, Thông tư sô 
20/2015/TT -BKHĐT); 

+ Đôi với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 
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hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh 
nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy 
chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đê nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quy định tại Phụ lục 11-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

(2) Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển 
nhượng cổ phần: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 11-1, Thông tư số 
20/2015/TT -BKHĐT); 

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; 
+ Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh 

hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho; 
+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận vê việc góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điêu 26 Luật Đầu tư; 

+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh 
nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy 
chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đê nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quy định tại Phụ lục 11-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

+ Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ 
phần chưa niêm yết: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 11-1, Thông tư số 
20/2015/TT -BKHĐT); 

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông vê việc 
thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi; 
+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất 

chuyển nhượng; 
+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao 

hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyên và 
quyết định ủy quyên tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là 
tổ chức hoặc bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân; 

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận vê việc góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư; 
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+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh 
nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 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 11-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế: 
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 11-1, Thông tư số 

20/2015/TT -BKHĐT); 
+ Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh 
nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 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 11-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

Lưu ý: 

(1) Trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, ngoài thành 
phần hồ sơ kể trên, người được uỷ quyền phải nộp: 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân; 
+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp 

hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục 
liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản ủy quyền theo quy định của pháp 
luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 

(2) Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP: 

+ 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. 

(3) Bản sao hợp lệ quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP: 
Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 



CÔNG BÁO/Số 101+102/Ngày 15-10-2017 131 

nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo từ chối nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục 11-1, Thông tư số 
20/2015/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 tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). 

i) Lệ phí: 200.000 đồng/lần. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện 
tử thì được miễn phí lệ phí đăng ký kinh doanh. 

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

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; 
- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 
- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 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. 
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Phụ lục II-1 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: " ' ' ' 

, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

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): 

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)49: 

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu 

- Tên doanh nghiệp un 

- Địa chỉ trụ sở chính 1^1 

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công |~| 
ty hợp danh 

- Vốn điêu lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp o 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau 
(Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)50: 

Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu 

- Ngành, nghê kinh doanh un 

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân EH 

- Người đại diện theo ủy quyên của công ty trách nhiệm Q 
hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức 

- Người đại diện theo ủy quyên của cổ đông là tổ chức EH 
nước ngoài của công ty cổ phần 

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần I I 

49, 2 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm. 



CÔNG BÁO/Số 101+102/Ngày 15-10-2017 133 

Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài • 

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp o 

Thông tin đăng ký thuế o 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đôi 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). 

3. 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 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bang tiếng Việt mới (ghi băng chữ in hoa): 
Tên doanh nghiệp viết băng tiếng nước ngoài mới (nếu có): .... 

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có): 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: 

Sô nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phô/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phô: 

Quôc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Doanh nghiệp năm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính năm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 
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Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc 
quyên sở hữu/quyên sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân 
và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 
THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trường 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). 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 
Vốn điêu lệ đã đăng ký: 

Vốn điêu lệ mới: 

Thời điểm thay đổi vốn: 

Hình thức tăng, giảm vốn: 

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp 
Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở 

lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ 
phần/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ 
lục I-6, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên, cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh 
sách thành viên, danh sách cổ đông không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ 
đông đó). 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

4 
Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi : 

STT Tên ngành Mã ngành 

- Doanh nghiệp có quyên tự do kinh doanh trong những ngành, nghê mà luật không cấm; 
- Các ngành, nghê cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điêu 6 Luật Đầu tư; 
- Đối với ngành, nghê đầu tư kinh doanh có điêu kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điêu kiện theo quy 
định. Danh mục ngành, nghê đầu tư kinh doanh có điêu kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

vôn đầu tư đã đăng ký: 

vôn đầu tư sau khi thay đổi: 

Thời điểm thay đổi vôn: 

Hình thức tăng, giảm vôn: 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-
10): Gửi kèm 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 
CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trường 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 (Đôi với cổ đông sáng lập có giá trị 
vôn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có 
chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai 
theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đôi 
với cổ đông có giá trị vôn 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). 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi băng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quôc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân sô: 

Ngày cấp: / / Nơi cấp: 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): 

Sô giấy chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: ..../ / Nơi cấp: 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

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), Kế toán trưởng: 
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 
Điện thoại: 
Họ và tên Kế toán trưởng: 
Điện thoại: 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Điện thoại: Fax: 
Email: 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 

Hạch toán phụ thuộc 
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4 Năm tài chính: 
Áp dụng từ ngày / đến ngày / 
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động: 

6 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): 

7 Đăng ký xuất khẩu: 7 

8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc: 
Tài khoản ngân hàng: 

8 

Tài khoản kho bac/ 

8 

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp 

Giá trị gia tăng 

Tiêu thụ đặc biệt 

Thuế xuất, nhập khẩu 

Tài nguyên 

Thu nhập doanh nghiệp 

Môn bài 

Tiền thuê đất 

Phí, lệ phí 

Thu nhập cá nhân 

Khác 

): 

10 Ngành, nghề kinh doanh chính5: 10 10 

4. 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: 

5 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề 
kinh doanh chính. 
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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): 

Kính 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 cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: CỦA DOANH NGU IỆP 
- (Ký, ghi họ tên)5 

5 Người 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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ——::: 

, 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 tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc các giấy tờ có giá trị tương 
đương khác): 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau (đánh dấu X vào ô thích 
hợp): 

Loại hình doanh nghiệp 

- Công ty TNHH một thành viên un 

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên Q 

- Công ty cổ phần Q 

- Công ty hợp danh o 

1. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 
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Email: Website: 

3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thông 
ngành kinh tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 

4. vôn điều lệ (băng sô; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước 
ngoài, nếu có): 

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đôi với công ty cổ phần): 

+ Tổng sô cổ phần, loại cổ phần: 

+ Mệnh giá từng loại cổ phần: 

+ Tổng sô cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: 

5. Nguồn vôn điều lệ: 

Loại nguồn vôn Tỷ lệ (%) Sô tiền (băng sô; VNĐ 
và giá trị tương đương 
theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Vôn trong nước: 

+ Vôn nhà nước 

+ Vôn tư nhân 

Vôn nước ngoài 

Vôn khác 

Tổng cộng 

6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đôi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên): 

a) Đôi 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 băng chữ in hoa): Giới tính: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quôc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân sô: 

Ngày cấp: / / Nơi cấp: 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): 

Sô giấy chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp: 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

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: 

Do: cấp/phê duyệt ngày / / 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 
* Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh d 

Hội đồng thành viên 

Chủ tịch công ty 

7. Người đại diện theo pháp luật51 (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần)/Chủ tịch công ty (đối với công ty hợp danh): 

ấu X vào ô thích hợp): 

51 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiêu hơn 01 người đại diện theo 
pháp luật. 
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- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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 thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

8. Danh sách thành viên công ty52 (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 

9. Danh sách người đại diện theo ủy quyền 3 (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 

10. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4 (chỉ kê 
khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

11. Thông tin đăng ký thuế: 

52,3,4 Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền không bắt buộc phải 
ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông, danh sách người đại diện theo ủy quyền. 
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STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có): 
Ho và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 
Điện thoại: 

Ho và tên Kế toán trưởng: 
Điện thoại: 

2 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, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Quốc gia: 
Điện thoại: Fax: 

Email: 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 1 1 

Hạch toán phụ thuộc 1 1 

4 Năm tài chính: 
Áp dụng từ ngày / đến ngày / 
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động: 

6 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không): 

7 Đăng ký xuất khẩu (có/không): 

8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 
Tài khoản ngân hàng: 
Tài khoản kho bạc: 

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Giá trị gia tăng 1 1 

Tiêu thụ đặc biệt 1 1 

Thuế xuất, nhập khẩu 1 1 
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Tài nguyên 1 1 

Thu nhập doanh nghiệp 1 1 

Môn bài 1 1 

Tiền thuê đất 1 1 

Phí, lệ phí 1 1 Ị â x  V P  

Thu nhập cá nhân 

Khác 1 1 

10 Ngành, nghề kinh doanh chính5: 

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 trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: • CỦA DOANH NGHIỆP ' 
- (Ký, ghi họ tên)6 

Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính 
tại thời điểm đăng ký. 
6 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 
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4. Thủ tục thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối 
với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phân, công ty hợp danh) 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 
- Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyên nộp hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, địa chỉ: số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi 
sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiêu từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ, nếu 

hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. 

- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký 

kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh 
nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp; cấp Giấy xác nhận vê 
việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu). 

- Bước 4: Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, doanh nghiệp hoặc người được 
ủy quyên thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên 
nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng 

Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 
- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, 

ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình 

trên Cổng thông tin quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp. 
Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ 

nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ qua mạng điện tử, 

Phòng Đăng ký kinh thông báo đã hoàn tất quy trình cấp Giấy xác nhận vê việc thay 
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cho doanh nghiệp. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 
doanh: 
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- Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử 

của các giấy tờ chứng thực cá nhân lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

Người đại diện pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh đã được cấp để 
kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và 
thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ 
nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

- Bước 2: Xem xét, giải quyết hồ sơ 
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ 

và thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy xác nhận về việc 
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

- Bước 3: 
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo về 

việc hồ sơ thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp hợp lệ, doanh nghiệp nộp 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy 
biên nhận hồ sơ được in từ mạng điện tử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng 
Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện. Khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản 
giấy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu bản giấy 
với bản điện tử. Trường hợp nội dung đối chiếu thống nhất, Phòng Đăng ký kinh 
doanh bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh 
doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 
nghiệp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

+ Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo qua mạng điện tử về việc 
cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng Phòng 
Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký qua 
mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không còn 
hiệu lực. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua 
mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo 

mẫu) 

Lưu ý: 

(1) Trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, ngoài thành 
phần hồ sơ kể trên, người được uỷ quyền phải nộp: 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân; 
+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp 

hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục 
liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc văn bản ủy quyền theo quy định của pháp 
luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. 

(2) Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP: 

+ 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. 

(3) Bản sao hợp lệ quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP: 
Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin về nội dung đăng ký 
doanh nghiệp của doanh nghiệp được 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 (khi 
doanh nghiệp có nhu cầu). 
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h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 
20/2015/TT -BKHĐT) 

i) Lệ phí: 200.000 đồng/lần. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện 
tử thì được miễn phí lệ phí đăng ký kinh doanh. 

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

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về ho, tên, địa chỉ liên 
lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm 

soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. 

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 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. 
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Phụ lục II-1 
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ~ ' ' ' 

, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Thay đối nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh. 

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): 

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)53: 

Nội dung đăng ký thay đối Đánh dấu 

- Tên doanh nghiệp un 

- Địa chỉ trụ sở chính 1^1 

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công |~| 
ty hợp danh 

- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp o 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau 
(Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)54: 

Nội dung thông báo thay đối Đánh dấu 

- Ngành, nghề kinh doanh un 

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân EH 

- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm Ị Ị 
hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức 

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức EH 
nước ngoài của công ty cổ phần 

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần I I 

53, 2 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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Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài • 

Thông tin vê người quản lý doanh nghiệp o 

Thông tin đăng ký thuế o 

Đê 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). 

3. 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 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): 
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): .... 

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có): 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô 
vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất). 
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Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc 
quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân 
và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 
THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trường 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). 

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: 

Vốn điều lệ mới: 

Thời điểm thay đổi vốn: 

Hình thức tăng, giảm vốn: 

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp 

Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở 
lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ 
phần/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ 
lục I-6, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8, Phụ lục I-9. 

(Đối với thành viên, cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh 
sách thành viên, danh sách cổ đông không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ 
đông đó). 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH 

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi : 

STT Tên ngành Mã ngành 

- Doanh nghiệp 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; 
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 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. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

Vốn đầu tư đã đăng ký: 

Vốn đầu tư sau khi thay đổi: 

Thời điểm thay đổi vốn: 

Hình thức tăng, giảm vốn: 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-
10): Gửi kèm 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 
CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trường 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). 

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai 
theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước 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). 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Người 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: 

Chứng minh nhân dân/Căn cước 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: 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại: Fax: 

Email: Website: 

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), Kế toán trưởng: 
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 
Điện thoại: 
Họ và tên Kế toán trưởng: 
Điện thoại: 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 
Xã/Phường/Thị trấn: 
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/Thành phố: 
Điện thoại: Fax: 
Email: 

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập 

Hạch toán phụ thuộc 
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4 Năm tài chính: 
Áp dụng từ ngày / đến ngày / 
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

5 Tổng số lao động: 

6 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): 

7 Đăng ký xuất khẩu: 7 

8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc: 
Tài khoản ngân hàng: 

8 

Tài khoản kho bac/ 

8 

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp 

Giá trị gia tăng 

Tiêu thụ đặc biệt 

Thuế xuất, nhập khẩ 

Tài nguyên 

Thu nhập doanh nghiệp 

Môn ài 

Tiền thuê đất 

Phí, lệ phí 

Thu nhập cá nhân 

Khác 

): 

10 Ngành, nghề kinh doanh chính5: 10 10 

4. 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: 

5 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề 
kinh doanh chính. 
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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): 

Kính 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 cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 
pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
Các giấy tờ gửi kèm: CỦA DOANH NGU IỆP 
- (Ký, ghi họ tên)5 

(Xem tiếp Công báo 103 + 104) 

5 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này. 


