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-

Dà N'ng, ngày f tháng 6 näm 2021

QUYET BINH
Vviccông b B thu tiic hành chInh
thuoc tham quyen glat quyet cua So' Ngoi viii thanh pho Ba
Nang
A

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
c1an thLuát Td chik C'hInh quyn d.iaphuong
ngày 19 tháng 6 nàm 2015,'
Can ct Lut sia do21, bo2 sung mt Sd diu cüa Luat Td chic hInh pith và
Lut To chtc chInh quyén d.iaphzccrng ngthy 22 tháng 11 nám 2019,
Can cz Nghi d/nh sO' 63/2
010/ND-CF ngày 08 tháng 6 nám 2010 cia
C'hInh phi ye k/em soát thi tyc hành chInh,
Can cii' Nghj djnh sO' 48/2
013/ND-CF ngày 14 tháng 5 ndm 2013 cza
hInh phi tha
dOi, bO sung mç5t sO diêu cia các Nghf d/nh lien quan den kiêm
soát thi tuc hành chInh,'
Cván cz Nghj djnh sO'
92/2017/ND-CF ngày 07 tháng 8 nám 2017 cia
ChInh phzi tha dOi, bO sung mt sO diêu
cia các Nghi djnh lien quan den kiém
soát thz tuc hành chInh,
dn ci ThOng tic sd O2/2
017/TqVpp ngày 31 tháng 10 nàm 2017 cia
R4tr4cóg, Gh-n1m Van phông- hfrth-pki2h vgdan nghzp vy ye kiêm soát
thi tuc hành chInh;

Can ci'c Quylt dfnh sd 1061/QD-BNG ngày 14 tháng 4 nám 2017 cza B5
frir&ng Bô Ngoai giao ye vic Cong bO thi tyc hành chInh trong li'nh vcc lãnh sc
thuôc pham vi quán 1) cia Bç5 Ngoqi giao,'
Gdn ci'c Quyê't d/n/i so' 729/QD-BNG ngày 10 tháng 4 nám 2020 cia B5
truOig Bç3 Ngozi giao ye vic cong bO các thz tyc hành chInh ye tO chtc và
quán l h5i nghj, h5i tháo quOc tê tai Viêt Nam;
Can ct Quylt d.inhsO' 1228B/QD-BNG ngày 29 tháng 6 nàm 2020 cza Bç3
trtc&ng Bç5 Ngoai giao ye vic cOng bO thi tyc hành chInh bj bâi bO trong lz'nh
vwc Mnh s.c thuôc pham vi chic nàng qudn 1j cia Bç5 Ngoai giao;
Cán ct Quye't d.inhsO' 2408/QD-BNG ngày 21 tháng 10 näm 2020 cüa Bç5

tric&ng B Ngoai giao ye vic cOng bO tht tyc hành chInh dwctc thay the trong
linh vyv lãnh sy thu5c phqm vi quán 1j cz,a B Ngoçii giao;
Theo d nghf czea Giám ddc Sà Ngoçii vy thành phd Dâ Ncng tqi T& trInh
sO 1306/TTr-SNG ngây 29 tháng 7 nám 2021 ye vic cOng bO B tith tyc hânh
chInh thuóc thâin quyén giái quyét cia So' Ngoi vu thành phO Dâ Nàng.

2
QUYET DINH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay B thu tiic hành chInh thuôc
thâm quyên giái quyét ctia S& Ngoi vi thành phô Da Nãng.
Diu 2. Quyt ctinli nay có hiêu 1irc k tü ngày k vâ thay th Quy& djnh
2265/QD-UBND ngày 29 tháng 6 nãm 2020 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan
thành pho Dà Nang ye vic cong bO B thu tçic hành chInh thuc thâm quyên
giâi quyêt cüa S& Ngoi vçi thành phô Dà Nng.
so

Diu 3. Chánh Van phàng lily ban nhân dan thành ph, Giám dc S&
Ngoi vçt, Thu triing các sO', ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các qun,
huyn; và các to chüc, cá nhan có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt
djnh nay.!. ,.
Noinhân:
- Nhu Diéu 3;
- Cue Kim soát TTHC (VPCP);
- Bô Ngoi giao;
- So Ngoi vii;
- Lixu: VT, KSTT.

THUtUCHI.
(Kèh

HINH THUQC TRAM QUYEN GIAI QUYET
GOAl VJ THANH PRO BA NANG
6 2U /QD-UBND ngày tháng8 nám 2021
z tjch UBND thành pho Dà Náng)

Phân I
DANEI MIJC TIRI TVC HANEI CHINH
STT

Ten thu tic hãnh chInh

Ma TTHC*

Ghi chü

1.

Thu tc cp h chiu ngoi giao, h chiu
cong vçi (không gán chzp din ti) cho can
bô, cong chIrc (CBCC), viên chi.'rc quân l
(VCQL) thành phô Dà Näng qua dittng
bu'u dién

2.002352

Sua di

2.

Thu tiic gia han h chi&i ngoi giao, h
chiéu cOng vi (khóng gán chip din t)
cho can b, cong chü'c (CBCC), viên chrc
quán l (VCQL) thành phô Dà N&ig qua
dwcmg buu din

2.002353

Sua di

2.002354

Sua di

4.

Thu tiic cho phép t6 chic ht51 ngh hi
tháo quOc té khOng thu.5c thâm quyên cho
phép cza Thz tzthng ChInhphü

2.002312

Sua d,i

5.

Thu tic trinh cp phép xut nhp cãnh cho
can b, cong chüc, viên chirc, ngui lao
dng (CBCCVC, NLD) thành phô Dà
Näng

TTHC dc thu

Suadi

6.

Thu ttic trInh khen thix&ng di ngoi di
vâi các to chixc và cá nhân ni.r&c ngoài,
nguôi Vit Nam a nuóc ngoài và ngirai
Viêt Nam lam viêc cho các to chirc nithc
ngoài có nMng dóng gop tIch cixc cho
thânh phô Dà Näng

TTHC dàc thii

Sua dOi

I. LINEI VEJC CONG TAC LANEI S1

Thütc c4o cong ham dê nghjphIa nu'óc
j.

(CBCC), viên chüc quãn l (VCQL) thânh
phô Dà Näng qua c7'zt&ng btcu din

2

8.

Th'i tic trInh m?yi nguêd rnr6c ngoâi VO
lam viec

TTHC dãc thu

Giü nguyen

Thu ttic trInh cp phép si:r diing the di li
cüa doanh nhân den các nn kinh t thành
viên cüa Din dan Kinh t Châu A - Thai
BInh Ducing tai thành ph Dà Nng (the
ABTC) (trii&ng hçp dôi vói doanh nhãn)

TTHC däc thà

Sira di

Thu tiic trInh cp phép su diing the di li
cüa doanh nhân den các nn kinh t thành
vien cUa Din dan Kinh t Châu A - Thai
Blnh Throng tai thànhph Da Nng (the
ABTC) (trix&ng hqp dôi vói can b, cong
chuc, viên chuc)

TTHC dc thi)

Gi'( nguyen

II. LINH VC CH15NG NHJN LANJI

2.

HOP PHAP HOA LANEI SI)

Thu tiic chig nhn lânh sr, hqp pháp hóa
lnh s1r giây t, tài lieu tai các co quan &
trong nu&c

1.00 1308

Süa d&

Thu tiic chimg nhn xut trInh giy to!, tài
1iu t.i B Ngoi giao

2.00023 8

S&a di

Phan II
THU TUC HANH CHNTI BA! BO
STT

Ten van ban QPPL quy dlnh vic
bãi bô TTHC

Ten

Ma
TTHC*

I. LINT! VU'C CONG TAC LANH S

1

3,

4,

Thu tVc sira di, b sung h
chiêu ngoi giao, h chiêu
cong vi cho can b, cong
chüc (CBCC), viên chi'rc
quãn I (VCQL) thành phô
Dà Nng.

Quyt djnh s 1228B/QD-BNQ.
ngày 2 9/6/2020 cüa B trithng B
Ngoi giao ye vic cong bô thu tVc
hành chInh bj bâi bO trong 11'nh virc 2.00 1244
lânh sir thuc phm vi chi.'rc näng
quãn 1 cüa B Ngoi giao

Luat s 47/2 014/QH13 ngày
Thu tiic d nghj cp thj thirc 16/6/2014 quy djnh ye Nh3p cânh,
cho ngix&i rnthc ngoài
qua cãnh, ci.r trü cüa nguii niIc
ngoài t.i Vit Nam

TTHC
dàc thu

Thu titc d nghi b sung, Lut s 47/2014/QH13 ngày
sira dôi thj thrc, gia hn tam 16/6/2014 quy djnh ye Nhp cãnh,
qua cãnh, Cu trü cüa ngui nuc
trü cho ngui nuó'c ngoài
ngoài tai Vit Nam

TTHC
dàc thu

Thi'i tirc cp mri chirng
minh thu và the tam trü cho
vien chirc, nliân viên co
quan 1nh sx nuc ngoâi tai
thânh phô Dà NAng

- Quy& djnh s 277 l/2007/QDBNG-LT ngày 07 tháng 11 nAm
2007 cüa B trLrng B Ngoi giao
ye vic ban hânh Quy chê cap chirng
minh thu cho thânh viên các Ca
quan dai din ngoi giao, co quan
lãnh sr Va Ca quan dai din cüa to
chIrc quôc té tai Vit Nam;

TTHC
dàc thu

- COng din s 09/LT-U'DMT ngày
03 tháng 02 näm 2021 cüa Ciic Le
tan Nhà nuc - B Ngoi giao.

5.

Thu trc gia hri chirng minh
thu và the tam trü cho vién
chirc, nhân vién cci quan
lãnh sir nuâc ngoài tai thành
phô Dà Nang

- Quyt djnh s 2771/2007/QDBNG-LT ngày 07 tháng 11 nAm
2007 cüa B tru&ng B Ngoi giao
ye vic ban hành Quy ché cap cht'rng
mirth thu cho thành viên các ca
quan d?.i din ngoi giao, Ca quan
lânh sir và Ca quan cti din cua to

TTHC
dàc thu
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chi'rc qu6c t tai Vit Nam;
- Cong din s 09/LT-TfDMT ngày
03 tháng 02 näm 2021 cüa Ciic Lé
tan Nba nuâc - BQ Ngoi giao.

Thu tic cp xác nhân (cp
mri) so mua hang mien thuê
cho tp the cci quan 1nh sir
rnx6c ngoài tai thành phô Dà
Näng

- Quy& djnh s 2771/2007/QDBNG-LT ngây 07 tháng 11 näm
2007 cüa B tnthng B Ngoi giao
ye vic ban hành Quy chê cap chüng
minh thu cho thành viên các co'
quan di din ngoi giao, co' quan
lãnh sir và so quan dai din cüa to
chüc quôc tê tai Vit Nam;
- Cong din s 09/LT-UDMT ngày
03 tháng 02 näm 2021 cüa Cic Lé
tan Nba nuOc - B Ngoi giao.

TTHC
d.c thu

Thu tc cp xác nhân b
sung djnh luçnig mua hang
mien thuê/gia han so mua
hang min thuê cho tp the
Co quan lânh sçr nuâc ngoài
tai thành phô Dà Nàng

- Quy& dnh s 2771/2007/QDBNG-LT ngày 07 tháng 11 nàm
2007 cüa B trLthng B Ngoi giao
ye vic ban hành Quy che cap chüng
mirth thu cho thành viên các CO
quan d.i din ngoi giao, Co quan
lânh sr vâ Co quan di din cüa to
chtrc quôc tê tai Vit Nam;
- Cong din s 09/LT-UDMT ngày
03 tháng 02 n.m 2021 cüa Cijc Lé
tan Nhà nuâc - B Ngoi giao.

TTHC
dc thu

- Quyt djnh s 277 1/2007/QDBNG-LT ngày 07 tháng 11 näm
2007 cüa B trirng B Ngoi giao
ye vic ban hành Quy the cap chirng
minh thu cho thành viên các co
quan dai din ngoi giao, co quan
lânh sir và co quan dai din cüa to
chüc quôc tê tai Vit Nam;

Thu tic cp xac nhanIcp
xác nhn bô sung djnh
luçmg mua hang min
thuê/gia han so mua hang
min thuê cho viên chirc,
nhân Viefl co quan länh sir
nu6c ngoài tai thành phô Dà
- Cong din s6 09/LT-TXDMT ngày
Näng
03 tháng 02 nàm 2021 cüa Ciic Lê
tan Nba nix6c - B Ngoi giao.

TTHC
dàc thu
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II. LIN}E VC TUYEN D1JNG, QUAN L NGUI LAO DQNG VIT NAM
LAM VIC CHO TO CH1YC, CA MiAN NTJ'OC NGOAI

2.

Nghj djnh s 152/2020/ND-CP ngày
30 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh
Thu tic tuyn diing ngu1i phü quy djnh v ngthi lao ctng
lao dng Vit Nam lam vic nuâc ngoài lam vic ti Vit Nam
cho to chirc, cá nhân nuâc và tuyen dçing, quân 1 ngui lao
ngoâi
dng Vit Nam lam vic cho th
ch(rc, cá nhân mróc ngoài tai Vit
Nam

TTHC
dc thu

Nghj djnli s 1 52/2 020/ND-CP ngày
Thu titc quãn l ng1x1i lao 30 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh
dng Vit Nam lam vic phü quy djnh v ngrôi lao dng
mrâc ngoài lam vic ti Vit Nam
cho t chirc, cá nhân
ngoàiti min Trung - Tây và tuyên diing, quail 1 ngLrôi lao
dng Vit Nam lam vic cho t
Nguyen
chuc, cá nhan nuâc ngoài tai Vit
Nam

TTHC
dc thu

Phn III
HANH CHINEI THUOC THkM QUYEN
( NGOJII \TJ THANH PHO DA NANG
I.Li

TAC LANH SIX

1. Thu tiic cap h chiu ngoIi giao, h chiu cong vi (không gàn chiv
diên tü') cho can b, cong chile (CBCC), viên chile quãn 1 (VCQL) thành
p Ba Nng qua a'u'&ng bwu tin
1.1 TrInh tr thirc hiên
a) Buâc 1: CBCC, VCQL hoàn thin h so theo hi.r&ng dn dixâi day và
np ho SO trrc tiêp tai B phn Tiêp nhn và Trá kêt qua (B phn TN&TKQ)
S& Ngoi vçi thành phô Dà Nng.
b) Buóc 2
- B phn TN&TKQ kim tra thành phn h so;
- Nu thành phn h so chua d.y dü chua hçip 1, B phn TN&TKQ
huó'ng dan và yêu câu bô sung, hoàn thin ho so;
- Nu h so dy dü, hcip 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rô ngày trà két qua.
c) Buóc 3: Trong vông 01 ngày lam vic k tü khi tip nhn h so dy dü,
hqp 1, Sâ Ngoi vii thành phô Dâ Nàng gui chuyên phát nhanh toàn b ho so và
1 phI den S& Ngoi vçi thành phô Ho CM Minh.
d) Bthc 4: Trong vông 08 ngày lam vic, Sâ Ngoi vi thành pM Dà
Nng nhn kêt qua tr Si Ngoi vi thânh phô Ho ChI Minh glri qua dung buu
din.
d) Buâc 5: CBCC, VCQL den B ph.n TN&TKQ S& Ngoi v thành pM
Dà Nàng dé nhn két qua theo thai gian ghi trén bién nhn ho.c B phn
TN&TKQ gài trâ ket qua qua djch vçi bu'u chInh Cong Ich.
1.2 Cách thfrc thirc hiên
H so duçc np trijc tip ti Bô ph.n TN&TKQ Sâ Ngoi vi thành pM
DàNàng.
A

1.3 Thanh phan va so ltrçrng hoA so'
a) Thành ph.n M so
- TO khai theo MJ'u 01/2020/NGXATC ban hành kern theo Thông tw sO'
04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 nám 2020 cla Bô trzthng Bç5 Ngogi giao
hwáng dan vic cap, gia hon, hiy giá tr st' dyng h5 chiêu ngogi giao (HCNG),
h3 chiêu cOng vy (HCCV) và cap con? ham dé nghj phIa nu'óc ngoài cap thj
thy'c. Th khai phai co xác nhn, dóng dâu cüa co quan trçrc tiêp quán 1 nhân sir,
dan ãnh và dóng dâu giáp lai vào 1/4 ãnh;
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- 02 ành ging nhau, c 4x6 cm, chip trên nn màu trng, áo sam màu,
mt nhIn thäng, dâu dê trân, không deo kInh màu, chiip không qua 01 näm, mc
thuông phic (trong do 01 ành dan vào t?Y khai, 02 ành dInh kern), t l ành chip
theo huóng dn dInh kern;
- Bàn sao GiAy chüng minh nhân dan hoc Cán cwó'c cong dan;
- Bàn sao Quyt djnh tuyn diing/b nhim cUa cong chüc (tth cong chic
là cap phó, trithng phOng trâ len);
- Bàn sao Quyt djnh b nhim cüa VCQL và bàn sao Quy& djnh thành
l.p dan vj si,r nghip cong 1p (doi vâi VCQL trong b may lânh dao, quàn l
cüa dan vj sv nghip cong lip);
- Van bàn cüa ca quan có thm quyn v vic ci:r di nuâc ngoài (bàn
chInh, chQ k mirc). Trong do:
+ Nêu rô h9 ten, chirc vi, loai, b.c, ngch cOng chi'rc, viên chüc cüa nguYi
dixqc cü di nithc ngoài, rnrâc den, th?yi gian & nuóc ngoài, miic dIch, nguôn kinh
phI cho chuyên di;
+ Van bàn cir di nithc ngoài có tir hai trang tr& len phâi dóng du giáp lai
giüa các trang;
+ Trir&ng hqp süa di, b sung thI phài dugc ngu&i có thm quyn k trçrc
tiêp và dóng dâu cüa Ca quan vào diem sira dôi, bô sung. Tru&ng hcip sii'ra dôi, bô
sung tü hai ni dung tr& len thI phài ra van bàn m&i;
-, HCNG/ HCCV hit giá trj duçc cp trong vông 08 nám (nu co). Tri.thng
hqp mat HCNG/HCCV phài có Cong van thông báo cüa co quan chü quân cüa
ng1x&i duçc cap h chiêu theo Mâu 05/2020/NGXATC ban hành kern theo Thông
tu' sO 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 nám 2020 cia B(5 tru'&ng Bç5 Ngogi giao
hu'O'ng dan vic cap, gia hon, hiy giá trj th dyng hchiêu ngogi giao, h5 chiêu
cOng vy và cap cOng ham dé nghjphIa nwác ngoài cap thj thy'c;
- Tru'Ong hcip ca'p HGNG/HCCVcó thay dii chi tilt nhán than, chi'c danh
so vO'i HCNG/HCCV du'crc cap trjthc do, ngithi dê nghj nc3p kern theo van ban
xác nhn cia cct quan chz quán và các giây tà lien quan chthzg minh vic thay
dot nêu trên khi dê nghj lam thz tyc cap rn6i HCNG/HCCV.
b) S lixqng h sa: 01 (rnt) b.
1.4 Thô'i hin giãi quyt: 09 ngày lam vic
a) S& Ngoi vii thành ph Dà N.ng: 01 ngày lam vic.
b) Bixu din: 05 ngày lam vic.
c) S& Ngoi vi thành ph6 H ChI Minh: 03 ngày lam vic.
1.5 Di tirçrng thiyc hin thu tiic hành chInh
a) Di tuçmg dixcic cp HCNG
- BI thu', Phó BI thu Thành üy.
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- Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dng nhân dan thành ph&
- Chü tjch, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph&
- Vq hoc chng cüa nhüng ngi.thi thuc din duqc cp HCNG trên cUng
di theo hành trInh cong tác.
b) Di tuçlng duçic cp HCCV
CBCC và VCQL nba nithc theo quy djnh cüa pháp 1ut v can b, cong
chüc, viên chüc thuc thâm quyên quân 1 cüa Thành üy, UBND thành phô Dà
Nng di cong tác nithc ngoài. Riêng viên chüc quàn 1 quy djnh cii the nhu sau:
+ Ngiii dirng du, cp phó cüa ngr?i dimg d.0 cüa don vj s11 nghip
cong 1p; ngui giQ chirc vii cap tnr&ng, cap phó to chüc câu thành don vj sr
nghip cong 1p thuc UBND thành phô, Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam
thành phô và các to chüc chinh trj - xâ hi cap thành phô.
+ Nguii dung du don vj scr nghip cong thuc huyn üy, qun üy; Co
quan chuyên mon thuc UBND thành phô.
1.6 Co quan thirc hin thu tic hành chInh
a) Ca quan có thm quyn quy& djnh: S& Ngoi vçi thành phé H ChI
Minh.
b) Ca quan trirc tip thirc hin TTHC: Sâ Ngo.i vii thành ph Dà Nng.
1.7 Két qua thiyc hin thu tiic hành chInh
H chiu ngoi giao hoc h chiu cong vçi.
1.8 L phi
a) H chiu cp mâi: 200.000 dng/quyên/lá'n.
b) H chiu cp lai do hông hoc bj m.t: 400.000 dng/quynI1n.
(Theo Thông tu s 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cüa B tru&ng B
Tài chInh Quy djnh müc thu, ché d thu, np, quãn 1 và sir dimg phi, 1 phi
trong lTnh v1rc xuât cânh, nh.p cành, qua cánh, cu tr(i tai Vit Nam).
c) Phi bixu din:
- PhI gv'ci h3 sd qua thc&ng buu din thông qua d/ch vii chuyé'n phát cza
Tong Công ty Buu din Vit Nam (YNPost,) (thc hin theo Thông tw so
22/20] 7/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 nám 2017 cia Bç5 trithng Bç5 Thông tin và
Truyên thông ye vic quy djnh mzc giá cithc tôi dci và chlnh sách mi&n, giám giá
djch vy nhn gzi ho sd giái quyêt thz tyc hành chInh và djch vy chuyên trá kêt
qua giái quyêt thi tyc hành chInh qua d/ch vy biru chInh cong Ic/i);
- PhI chuy& np l phi "thy'c hin theo Quyt djnh s 1268/QD-BDVN
ngày 11 tháng 11 näm 2017 cza TOng COng ty Biru din Vit Nam ye vic ban
hành giá cithc và chInh sac/i mien, giám giá cu'&c djch vy nhçn gi ho so; chuyên
ti-a ket qua giái quyêt thi tyc hành chIn/i qua d/ch vy biru chInh cOng Ich).
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d) L phi np cilng lüc vâi np h si và biên lai thu phi duçic trã khi nhn
kêt

qua.

1.9 Ten mu don, mu tr khai
a) M6u 01/2O2O/NGXJ\rC.. T?i khai d nghj cp, gia hgn HCNG, HCCV
và cOng ham dé nghjphIa nwó'c ngoài
thj thy'c.
cap

b) Mu 05/2020/NG-XNC: Cong v.n thông báo mt HCNG, HCCV (cp
trong vông chua qua 08 nàm).
A

•A

A

•A

A

1.10 Yeu cau, dieu kiçn thirc hiçn thu tiic hanh chinh
9

Ngui d nghj cp h chiu ngoi giao, h chiu cong vii phái:
- Thu5c dli tlt1g dwçic quy dinh tai Diu 8 hoàc Dilu 9 Luçt xuá't cánh,
nhap cánh cza cong dan Vit Nam 49/2019/QHJ4.
so

- Ducrc cc' quan, ngzthi có thám quyén cz hoçc cho phép ra nwó'c ngoài dl
thy'c hin nhim vy cong tác.
1.11 Can

cfr

pháp 1 cüa thu tic hành chInh

a) Luçt xuá't cánh, nhçp cánh cza Cong dan Viçt Nam sO 49/2019/QHJ4.
b) Thông tu sO' 04/2020/TT-BNG ngày 2 5/9/2020 cza Bç3 trwóng Bç3 Ngoçti
giao hu'Ong dan vic
gia hgn, hzy giá frj si' dyng h chiêu ngoqi giao, ho
chiêu cOng vy và
cOng ham dé nghjphIa nuóc ngoài
thj thy'c.
c) Thông tu s 219/2 016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cüa B tru&ng B Tài
chInh Quy djnh müc thu, chê d thu, np, quân 1 và sii'r ding phi, 1 phi trong
lTnh virc xuât cãnh, nhp cânh, qua cãnh, cu trü tai Vit Nam.
d) Quy djnh s 08-QDi/TU ngày 28/12/2018 cCia Thânh üy Dà Nng v
quân 1" can b, cOng chirc thành phô Dà Nãng di nixóc ngoài.
d,) Quyê't d/nh
2408/QD-BNG ngày 21/10/2020 cia Bç trw&ng Bç3
Ngoi giao ye vic cong bô thi tyc hành chInh ducic thay the trong linh vy'c ldnh
sy thuc phgm vi chz,'c náng quán ly' cia B5 Ngoçii giao.
e) Thông twso' 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 cia B5 trithng Bç5
Thong tin và Truyên thông v viçc guy djnh mic giá czthc tOi da và chInh sách
mien, giám giá d/ch vy nhn gi ho sc' giái quyêt thi tyc hành chInh và d/ch vy
chuyên trá kêt qua giái quyêt thi tyc hành chInh qua d/ch vy bu chInh cOng Ich.
g) Quyê't djnh 1268/QD-BDVN ngày 11/11/2017 cza Tdng Cong Bwu
din Vit Nam ye vic ban hành giá cw&c và chInh sách mien, giám giá cithc
djch vy nhn gi'i hO sc', chuyên trá kêt
giái quyêt thi tyc hành chInh qua
djch vy btru chInh cOng Ich.
cap,

cap

cap

so'

so'

qua

(P/zn chfr in nghiêng là ni dung si'a dãi, bEi sung, tizay the)
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Mu O1/2020/NG-XJ'JC

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - T. do - Hnh phñc
T( KHAI DE NGH!
o CAP 0 GIA HN 0 HQ CHIEU NGOiI GIAO 0 HQ CHIEU CONG VJ
0 CONG HAM DE NGH! PHIA NTfOC NGOAI CAP TH! THITC
(DQc k9 hitóng don 6 mç t sau tru'óc khi dkn t& khai)

- Np 02 ãnh 4cm x 6cm;
- Anh nn trang, dâu ciê
trân, không deo kinh
rnàu.
-Anh chip each day
không qua i nam.
-Dan 1 dnh vào khung
nay.
-Dóng dôu giáp lai vào '/.
ánh a'ôi vái các triding
hQp phái xác nhn T3
khai,

I. Thông tin cá nhân:
1. Hçvàtên:
2. Sinh ngày:
tháng........nAm
3. Giâi tInh 0 Nam 0 Nü
4. Ncyi sinh:
5. S CMND/Thê can ci.râc cong dan
Ngày cp....../....../
6. Cci quan cong tác:
7. So din thoti
8.Chicvi:
a. Cong chrc/viên chirc: loi......bac
ngch
b. Can b (bâu cfr, phê chuân, bô nhim):
c. Cap bc, ham (1irc h.rçing vu trang):
9. Dà ducic cap hO chiêu ngoi giao so
cap ngày
/ / tai
hoc/ và hO chiêu cong vçi so
.cap ngày / / ti
10. Ni dung dê ngh: 0 Cap mâi lan dâu; 0 Cap li hO chiêu do hông, mat;
o Cap lai do hêt han, hêt trang ho.c thay dôi thông tin (chirc danh, nhân than,...)
o Cap 1.i h chiêu có gän chip din ti:r
11. Loi hO chiêu muon cap: 0 Co gan chip din tcr; 0 không cO gän chip din tcr.
12. Thông tin ia dInh:
Gia dInh
HQ và ten
Nãm sinh Ngh nghip
Da chI
Cha
M
Vci/chông
Con
Con
Con
II. Thông tin chuyn di:
1.Di dên
dir dnh xuât cânh ngày
2. Dê nghj cap cong ham xin thj thirc nhp cãnh
qua cành
/Schengen
t.i DSQ/TLSQ/CQDD
tti
3. Chtrc danh (bang tiêng Anh) cüa ngi.thi xin th thirc can ghi trong cong
hàm
TOi xin cam doan nhftng l?yi khai trên là di'ing sir that và xin chju hoàn toàn trách nhim trtxàc
pháp 1ut.
-

XAC NHN

Ong/bà.......................................................
- Là cOn b5, cOng chz-c, viên chO-c, .9 quan, quOn nhdn chuyên nghip Wi
nhing lài khai trên phI€ hcxp vol thông tin trong hO so' quán 1j cOn b3;
- Du'çic phép di thOrn, di thea thành viên Ccr quan dci din Vit Nam 0
nisOc ngoài hotc di theo hành trInh cOng tOo cOa cOn b, cong chOc, vien
chOc, s9 quan, quOn nhOn chuyên nghip
............... , ngOy
thông
nOm
Ngwoi cO thOrn quyên Jg, ghi rO hç ten, chOc vu và dOng dOu)

ngày
tháng... nOm
Ngirô'i d ughi
"K'
y V a ghi r6 h ten
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HIX1NG DAN CACH DIEN T KHAI
Hir&ng Mn chung:
Th khai phái duçc din chInh xác và dÀy dü. Trir&ng hqp chi d nghj gia htn h
chiu ngoi giao, h chiu cong vi ho.c cAp cong ham thI Th khai không cAn có ânh va
xác nh.n cüa co quan, t chüc. Trung hcip chi d nghj cAp cong ham thI không cAn
din dim 10, 11, 12 phAn I trong T& khai.
Htthng Mn cii th:
Phá'n tiêu d: Dánh Mu x vào ô vuông thIch hqp.
1. Phln I Thông tin cá nhân:
- Dim 1: Vit chi in hoa theo dimg h và ten ghi trong CMND/CCCD;
- f)im 6: Ghi rô don vj cOng tác tr cAp Phông, Ban trâ len;
- Dim 8: Ghi rô chüc vçi hin nay: (vI di: Phó Vi tnrng, Tru&ng phông...).
+ Mc a: Ghi rô Cong chirc, viên cht'rc quân 1 1oi (vi dii: Al, A2), bc (vi dci:
1/9, 3/8) ng.ch (vi di.i: chuyên viên, chuyên viên chinh).
+ Mic b: Ghi rO chirc danh cüa can b và nhim k' cong tác (vI dii: Uy viên Uy
ban Thung Vc1 Qu& hi nhim k 2011 - 2016...).
+ Muc C: Ghi rO cAp bc, ham (vi dii: Dai tá, Thiu tixng...).
2. Phin II Thông tin chuyin di:
- Dim 1: Ghi rö ten nu6c hoc vllng lãnh th noi dn hoc qua cânh.
- Dim 2: Ghi rô ten nuâc xin thj thirc nh.p cãnh, xin thi thirc qua cãnh. Tru'ông
hcip xin thj thirc Schengen thI ghi rO ten nuOc nhp cành Mu tiên. Ghi r ten Di sü
quán, Tng Lath six quán hoc Co quan dai din nuórc ngoai noi nQp M so xin thj
thuc.
3. Phtn xác nhân:
- Co quan, t chirc noi ngixäi d nghj cAp h chiu dang cong tác, lam vic xac
nh.n Th khai và dóng dAu giáp lai ánh. Tru&ng hçxp nguii d nghj cAp h chiu có h
chiu ngoi giao, h chiu cOng vii Cu con giá trj và không có sir thay di v chirc
danh, chüc vii hoc Co quan, t chüc noi cong tác, lam vic so vâi th?yi dim cAp ho
chiu truâc day cüng nhu khOng thay di co quan cAp h chiu thI Th khai không cAn
có xác nh.n.
- Tru&ng hçxp ngi.rôi d nghj cAp cOng ham d duçyc cAp h chiu ngoi giao, h
chiu cong vi cOn giá trj thI To khai khOng cAn có xác than.
- TruOng hcp vçx, chng di theo hành trInh cOng tác; vç, chng và con dixOi 18
tui di thãm, di theo thành viên Co quan dai din, co quan thông tAn, báo chI nhà
nu&c c1ia Vit Nam thuOng trá & nu&c ngoài ma không thuc biên ch cüa co quan,
th chirc nao thI Co quan, t chirc trçrc tip quãn l nhân si,r cüa ngu?i duqc ci'r di cOng
tác nuác ngoài xác nhan TO khai.
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Mu O5/2O2Q/NGTC

(CO QUAN QUAN L
HQ CHIEU1)
S&

CONG BOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
JJc 1p - Tir do - Hinh phñc

/CV-...

V/v Thông báo mt hO chiu ngoai
giao, hO chieu cong vi2

Ha NQ1, ngay ... tháng ... nám

Kinh glri:
- Ciic Lãnh sr, B Ngoi giao;
- Sôr Ngoi vii Thành phô Ho ChI Minh.
(Ca quan quân 1 h chiu) thông báo h chiu bj m.t nhix sau:
1.H chiu mang ten Ong/Bà:
2. Ngày tháng 11am sinh:
3. Ncii sinh:
4. Chi'rc vu:
5. Bj mt h chiu:

- Loai (ngoi giao/công vi)
-S&
- Nai cp: (Cc Lãnh sr, S Ngoi vçi TP. H ChI
Minh, Ca quan d.i din Vit Nam tai...)
- Ngày c.p:

6.Ldom.t:

(Ca quan quãn 1 h chiu) thông báo vic mt (cac) hO chiu trén d Các
ca quan có thâm quyên lam thu tic hüy hO chiêu nay theo quy djnh./.
Ninhân:
-Nhi.rtrên;
- Cic Quán 1 xut nhp cânh, BO Cong an;
- Cc Cra khau, B Tu 1nh B dOi Bin phong, B
Quôc phOng;
- Liru....

THU TRIfJNG
(K) tricc tiêv và ghi r5 hQ ten,
dóng dâu)

Ca quan quãn 1 h chiu theo quy djnh ti Diu 11 Lust Xu.t càrth, nhp cãnh cüa
cong dan Vit Nam näm 2019.
2

Thông báo vOi hO cbiu c&p trong vOng 08 nàm
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2. Thu tic gia hin h chiu ngoi giao, h chiu cong viii (không gn
chip din tz) cho can b, cong chüc (CBCC), viên chfrc quãn 1 (VCQL)
thành ph Dà Nng qua du'itng bwu diçn
2.1 Trinh tir thurc hiên
a) Buâc 1: CBCC, VCQL hoàn thin h so' theo hiràng dn duth day và
np ho so' triic tiêp tai B phn Tiêp nhn và trá kêt qua (B phn TN&TKQ) S
Ngoi vçi thành phô Dà Nàng.
b) Buâc 2
- B phn TN&TKQ kim tra thành phn h so;
- Nu thành phn h so chua chua d.y dü và chua hcTp 1, B phn
TN&TKQ huó'ng dan và yêu câu bô sung, hoàn thin ho so;
- Nu h so dy dü, hcTp 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rö ngày trá két qua.
c) Bithc 3: Trong vOng 01 ngày lam vic k tü khi tip nhn h so dy dü,
hqp 1, Sà Ngoi vv thành phô Dà Näng gi chuyên phát nhanh toàn b ho so và
1 phi den S& Ngoi vii thành phô Ho Clii Minh.
d) Buóc 4: Trong vOng 07 ngày lam vic, Sâ Ngoi vi thành ph Dà Nng
nhn kêt qua tr S& Ngoi vi thành phô Ho ChI Minh gài qua thrOng bu'u din.
d) Bir9c 5: CBCC, VCQL dn B phn TN&TKQ S Ngoi vçi thành ph
Dà Näng dê nhn két qua theo thôi gian ghi trén biên nhn ho.c B phn
TN&TKQ g1ri trá két qua qua djch V11 bu'u chInh Cong Ich.
2.2 Cách thfrc thuc hiên
H so duçc np trgrc tip tai B phn TN&TKQ S& Ngoi vii thành ph
DàNäng.
A

2.3 Thanh phan va so ltrçrng hoA so'
a) Thành ph.n h so
- Ta khai theo Má'u 01/2020/NG-XATC ban hành kern theo Thông tu' so'
04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 nám 2020 cza B5 tru'd'ng B5 Ngoii giao
hwó'ng dan vic cap, gia hgn, hzy giá ti-f th dyng hc3 chiêu ngoii giao, hç5 chiéu
cOng vy và cap cOng ham dê nghj phIa nwó'c ngoài cap thj thyv. Ta khaiphái có
xác nhn, dóng dáu cia ccr quan trtc tiêp quán l, nhán sir, dan ánh và dóng dâu
giáp lai vào 1/4 ánh;
- Ht chiu ngoi giao, h chiu cong VIi cOn giá trj s1r diing duâi 12 tháng
và chwa ducic gia hgn;
- Van ban cüa co quan có thm quyn v vic cir di nuOc ngoài (ban
chInh, cht k mrc). Trong do:
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+ Nêu rö h9 ten, chrc vi, loai, bc, ngch cong chüc, viên chirc ca ngui
dizoc cr di nix&c ngoài, rnr6c den, thai gian nuâc ngoài, milc dIch, nguôn kinh
phI cho chuyên di;
+ Van bàn ci'r di nuóc ngoài có ti'r hai trang tr& len phài dóng du giáp lai
giüa các trang;
+ Tru&ng hçip süa dôi, bô sung thI phài dugc ngi.thi có thâm quyén k) trirc
tiêp và dóng dâu cüa car quan vào diem süa dôi, bô sung. Trung hp süa dOi, bô
sung tr hai ni dung tth len thI phâi ra van bàn mdi.
b) S luçmg h so': 01 (met) b.
2.4 Thô'i hin giãi quyt: 08 ngày lam vic
a) S& Ngoi vii thành ph Dà Nng: 01 ngày lam vic.
b) Buu din: 05 ngày lam vic.
c) SO Ngoi vi thành ph H ChI Minh: 02 ngày lam vic.
2.5 Di tirçrng thrc hin thu tiic hành chinh
CBCC, VCQL dâ duçc cp HCNG, HCCV con giá trj dirOi 12 tháng.
2.6 Co quan th,rc hin thu tiic hành chInh
a) Car quan có thm quyn quyêt djnh: Sâ Ngoi vii thành ph Ho ChI
Mirth.
b) Co quan trrc tip thirc hin TTHC: S Ngoi vii thãnh ph Dà Nng.
2.7 Kt qua thirc hin thu tic hành chInh
H chiu ngoi giao hoc h chiu cOng V11 dà duçic gia han.
2.8 L phi
a) Gia han h chiu: 100.000 ding/quy&i/lcn (theo Thông tu s
219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cüa B tru&ng B Tài chInh Quy djnh müc
thu, chê d thu, np, quãn l và si:r dimg phi, l phi trong li'nh v'tic xuât cãnh,
nh.p cãnh, qua cành, cix tru tai Vit Nam).
b) PhI buu then:
- PhI gi'i h sd qua dtthng bu'u din thông qua djch vy chuyê'n phát cza
Tong Cong ty Bu'u din Vit Nam (VNPost,) (thy'c hin theo Thông tu' so
22/201 7/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 nám 2017 cza B5 tru'Ong B Thông tin và
Truyên thông ye vic quy d/nh mz'c giá cu'O'c tôi da và chInh sách mien, giám giá
djch vy nhn gir1 hO so' giái quyêt thz tyc hành chInh và d/ch vy chuyên trá két
qua giái quyêt thi, tyc hành chInh qua djch vy bicu chInh cOng Ich);
- PhI chuyê'n np l phi (thtc hin theo Quye't djnh sO' 1268/QD-BDVN
ngày 11 tháng 11 näm 2017 cla Tong COng ty Bu'u din Viçt Nam ye vic ban
hành giá cwO'c và chInh sách mien, giám giá cithc dich vy nhçn g&i ho so', chuyén
trá kêt qua giái quyêt thi tyc hành chInh qua djch vy bwu chInh cong Ich,).
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c) L phi np cüng lüc vâi np h so và biên lai thu phi duçic trã khi nh.n
kêt qua.
2.9 Ten mu don, mh tr khai:
Mu 01/2020/NG-XNC. T& khai d nghj câ'p, gia hgn HCNG, HCCV và
cong ham dé nghjphIa nzthc ngoài
thj thy'c.
cap

A

•

• A

• p.

9

2.10 Yeu cau, dieu kiçn thire hiçn thu tiic hanh chtnh
- HCNG, HCCV d nghj gia han phài con giá trj dixâi 12 tháng và chu'a
dwc gia hgn;
- Ng'ithi d nghj gia han HCNG, HCCV phâi có vn bàn cüa co quan có
thâm quyên
vic cir hoc cho phép di nu-O'c ngoài dê thyc hin nhim vy
cOng tác.
ye

2.11 Can

cfr

pháp I cüa thu tic hành chInh

a,)Luátxuá't, nh2p cthnh cza cong dan ViçtNam s 49/2019/QH14.
b,)Thông tu sO' 04/2020/TT-BNG ngày 2 5/9/2020 cia Bi5 trithng B3 Ngogi
giao hwóng dan vic
gia hgn, hiy giá trj th dyng hchiëu ngoçi giao, h
chiêu cOng vy và
cong ham dé nghjphIa nwóc ngoài
thj thy'c.
cap,

cap

cap

c) Thông tu s 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 ciia B trithng B Tài
ChInh Quy djnh mtrc thu, chê d thu, np, quàn 1 và si diing phi, 1 phi trong
linh vrc xuât cãnh, nhp cành, qua cành, Cu trü tai Vit Nam.
d) Quy djnh s 08-QDi/TU ngày 28/12/2018 Cüa Thành üy Dà Nng v
quãn 1 can b, cong chirc thành phô Dà Näng di rnrOc ngoài.
d) Quye't d/nh sO' 2408/QD-BNG ngày 21/10/2020 cz.a B5 tnth'ng Bç3
Ngoqi giao ye viçc cOng bO th2 tyc hanh chInh ducrc thay the trong linh vtc lành
sy thu5c phçzm vi chic náng quán 1j5 cia B3 Ngoçzi giao.

sO'

e) Thông tu'
22/2017/TT-BTTTrI' ngày 29/9/2017 cla Bç5 tru'O'ng B5
Thông tin và Truyén thông ye vic quy djnh mic giá cu'àc tOi da và chInh sách
mien, giám giá djch vy nhan gii hO so' giái quyêt thi tyc hành chInh và djch vy
chuyên trá kêt qua giái quyêt thz tyc hanh chInh qua djch vy buu chInh cOng Ich.
g) QuyEt djnh SO' 1268/QD-BDVN ngày 11/11/2017 cia Tdng Cong ty Bu'u
diçn Vit Nam ye vic ban hanh giá cwO'c và chInh sách mien, giám giá cithc
djch vy nhn g&i ho so', chuyên trá kêt qua giái quyêt thz tyc hành chInh qua
djch vy bu'u chInh cOng Ich.
(Phin chfr in nghiêng là n3i dung sü'a dJi, b sung, thay the)
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Mu OJ/2020/NG-XNC

CONG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phuic

- Np 02 ánh 4cm x 6cm;
- Anh nn trng, dâu dê
tr.n, không deo kinh
rnàu.
-Anh chip cách dày
không qua I näm.
-Dan 1 ánh vào khung
nay.
-Dóng dau giáp lai vào '/
ánh dot vOl cOc truJng
hc.rp phái xác nhán TO'
khai.

TKHAIDENGHJ
o CAP 0 GIA HN 0 HQ CHIEU NGOI GIAO 0 HQ CHIEU CONG VU
0 CONG HAM BE NGH PHIA NUOC NGOAI CAP THI THJTC
(Dpc IcjY huáng dn a mt sau trzthc khi din tó khai)

I. Thông tin cá nhân:
1.Hçvàtén:
2. Sinh ngày:
tháng........näm
3. Giói tInh LI Nam LI NCt
4.Naisinh:
5. So CMIND/Thê can cuâc cong dan
.
Ngày cap......I....../
6. Co quan cong tác:
7. So din thoai
8. Chi.'rcvu:
a. Cong chirc/viên chirc: loi......bc
ngch
b. Can b (bâu ci, phé chuân, bô nhim):
c.Cap bc, ham (11rc hxcng vci trang):
9. Dà duçic cap h chiêu ngoi giao so
cap ngày
/ I
ti
hocI và h chiêu cong vi..i so
.cap ngày
/ /
t?i
10. Ni dung dê nghj: 0 Cap mOi lan dâu; 0 Cap li hO chiêu do hOng, mat;
o Cap 'ai do hêt hn, hêt trarig ho.c thay dôi thông tin (chüc danh, nhãn than,...)
o Cp lai hO chieu có gän chip din t1r
11. Loi hO chiêu muon cap: 0 eO gan chip din ti; 0 không có gan chip din ti:r.
12. Thông tin gia dInh:
Gia dlnh - 119 và ten
Nàm sinh Ngh nghip
Da chi
Cha
M
Vq/chng
Con
Con
Con
II. Thông tin chuyn di:
1.Di dên
d djnh xuât cãnli ngày
2. D nghj cap cong ham xin thj thirc nhp cãnh
qua cành
/Schengen
tai DSQ/TLSQ/CQDD
t.i
3. Chirc danh (bang tiêng Anh) cüa ng1.roi xin thj thirc can ghi trong cong
ham'
Tôi xin cam doan nhirng Iôi khai trên là dung sir that và xin chju hoàn toàn trách nhim tnrâc
pháp luat.

xAc NHN
Ong/bà......................................................
- Là can b5, cong chO'c, viên chc, s9 quan, quOn nhOn chuyOn nghip và
nh12ng 101 khai trên phut h(p vái thông tin trong ho 5cr quOn 1j cOn bç5;
- Du'ctc phép di thOrn, di theo thành vien Go' quan di din Vit Nam 0
nithc ngoài hoc di theo hành trInh cong tác cOa cOn b, cOng ch0c, viên
chá'c, s9 quan, quOn nhdn chuyên nghip
..............., ngày
tháng
nOrn
(Ngwài cO thOrn quyOn k, ghi rut hQ ten, chic vy và dOng dOu)

ngày

tháng... nãm

Ngwô'i d nghj
(Kj và ghi rö ho ten)
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IIIiNG DAN CACH MEN T( KHAI
Hu'ng dan chung:
T khai phãi &IçYC din chInh xác và d.y dü. Tnr?ng hcip chi d nghj gia hn h
chiu ngoi giao, h chiu cong vi ho.c cp cong ham thI Ti khai không cn có ánh và
xác nhn cüa cci quan, th chirc. Trng hçip chi d nghj c.p cong ham thI không cn
din dim 10, 11, 12 phn I trong Th khai.

Htthng dn cii th:
Phá'n tiêu & Dánh du x vào ô vuông thich hçip.
1. Phén I Thông tin cá nhân:
- Dim 1: Vi& chCt in boa theo dung hç và ten ghi trong CIVIND/CCCD;
- Dim 6: Ghi rö dcm vj cong tác tir c.p Phông, Ban tth len;
- Dim 8: Ghi rô chirc vi hin nay: (vI dii: Phó Vii tru&ng, Trix&ng phông...).
+ Miic a: Ghi rö cOng chirc, viên chirc quãn 1 1o.i (vi dii: Al, A2), bc (vi dii:
1/9, 3/8) ngch (vi dii: chuyên viên, chuyên viên chfnh).
+ Miic b: Ghi rO chirc danh cüa can b và nhim kS' cong tác (vi dii: Uy vien Uy
ban Thix?mg vi Quc hi nhim k 2011 — 2016...).
+ Muc C: Ghi rö cp bc, ham (vi dii: Di tá, Thiu tu&ng...).
2. Phin II Thông tin chuyln di:
- Dim 1: Ghi rô ten nuâc ho.c viing lânh th noi dn hoc qua cãnh.
- Dim 2: Ghi rô ten nuc xin thj thirc nhp cânh, xin thi. thirc qua cânh. Trrnng
hcTp xin thj thçrc Schengen thI ghi rô ten nuâc nh.p cânh du tiên. Ghi rö ten Dai str
quán, Tng Lnh sv quail hoc Co quan dai din nithc ngoài noi np h so xin thj
thirc.
3. Phin xdc nhin:
- Co quail, t chirc nai nguYi d nghj cp h chiu clang cOng tác, lam vic xác
nhn Ti khai và dóng dAu giáp lai ânh. Tru&ng hçip ngui d nghj cp h chiu có h
chiu ngoi giao, h chiu cong vti CU con giá trj và không có sr thay di v chuc
danh, chuc viii hoc Co quan, th chüc noi cong tác, lam vic so vâi thai dim c.p h
chiu trithc day cUng nhu khOng thay di co quan cp h chiu thI Th khai không cn
cóxácnbn.
- Trir?mg hçp ngtthi d ngh cAp cong ham dâ duçic cAp h chiu ngoi giao, h
chiu cong vi cOn giá trj thI Th khai không cAn có xác nhn.
- Tni&ng hqp vçi, chng di theo hành trInh cong tác; vçi, chng và con duâi 18
tui di thàm, di theo thanh viên Co quan dai din, co quan thông tAn, báo chI nhà
nrnc cüa Vit Nam thu&ng trü & nu6c ngoài ma không thuc biên ch cüa co quan,
t chüc nào thI Co quan, th chuc trrc tip quãn l nhân sir cUa ng1xi duçic cà di cong
tác nuâc ngoài xác nhn Th khai.
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3. Thu tiic cap cong ham d nghjphIa n,thc ngoài cip (14 1hy'c cho can
b, cong chfrc (CBCC), viên chfrc quãn 1 (VCQL) thành phô Ba Nàng qua
ththng bwu din
3.1 TrInh tki thrc hiên
a) Buâc 1: CBCC, VCQL hoan thin h so theo hithng dn drnd day và
np ho so trirc tiêp tai B phn Tiêp nhn va trâ kêt qua (B phn TN&TKQ) S&
Ngo.i vçi thành phô Dà Näng.
b) Bu&c 2
- BO phn TN&TKQ kim tra thành phn h so;
- Nu thành phAn h so chiia dy dü và chua hçp 1, B phn TN&TKQ
huóng dan và yêu câu bô sung, hoàn thin ho so;
- Nu h so dy dü, hqp 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rö ngày trà kêt qua.
c) Bu9c 3: Trong vOng 01 ngày lam vic k tir khi tip nhn h sody dü,
hçip 1, Sâ Ngoi vii thành phô Dâ Nkg gCri chuyên phát nhanh toàn b ho so và
1 phi den S& Ngoi vii thành phô Ho ChI Minh.
d) Buóc 4: Trong vông 07 ngày lam vic, Sà Ngoi vi thành ph Dà Nng
nhn kêt qua tü S Ngoi vii thành phô Ho ChI Minh gri qua du'&ng bixu din.
d) Buóc 5: CBCC, VCQL dn B phn TN&TKQ S Ngoi vçi thành pM
Dà Nàng dê nhan két qua theo thai gian ghi trên biên nhn hoc B phn
TN&TKQ giri kêt qua qua djch V1 bu'u chInh Cong Ich.
3.2 Cách thfrc thirc hin
Hi) so duçc np trirc tip tai B phn TN&TKQ Sâ Ngoi vii thành phi)
Dà Nng.
3.3 Thành phn và s Iu'çrng hi) so'
a) Thành phn hi) so
- Ta khai theo Mâu 01/2020/NG-XNC ban hành kern theo Thông tw so'
04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 nám 2020 cia Bç5 tru'ó'ng B Ngogi giao
huóig dan vic cap, gia hqn, hz.y giá frj sz'c dyng hç5 chiêu ngogi giao, ho chiêu
cong vy và cap cOng ham dé nghjphIa nu'óc ngoài cap thj thyv (khai theo hu'óng
dan tgi rnt sau tO' khai). TO' khaiphái có xác nhn, dóng dáu cia co quan try'c
tiêp quán lj nhán sy', dan ánh và dóng dáu giáp lai vào 1/4 ánh;.
- H chiu cOn giá trj trén 06 tháng k tr ngày dir kin xut cãnh;
- Van bàn cUa co quan có thm quyn v vic ci'r di nuâc ngoài (bàn
chInh, chü k mirc). Trong do:
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+ Nêu rô h9 ten, chirc vçt, loai, bac, ngch cong chirc, viên chirc cüa ngi.thi
dixcic cfr di nuàc ngoài, ncrâc den, thôi gian & nixóc ngoài, m%lc dIch, nguôn kinh
phI cho chuyên di;
+ Van bàn cir di nuâc ngoài có tir hai trang tth len phài dóng du giáp lai
gita các trang;
+ Tru?ng hçip sàa di, b sung thI phâi di.rçxc ngithi có thm quyn k trirc
tiêp và dóng dâu cUa co quan vào diem sra dôi, bô sung. Truâng hcip sira dôi, bô
sung tir hai ni dung tth len thI phãi ra van bàn mth;
- 01 bn sao thix mèi (nu có);
- 01 ban khai thông tin cá nhan và thông tin chuyn di b.ng ting Anh
theo yêu câu cüa Sâ Ngoi vi thành phô Ho CM Minh.
b) S luçing h so: 01 (met) b.
3.4 Thô'i hn giãi quyt: 08 ngày lam viçc
a) S Ngoi vii thành pM Dà Nng: 01 ngày lam vic.
b) Buu din: 05 ngày lam viçc.
c) Sâ Ngoi vii thành pM H ChI Minh: 02 ngày lam vic.
3.5 Di tuqng thtc hin thu tizc hành chInh
CBCC, VCQL có HCNG, HCCV con giá trj trên 06 tháng lam thu tiic xin
thj thirc nhp cânh tai các quôc gia không mien thj thrc dôi vâi cong dan Vit
Nam mang HCNG, HCCV.
3.6 Co quan thrc hin thu t,ic hành chInh
a) Co quan có thm quyn quy& djnh: S& Ngoi vii thành pM H ChI
Minh.
b) Co quan tr1rc tip thrc hin TTHC: S& Ngoi vi thành pM Dà Nng.
3.7 Kêt qua thiyc hin thu tiic hành chInh
COng ham g11i co quan dai din ngoi giao nuâc ngoài ti Vit Nam d
nghj cap thj thçrc nh.p xuât cãnh cho can b, cong chüc (CBCC), viên chüc
quán 1 (VCQL) thânh phô Dà Näng.
3.8 L phi
a) Cp cong ham xin thj thc nhp cânh nixâc dn: 10.000
dông/kháchInuâc.
b) Cp cong ham xin thj thc qua cânh nuâc thir ba: 5.000
dOng/kháchInuóc.
Các phi a và b ducic thu theo quy djnh tai Thông tu s 219/201 6/TT-BTC
ngày 10/11/2016 cüa B trumg B Tài chInh Quy djnh müc thu, chê d thu,
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np, quàn 1' và sir dung phi, 1 phI trong lTnh c xut earth, nhp cânh, qua
cành, cu tr(r tai Vit Nam.
c) Phi bwu ãtiên:
- PhI gü'i h sc' qua thi&ng buu din thông qua d/ch vy chuyén phát cia
Tong GOng ty Bu'u din Vit Nam (YNPost,) (thy'c hin theo Thông tw sO
22/201 7/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 nám 2017 cia B5 tru'&ng Thông tin và
Truyên thông ye vic quy cl/nh mz'c giá cu'ó'c tOi da và chin/i sac/i mien, giám giá
cl/c/i vy nhn g&i hO so' giái quyêt thi tyc hành chInh và d/ch vy chuyên trá két
qua giái quyét thi tyc hành chInh qua d/ch vy bu'u chin/i cong Ic/i);
- PhI chuyê'n nc5p l phi ('thy'c hin theo Quyê't cl/nh sO' 1268/QD-BDJ'7'/
ngày 11 tháng 11 nám 2017 cza Tong COng ty Bu'u diçn Vit Nam ye vic ban
hành giá cithc và chlnh sách mien, giám giá cu'O'c cl/c/i vy nhgn gi hoso', chuyên
trá két qua giái quyêt thz tyc hành chin/i qua cl/c/i vy buu chinh cong ich).
d) L phi np cüng lüc v&i np h so và biên lai thu phi ducrc trâ khi nhn
kêt qua.
3.9 Ten mu do'n, mu to' khai
a) Mu 01/2020/NG-XNC. TO' khai d ngh/ cá'p, gia hgn HCNG, HCCV và
cOng ham dé nghjphIa nu'O'c ngoài cap th/ thyc.
b) Mu thông tin cá nhân (Information Sheet): Mu thông tin cá nhân và
thông tin chuyên di bang tiêng Anh (theo yêu câu cüa S& Ngoi vii thành phô
Ho ChI Minh).
3.10 Yêu cãu, diêu kiin thirc hin thu tic hành chInh
Ngi.thi d nghj c.p cong ham xin thj thirc phãi có HCNG/HCCV cOn giá
trj trên 6 tháng và có van ban cüa Co quan có thâm quyên ye vic ci.'r ho.c cho
phép di nuâc ngoài dê thc hiçn nhim vy cOng tác.
3.11 Can cfr pháp 1 ella thu tic hành chInh
a) Lut xuá't, nhp cánh cia cOng dan Vit Nam sO' 49/2019/QHJ4.
b,) Thông tu sO' 04/2020/TT-BNG ngày 2 5/9/2020 cza B tru'O'ng Bç Ngogi
giao hu'&ng dan vic cap, gia han, hi.y giá tr/ th dyng h chiéu ngoi giao, h
chieu cong vy và cap cOng ham dê ngh/phIa nithc ngoài cap th/ thyv.
c) Thông tu s 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cüa B tru&ng BO Tài
chInh Quy djnh mire thu, chê d thu, np, quãn 1 và sir dimg phi, 1 phi trong
lTnh v1rc xuât earth, nhp cãnh, qua cãnh, cu tr(i ti Vit Nam.
d) Quy djnh s 08-QDi/TU ngày 28/12/20 18 cira Thành lly Dà Nng ye
quân 1 can b, cong chire thành phô Dà Nàng di nuâc ngoài.
d) Quylt cl/nh sO' 2408/QD-BNG ngày 21/10/2020 cia Bç5 tru'O'ng B(5
Ngogi giao ye vic cOng bO thi tyc han/i chinh thrçrc thay the trong lrnh vtc lnh
sy' thu5c phçim vi cht'c náng quán l cia B5 Ngogi giao.
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e) Thông tits1 22/2017/TT-BITTT ngày 29/9/2017 cia Bô tru'óng B5
Thông tin và Truyên thông ye vic quy djnh mc giá czcóc tôi da và chInh sách
mien, giám giá djch vy nhç2n gzri ho so' giái quyêt thz tyc hành chInh và djch vy
chuyên trá két qua giái quyêt thu tyc hành chInh qua djch vy bu'u chInh cong Ich.
g) Quye't djnh s6 1268/QD-BD VN ngày 11/11/2017 cua Tdng Cong ty Buu
din Vit Nam ye vic ban hành giá cu'ác và chInh sách mien, giám giá cithc
djch vy nhn gzri hO so', chuyen trá ket qua giái quyêt thu tyc hành chInh qua
djch vy bu'u chInh cOng Ich.
(Phin chfr in nghiêng là n3i dung sith d'iii, bJ sung, thay Ihi)
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Máu O1/2020/NG-XNC

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VTT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
T KHAI BE NGH!
o CAP 0 GIA HJN 0 HQ CHIEU NGOI GIAO 0 HQ CHIEU CONG vJ:;J
0 CONG HAM BE NGHI PHIA NLfOC NGOAI CAP THI THVC
(DQc /çV hwáng dan & mct sau tneác khi diJn tà khaO

- NOp 02 ânh 4cm x 6cm;
- Anh nen trang, dau de
trän, không den kInh
nàu.
-Anh chiip each day
không qua 1 nain.
-Dan I ânh vào khung
nay.
-Dóng ddu giáp lai vào 'h
ânh dOt vat các trwàng
hçrp phái xOc nhn T&
khai.

I. Thông tin cá nhân:
1.Hçvàtên:
thang
näm
2. Sixth ngày:
3. Giri tInh LI Nam 0 Nü
4. Ncii sinh:
5. So CMND/Thê can cxâc cong dan
Ngay cap....../....../
6. Cci quan cong tác:
7. So din thoai
8.Chicvii:
a. Cong chic/viên chirc: loi......b.c
ngch
b. Can b (bâu cix, phê chuân, bô nhim):
c. Cap bc, ham (11rc 1i.rçng vti trang):
9. Dä dixçic cap h chiêu ngoi giao so
cap ngày
/ / ti
hoc/ và hO chiêu cong vii so
.cap ngày
/ / ti
10.Ni dung dé ngh: 0 Cap mâi lan dâu; 0 Cap 1?i hO chiêu do hOng, mat;
o Cap 'aj do hêt h?n, hêt trang hoc thay dôi thông tin (chic danh, nhân than,...)
o Cap 1i hO chieu co gãn chip din tfr
11. Loii hO chiêu muon cap: 0 có gän chip din tcr; 0 không CO gän chip din tir.
12. Thông tin ia dInh:
Gia dInh
HQ và ten
Näm sinh Ngh nghip
Bja chi
Cha
M
Vq/chng
Con
Con
Con
II. Thông tin chuyên th:
1.Di dên
dr djnh xuât cãnh ngày
2. Dê nghj cap cong ham xin thj thirc nhp cãnh
qua cãnh
/Schengen
ti DSQ/TLSQ/CQDD
tai
3. Chirc danh (bang tiêng Anh) cüa nguii xin thj thrc can ghi trong cong
hàm
Tôi xin cam doan nhüng lài khai trên là dñng s1r that và xin chju hoàn toàn trách nhim truâc
pháp 1ut.
XAC NH4N
Ong/ba......................................................
- Là can b3, cOng chac, viên c/uk, s9 quan, quOn nhOn chuyên nghip và
nhIi'ng 1o1 khai trên phi hcrp vat thông tin trong ho Sc" quOn 1j can bç5;
- Duc phép di thárn, di theo thank viên C'ct quan di din Vit Nam a
nzthc ngoài hoc di theo hank trInh cong tác càa cOn b5, cOng c/uk, viên
s9 quan, quOn nhOn chuyên nghip
................ ngày
thOng
nàrn ......
(Wgzth cO thOrn quyOn k,}, ghi rO hç ten, c/uk vj và dOng dOu)

ngày
tháng... nãm
Ngirôi d ngh
(K) và ghi rö hQ ten)
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HU'ONG DAN CACH IMEN T KHAI
Htróng dn chung:
Th khai phái duçic din chInh xac và dy dü. Trtxng hqp chi d nghj gia han h
chiu ngoi giao, h chiu cong vi hoc cp cong ham thI Tx khai không cn có ãnh và
xác nhn cüa Co quan, t chüc. Triz?mg hçp chi d nghj cp cong ham thI không cn
din dim 10, 11, 12 phn I trong Th khai.
Hlthng dn ci1 th:
Phá'n tiêu ä: Dánh du x vâo ô vuông thIch hçp.
1. Phin I Thông tin cá nhân:
- DMm 1: Vit chft in hoa theo dung hQ và ten ghi trong C1IvIND/CCCD;
- Dim 6: Ghi rô clan vj cong tác tir cp Phông, Ban trâ len;
- Dim 8: Ghi rO chrc vi hin nay: (vI dxi: Phó Vti truâng, Trir&ng phông...).
+ Miic a: Ghi rö cong chCrc, viên chirc quãn 1 loi (vi d'ti: Al, A2), b.c (vi dxi:
1/9, 3/8) ngch (vI dii: chuyên viên, chuyên viên chInh).
+ Miic b: Ghi rô chirc danh cüa can b và nhim k' cong tác (vi dij: Oy viên Uy
ban Thithngvi Quc hi nhim kS' 2011 -2016...).
+ Mic C: Ghi rô cp bc, ham (vI dii: Dai tá, Thiu tuâng...).
2. Phtn II Thông tin chuyln cii:
- Dim 1: Uhi rô ten nuâc hoc vi1ng lânh th noi dn hoc qua cãnh.
- Dim 2: Ghi rô ten nrnc xin thj thirc nhp cãnh, xin thj thrc qua cãnh. Tnrng
hçTp xin thj thirc Schengen thI ghi rô ten nuâc nhp cânh d&u tiên. Ghi rO ten Dai su
quán, Tng Lãnh sr quail hoc Co quan dai din nuâc ngoài noi np M so xin thj
thirc.
3. Phin xác nhln:
- Ca quail, th chirc noi nguôi d ngh c.p h chiu clang cong tác, lam vic xac
nh.n T?i khai và dóng dAu giáp lai ánh. Truông hçip ngiii d nghj cp h chiu có h
chiu ngoi giao, h chiu cong vi Cu con giá trj và không có sr thay di v chüc
danh, chuc v hoc Ca quail, t chüc nai cOng tác, lam vic so vth thai dim cp h
chiu trithc day cüng nhi.r không thay di co quan cp h chiu thI Th khai không cn
có xác nhãn.
Trithng hçp ngu?i d nghj cp Cong ham dâ duçic cp h chiu ngoi giao, h
chiu cOng vi cOn giá trj thI Ti khai không cn Co xác nhn.
- Trrn'yng hcip vc, chng di theo hãnh trInh cOng tác; vç, chng và con duói 18
tui di thàm, di theo thành viên Co quan dai din, co quan thông tn, báo chI nhà
n'iróc cüa Vit Nam thithng tth nithc ngoài ma không thuc biên ch cüa co quan,
t chüc nào thI Co quan, t chüc trirc tip quân 1 nhãri sir cüa ngi.thi ducic ci'r di cOng
tác n'tthc ngoài xác nhn Th khai.

19

INFORMATION SHEET (FOR THE UNITED STATES OF AMERICA)
1.Name and date of birth:
2. Position and title:
3. Place of assignment or visit:
4. Purpose of travel:
5. Brief description of responsibilities:
6. Travel dates:

7. Anticipated length of the stay or tour:
8. The names, relationships, and dates of birth of any dependents and other
member of household who will be a accompanying orjoining the principal:
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4. Thu tic cho phép tá chác h3i nghj, h3i tháo qu6c il không thu3c
thâm quyên chophe'p cüa Thu twóng ChInhphü
4.1. TrInh tir thuc Men
a) Bu&c 1: T chüc, Cong dan hoàn thin h so theo huâng dk duOi day
và lça chçn các h.mnh thic np ho so: tri.rc tiêp, qua djch vy bu'u chInh cong Ich
dê'n B ph.n Tiêp nhn và Trâ kêt qua (B phn TN&TKQ) Si Ngoi vii thành
phô Ba Nng hoc giao djch trirc tuyen trên Cong djch vçi cOng trirc tuyên thành
phô Ba Nng tai dja chi https://dichvucong.danang.gov.vn
b) Buâc 2
- Tnthng hçTp np h so trrc tip hoc qua djch vy bztu chInh cOng Ich:
+ B phn TN&TKQ kim tra thành phn h so;
+ Nu thành phn h so chua dy dü hoc chua hcTp 1, B phn
TN&TKQ Si Ngo.i viii thành phô Ba Näng hithng dn co quan, don vj hoàn
thin ho so theo quy djnh và yêu câu bô sung, hoàn thin ho so;
+ Nu h so dy dü, hçTp 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rö ngày trà kêt qua.
- Trithng hcip sü diing giao djch trtrc tuyn:
+ B phn TN&TKQ kim tra tInh hçrp 1 và dy dü cüa h so din tir;
+ Nu thành phn h so chua d.y dñ hoc chua hçip 1, B phn
TN&TKQ tr chOi, huàng dan hoàn thin ho so theo quy djnh. H thông tgr dng
gt1i thu din tir thông báo den to chirc, cOng dan;
+ Nu h so dy dü, hqp 1, B phn TN&TKQ tip nhn. H thng tir
dng gài thu din tr thông báo den to chirc, cong dan.
c) Bithe 3 (d& vâi tnrOng hçip M so không 1y kin các co quan chirc
nng lien quan thI bO qua buâc nay)
- Trong vOng 01 ngày lam vic k tir khi tip nhn M so dÀy dü và hgp 1,
Sâ Ngoi v1i thành phô Ba Nng có van ban g1ri các co quan chüc nàng lien
quan dê nghj cho kiên theo chüc nAng.
- Trong vOng 05 ngày lam vic, co quan duçrc lAy kin có van ban trã lOi
cho S& Ngoi v11 thành phô Ba Näng ye vic dong ho.c không dông dôi vâi
vic to chire hi nghj, hi thão quOc tê (HNHTQT) cüa to chrc, cong dan.
d) BUâC 4
- Di vi h so không lAy ' kiên các Co quan chüc nàng lien quan:
+ Trtrô'ng hqp nQp h so tr%rc tip hoc qua djch vy biai chInh cOng Ich:
Trong vOng 02 ngay lam vic, S& Ngo.i vii thanh phO B Nng có van ban tham
mini ChU tch UBND thành phO.
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+ Tm&ng hçp s1r diing giao djch trirc tuyn: Trong vông 01 ngày lam
vic, S& Ngoi vii thành phô Dà Näng có vn bàn tham muu Chü tjch UBND
thành phô.
- D& vâi h so cn 1y kin các Cu quan chirc náng lien quan:
+ Tnthng hçip h so np trirc tip hoc qua djch vi bmi chInh cong Ich:
Trong vông 02 ngày lam vic sau khi nhn day dü 5' kiên các cci quan chcrc näng
lien quan, S& Ngoi vi thành phô Dà Nàng tong hçrp và có van bàn tham mixu
UBND thành phô.
+ Trithng hqp sà d1ing giao djch trrc tuyn: Trong vông 01 ngày lam vic
sau khi nhn day dü kiên các Co quan ch(rc nàng lien quan, S Ngoi vii thành
phô Dà Nang tong hçip và có van bàn tham mixu UBND thành phô.
* d) Buóc 5: Trong vông 04 ngày lam vic, Chü tjch UBND thành ph6 xem
xét ho so va có van bàn dông hoc không dông cho phép to chüc HNHTQT
gi:ri S& Ngoi V1 thành phô Dà Nàng và to chCrc, cOng dan.

5'

5'

5'

e) Biirc 6: T chüc, cOng dan dn nhan kt qua tai B phn TN&TKQ S
Ngoi vi thành phô Dà Nng hoc B phn TN&TKQ glri kêt qua qua djch vii
bixu chInh cong Ich. Trung hçp thirc hin giao djch trirc tuyên co quan, don vj
np bàn chInh ho so trtrâc kbi nh.n két qua.
4.2. Cách thIrc thrc hién
H so lien quan duqc các t chirc, Ca nhân nu'âc ngoài np trrc tip tai B
phn TN&TKQ Sâ Ngoi vi thành phô Dà Näng, hoc gCri qua djch V11 bun
chInli cong Ich den Bô phn TN&TKQ Si Ngoi vii thành phô Dà Nng, hoc
giao djch trirc tuyên trên Cong djch vi cong trirc tuyên thành phô Dà Näng tai
dja chi https ://dichvucong. danang.gov.vn
4.3. Thành phn, s hrçrng h1 s
a) Thành phn h so
- Van bàn cüa co quan, don vj t chüc HN}{TQT g1ri UBND thành pM
dOng kinh giri S& Ngoi vii thành phô Dà Nng (theo mu Dê an to chüc hi
thâo dInh kern), bao gôm nlictng ni dung c1i the sau:
+ L5' do, mic dIch, danh nghia chirc;

th

+ Ni dung (ni dung Cl? th sê duçic trInh bay trong I-INHTQT). Gtri kèm
tài lieu, tp gap, t roi (nêu có). Tài lieu tiêng nixc ngoài phài dixçic djch ra
tiêng Vit), chuong trinh lam vic và các hot dng ben iê CUa hi nghj, hi
thão;
+ HInh thüc và cong ngh t chirc (trong truông hçip hi nghj, hi thào
trirc tuyôn);
+ Th&i gian và dja dim t chüc HNHTQT;
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+ Thành phn tham gia t chi'rc: dcm vj phIa Vit Nam, dan vj phIa nuOc
ngoài;
+ Thành phn tham dir: s lucmg và ca cAu thành phn dai biu (di vói
phIa nuâc ngoài ghi rô hç, ten, quôc tjch, so h chiêu, chüc danh, giOi tInh);
+ Ngun kinh phi: Ngun kinh phi (t1r 10 hay dixçc tài trçi. Nu thrcic tài
trçi phài ghi rö ten d:cxn vj, t chüc tài trç1;
- Các van bàn, giy ti khác (thông tin v nguôi phát biu tai I-JN}iTQT;
thông tin ye các ca quan, tO chüc phôi hçip; torn tat nOi dung các bài phát
biêu...);
- Van ban phê duyt chucmg trInh, c4r an, phi c4r an ('dô'i vó'i HNHTQT
thic to chic Irong khuOn khO chu'ong trInh, 4r an, phi dy an dc ducic phê
duy);
- Giy chüng nhn däng k hoat dng djch vii tuvn du h9c trong trLrO'ng
hap dan vj to chüc hi tháo lan dâu tiên trong 11am (dôi vOi các dan vj tO chirc
hi thão ti.r van du h9c);
- Cong van tMng nht cüa co quanchü quàn (di v&i các co quan, dan vj
Nhâ rnróc trçrc thuc các Sà, ban, ngành, Uy ban nhãn dan các qun, huyn);
- Di vâi HN}iTQT do dan vj th chi'rc s1r kin (không phãi dan v chü trI,
phôi hcip to chirc) xin cap phép phâi có hap dông/giây üy quyên trong vic th
chirc HNBTQT trong do xác djnh rô vic chju trách nhim ye ni dung
HNHTQT giüa các ben;
- Van bàn dng chfi tnrang dàng cai t chirc HNHTQT (nu co).
b) S hicng h sa: 02 (hai) b
4.4 Thri hn giãi quyt
4.4.1 IMi v&i trtrrng hqp h so không 1y kin các co' quan chfrc
nãng lien quan
a) Di vó'i trithng hap np h sa trirc tip hogc qua djch vy bu-u chInh
cOng Ich: 06 ngày lam vic, cii the:
- S Ngoi vii thành pM Dà Nng có cong van tharn mini Chü tjch UBND
thành phô: 02 ngày lam vic.
- Chü tjch UBND thành pM có cOng van v vic dng " hoc không dng
tO chirc I-INHTQT: 04 ngày lam vic.
th&

b) E)& vOi trithng hap si'r diing giao djch tr%rc tuyn: 05 ngày lam vic, ci

- S& Ngoi vi.i thành ph E)à Nng có cong van tham mini UBND thành
phô: 01 ngày lam vic.
- Chü tjch UBND thành ph có cong van v vic dng ho.c không dng
to chirc HNHTQT: 04 ngày lam vic.
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4.4.2 DIi vó'i trirô'ng hçp h so' cn Iy kin các co' quan chfrc nàng
lien quan
a) Di v6i tnr&ng hçrp np h so' trçrc tip hoc qua d/ch vy bui chInh
cong Ich: 12 ngày lam vic, c1i the:
- S& Ngoi viii thành ph Dà Nkg có Cong vAn gui các co' quan chi'rc näng
lien quan dê nghj cho kiên theo chüc nng: 01 ngây lam vic.
- Các co quan chi'rc nAng lien quan có cong van trâ lô'i: 05 ngày lam vic.
- S& Ngoi vii thành ph6 Dà Nng tng hçp các kMn cüa cac co quan
chIrc nng lien quan và có cong vAn tham mixu UBNID thành phô: 02 ngày lam
vic.
- Chu tjch UBND thành ph có cong vAn v vic dng hoc không ctng
to chirc HNHTQT: 04 ngày lam vic.
b) D& vói tru&ng hçip sir diing giao djch trirc tuyn: 11 ngày lam vic, cli
th:
- Si Ngoi vi thành pM Dà Nng có cong vAn gài các co quan chüc nAng
lien quan dé nghj cho kiên theo chuc nAng: 01 ngày lam vic.
- Các co. quan chirc nAng lien quan có cong vAn trã li: 05 ngày lam vic.
- Sâ Ngoi v thânh pM Dà Nng tang hçip các kin cüa các co quan
chüc nAng lien quan Va có cong vAn tham mu'u UBND thành phô: 01 ngày lam
viC.
- Chü tjch UBND thành ph6 có cong vAn v vic dng ho.c không dng
tO chüc HNHTQT: 04 (bôn) ngày lam vic.
4.5. Di tu'çrng thjc hin thu ttic hành chInh
Don vj t chirc hi nghi, hi thão qu& t thuc thm quyn cho phép cüa
Chü tjch UBND thành phô theo Khoãn 2 Diêu 3 Quyét djnh so 06/2020/QDTTg ngày 21/02/2020 cüa Thu tung ChInh phü ye vic to chic, quán 1 hi
nghi, hi thâo quôc tê tai Vit Nam.
4.6. Co' quan giãi quyt thu tic hành chInh
Ning.

a) Co quan có thm quyn quyt djnh: Chu tjch UBND thânh pM Dà

b) Co quan trirc tip thirc hin TTHC: Si Ngoi vçi thành pM Dà Ning.
4.7 Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh
Cong vAn cüa Ch tjch UBND thành pM v vic dng hoc không dng
cho phép to chüc hi nghj, hi tháo quôc té.
4.8. PhI, l phi (nu có): Không
4.9. Ten mu do'n, mu tO' khai
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a) D an t chüc hi nghj, hi tháo quc t.
b) Mu báo cáo k& qua tã chüc hi nghj, hi tháo quc t.
4.10. Yêu cu, diu kin thyc hin thu tic hành chInh
a) Các co quan, don vj M chirc HNHTQT np h so truâc ngày dci' kin t
chüc It nhât 13 ngày lam vic.
b) Nu duçic Chü tjch UBND thành pM cho phép t chi'rc hi thão, dun vi
phái báo cáo kêt qua HNHTQT trong thi gian 15 ngày ké tr ngày kêt thüc
HN}1TQTcho UBND thành phô thông qua S Ngoi vti Dà Nàng (theo Mâu
Báo cáo kêt qua to chirc hi tháo quôc té dInh kern).
c) Nu có bt cir s1r thay di trithc th&i gian th chüc h,i thâo, các Co quan,
dun vj phái gi'ri thông báo cho S& Ngoi vI ye sr thay dôi.
d) D& vói cáo HNHTQT thuc thrn quyn quy& djnh cüa các co quan
Trung uong, dja phi.rung khác: Co quan to chüc có van bàn thông báo cho
UBND thành phô Dà Näng (thông qua Si Ngo.i vci) ye ni dung hi nghj, hi
thâo quôc tê (thi gian, dja diem, thành phân, rni1c dIch v.v..) dê dja phirung
phôi hcip quán 1.
d) Co quan, don vjM chi'rc phái tin hành HNHTQT theo dáng chrnmg
trInh, ni dung dà duçyc cap có thâm quyén phé duyt; chju trách nhim ye ni
dung các tài 1iu, báo cáo, tham 1un, các lii' 1iu, sO 1iu, ni dung các an phâm
phát hành truc, trong và sau hi nghj, hi thão quôc té.
e) Co quan, don vj t chüc HN}JTQT chi duçyc tin hành t chüc khi dã
ducccâp phép; toàn b chuong trmnh, ni dung thgrc hin theo phé duyt cUa cap
có thâm quyên.
g) D& vâi cáo HNHTQT có ngithi nuóc ngoài tharn dir, dun vj t chü'c
phài bâo dam miic dIch nhp cãnh cUa ngixi nirc ngoài và phôi hçip v&i các co
quan chüc näng quãn 1 ngi.thi nuâc ngoài trong thôi gian tham dir tai dja
phirong.
4.11. Can cfr pháp 1 ella thu tiic hành chInh
a) Quy& djnh s 06/2 020/QD-TTg ngày 21/02/2020 cüa Thu tiró'ng ChInh
phll ye vic to chi'rc, quàn 1 hi nghj, hi tháo quôc te ti Vit Nam.
b) Thông tx Lien tjch s 02/2015/TTLT-BNG-IBNV ngày 28/6/2015 ella
B truâng B Ngoi giao và B Ni vti hixOng din chirc nAng, nhim vii, quyên
hn và Co câu to chirc dlla Sà Ngoi vi thuc Uy ban nhãn dan cap tinh, thành
phô trirc thuc Trung trong.
c) Quy& djnh si 73 65-QD/TU ngày 16/6/2017 dlla Thành lly Dt Nng v
vic ban Quy ché Quân 1 thông nhât cáo hot dng dôi ngoi trén dja bàn thành
phô Dà Nng.
d) Quyêt djnh s6 3369/QD-UBND ngày 10/9/2020 ella UBND thánh pM
ban hành Quy ché phôi hqp trong cong tác to chuc và quàn 1 HNHTQT thuc
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thm quyn cho phép cüa Chü tjch UBND thành pM Dà Nng vâ }II1HTQT
dtxqc to chirc tai thành phô Dà Nng.
d) Quyt dnh s6 729/QD-BNG ngây 10/4/2020 cüa B triió'ng B Ngoi
giao ye yic cong bô eác thii tiic hành chInh ye to chc và quãn 1 hi nghj, hi
tháo quôc tê tai Vit Nam.
(Plün chfr in nghiêng là n3i dung süa d6i, bu sung, thay the)
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TEN CO' QUAN/TO CH1C CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tii do - Hnh phñc
S6:
, ngày
tháng näm
DEAN
To chirc hçi ngh, hçn thao quoc te ye
X

A

A'

. A A

KInh gui:
- Uy ban rthân dan thành pM Dà Nng;
- S& Ngoi v%I thành ph6 Dà Nng;
- (Các co quan lien quan dn linh vvc t chrc).
I. THÔNG TIN DON ! TO CH1YC
1.Ten co quan/don vj:
2. Dja chi:
3. Sé then thoai'

Fax:

4. Giy phép däng k,2 kinh doanh s (nu co)'

cp ngày

Ca quan cp:
Các giy tè lien quan khác
5. Xin phép th chic hi nghj/hoi thào:
II. L' DO, MVC DICH TO CH1J'C HQI NGH!, HQI mAo
1. Bi cãnh, l do t chirc:
2. Mic dIch, dir kin kt qua:
3. Danh nghia th chirc:
III. THÔNG TIN CV THE yE HQI NGHT, HQi THAO
1.Th&i gian, dja dim th chirc hi ngh, hi thào
2. Dja dim tham quan, khão sat (nu co)
3. HInh thuc và cong ngh

th chuc (nu là hi nghj, hi thào trçrc tuyn)

4. Thành phn tham gia t chuc: Ca quan phIa Vit Nam, co quan phIa
nuóc ngoài, co quan, to chirc, cá nhan tài trçi (nêu co)
5. Dir kMn thành phAn và s luçmg tham d'çr: S hrgng và co cu thành
phân dai biêu, bao gôm Ca dai biêu Viet Nam và di biêu ngtthi rnrórc ngoài.
* PhIa nlxóc ngoài:
- Hç ten'

, quc tjch'

, s h chiu'

, chüc danh'
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* PhIa Vit Nam:
- Thành phn và chirc danh
6. Thông tin v báo cáo viênIdin giã ngui nuâc ngoài: V 1 ljch trIch
ngang và trInh d chuyên mon.
IV. NO! DUNG, CHUNG TRINII LAM VIC
v. CAC HOIAT BONG BEN LE HQI NGH!, 1101 THAO QUOC TE

(NEU RO THYI GJAN, DjA DIEM, NO! DUNG)
VI. KE HOiCH TUYEN TRUYEN HQI NGH!, HQI TIIAO
VU. NGUON KINU PHf TO CBtC
No'inhân:
- Nhi.r trén;
- Lmr

THU TRIXNG CIY QUAN/TO CH1C
(K ten, dóng dâu)
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TEN CO QUAN/ TO CHC CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti, do - Hnh phüc
S:
, ngày tháng.....ndm
BAO CÁO
Kt qua hi ngh, hi thão quc t v
KInhgiri:
- Uy ban nhan dan thãnh pM Dà Nng;
- S Ngoi v1i;
- Các co quan lien quan dn linE vrc t chirc.
I. THÔNG TIN CITUNG yE HQI NGH, HOI THAO
1. Ten hi nghj, hi thâo
2. Mitc dIch hi nghj, hi thâo
3. Thôi gian, dja dim t chüc hi nghj, hi thâo
4. Ni dung, chixcrng trinh và cong tác tuyên truyn cüa hi nghj, hi thào
5. Ngui chü tn và dng chü trI (nu co)
6. Ca quan, don vj chju trách n1iim th chirc (ca phIa Vit Nam va nuó'c

ngoài)
7. Thông tin v báo cáo viên
8. Thành phn tham d, s lugng, co cu thành phn dai biu Vit Nam
và dai biêu ngithi nuóc ngoài.
9. Tng kinh phi (gm kinh phi tii ngân sách nhà nirôc, do nuâc ngoài tài
try, do nguôn khac)
II. KET QUA HQI NGHT, HQi TIIAO
1.Kt qua hi nghj, hôi thão
2. DanE giá ixu dim, han ch
3. Nhüng vuâng mac, vn d phát sinh trong hi nghj, hi thâo dâ ho,c
chua d.rcic xr 1 (nêu co)
4. Các van bàn, tuyen M dircc k kt hoc dra ra tai hi nghj, hi thão
(nêu co)
Ill. BE XUAT, MEN NGH! (NEU CO)
Noinhân:
- Nhi.r trén;
- Lixu

THU TR1TOG CO QUAN/TO CHU'C
(K ten, dóng dâu)
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5. Thu tiic trInh cp phép xut nhp cãnh cho can b, cong chfrc, viên
chfrc, ngirôi lao dng (CBCCVC, NLB) thành phô 13à Nàng
5.1 TrInh tir thirc hiên
5.1.1 Trithng hçip 1: Ap ding cho các can b, cong chIrc, viên chüc,
ngithi lao dng (g9i tat là CBCCVC, NLD) di nithc ngoài thuc din sau:
CBCCVC, NLD thuc thâm quyên quãn l cüa HDND hoc UBND thành phô
di nithc ngoài ye vic cong không sir diing kinh phi ti'r ngân sách thành phô; Chü
tjch Hi dông thành viên, Chü tjch Cong ty, Thành viên Hi dông thành viên,
Kiêm soát viên, Tong Giám doe, Phó Tong Giám dOe, Giám dOe, Phó Giám doe,
Kê toán trithng ti các doanh nghip nhà. nuâc thuc UBND thãnh phô; ngixi
di din phân von nha rnrâc dâu tiz tai các doanh nghip do UBND thành phô
näm giü trên 50% von diêu 1.
a) Bi.thc 1: CBCCVC, NLD hoàn thin h so theo hiing dn dithi day và
np ho so tai B phn Tiêp nhn và Trã kêt qua (BO phn TN&TKQ) S& Ngoi
vi thành phô Dà Nàng.
b) Buâc 2
- B phn TN&TKQ kim tra thành phn h so;
- Nu thành ph.nM so chua dy dü và chi.ra hçp 1, B phn TN&TKQ
hiiâng din và yêu câu bô sung, hoân thin ho so;
- Nu h so dy dü, hçip l, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rO ngày trà kêt qua.
c) Buàc 3: Trong vông 02 ngày lam vic k tir khi tip nhn h so dy dü,
hqp 1, S& Ngoi vii thành phô Dà NAng có van bàn tham mini HDND/UBND
thành pho xem xét elr/ không eir CBCCVC,NLD di rnthc ngoài, kern theo dir
thào Quyêt djnh cir, cho phép CBCCVC, NLD di nuâc ngoài (trong truOng hçrp
dé xuât thông nhât cir/cho phép CBCCVC, NLD di nuôc ngoai).
d) Biic 4: Trong vông 03 ngày lam vice HDNDTUBND thành pM ban
hành quyêt djrih clr CBCCVC, NILD di nuâc ngoài ho.c van bàn thông báo
không dông cCr/ cho phép xuât cãnh.
d) BuOc 5: Ngix?i np M so dn B phn TN&TKQ Sâ Ngoi v1i thành
phô Dà Ning dê nhn kêt qua theo thOri gian ghi trén biên nh.n ho.c B phn
TN&TKQ gui trã két qua qua djch vii bini chInh cong ich.
5.1.2 Trir&ng hcip 2: Ap diing cho CBCCVC, NLD di nuóc ngoài thuc
din sau: CBCC thuc din xét duyt nhan sir cUa Thu&ng trrc Thành üy;
CBCCVC thuc din xét duyt nhân sr eüa Ban Can sir Dãng UBND thành phô;
CBCCVC, NILD di nuórc ngoài ye yiêc cOng Co sü ding kinh phi tü ngân sách
thành pho; CBCCVC, NLD xuât cãnh ye vic riêng theo doàn tü 10 nguôi tth
len hoc xuât eãnh trén 03 tháng; CCVC, NLD di rnr&c ngoài ye vic cong và
vie cá nhân vói ni dung, miic dIch lien quan den an ninh, quOc phông, tOn
giáo, nhân quyên, chü quyên biên dào hoc khOng darn bâo theo quy djnh eüa
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Chi thj 3 8-CT/TW ngày 21/7/2014 cüa B ChInh trj v tang cu&ng Cong tác
quail i các doàn di Cong tác nithc ngoài.
a) Bu&c 1: CBCCVC, NLD hoàn thin h so theo hithng dk dithi day va
np ho so ti B phn TN&TKQ Sâ Ngoi vii thành phô EM Näng.
b) Buóc 2
- B phn TN&TKQ kim tra thành phAn h so;
- Nu thành phn h so chira d.y dü và chiia hcip 1, B phn TN&TKQ
hirâng dan và yêu cau bô sung, hoàn thin ho so;
- Nu h so dy dü, hcTp 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rö ngày trà két qua.
c) Buâc 3: Trong vOng 02 ngày lam vic k tir khi tip nhn h so d.y dü,
hçp 1, S Ngoi vi1 thành phô Dà Ning có van bàn tham muu HDND/UBND
thãnh phô xem xét Cu! không cir; cho phép/ không cho phép CBCCVC, NLD di
nixâc ngoài và dir thào Quyêt djnh cfr, cho phép CBCCVC, NLD di nué'c ngoài
(trong truông hgp dê xuât thông nhât cCr/cho phép CBCCVC, NLD di rnróc
ngoai).
d) Brnc 4
D& vâi các CBCC thuc din xét duyt nhân sr cüa Thành üy:
- Dàng doàn HIDND/ Ban Can sr Dâng LJBND thành ph có cOng van
trInh Thi.r&ng trtrc Thành üy xin kiên;
- Trén co s kin cüa Thirng trrc Thành üy, Van phông Doân DBQH và
HDND thànhphô/ Van phông UBND thànhphô tdnh HDND/UBND thành phô:
+ Ban hành quyt djnh cir!cho phép CBCC di nuâc ngoài;
+ Co van bàn thông báo dng )Vkhông dng cü/cho phép CBCC di nuâc
ngoài.
Di vâi các CBCCVC thuc din xét duyt nhân s1r cüa Ban Can sir Dàng
UBND thành phO:
- Ban Can sir Dãng UBND thành ph cho kin;
- Trên co sâ kin Cüa Ban Can sir Bang UBND thành ph, Van phông
UBND thànhphó trInh UBND thành phô:
+ Ban hành quyt djnh cu/cho phép CBCCVC di nithc ngoài;
flh1OC

+ Co van bàn thông báo dng /không dng cu/cho phép CBCCVC di
ngoài.
Dôi vth các tnr&ng hqp cOn 1i:
Vánphông UBND thànhph6 xem xét, trInh UBND thành ph&
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- Ban hành quy& djnh cü CBCCVC, NLD di nuóc ngoài IVan ban thông
báo không dông ci'r CBCCVC, NILE) di nithc ngoài dôi vâi tnr&ng hçip di nuâc
ngoài ye vic cong có sir diing ngân sách cüa thành phô.
- Co van ban thông báo dng fkhông dng cho phép di nithc ngoài di
vói truông hqp di nu&c ngoài ye vic cong và vic cá nhân vói ni dung, rniic
dIch lien quan den an ninh, quôc phông, ton giáo, nhân quyên, thu quyên biên,
dâo ho.c không dam bào theo quy djnh cüa Chi thj so 38-CTITW ngày
21/7/2014 cüa B ChInh trj ye thng cuàng quãn 1 các doàn di cong tác nixâc
ngoài; các trixng hqp di nixóc ngoài ye vic cá nhân theo doàn tir 10 ngixi trâ
len ho.c xuât cãnh trên 03 thang.
d) Bixóc 5: Trong vông 01 ngày lam vic k tr khi nhan vAn ban cüa
HDND/TJBND thành phô, B phn TN&TKQ cüa S Ngoi vi thânh phô Dà
NAng lien h ngui np ho so den nhn két qua hoc B phn TN&TKQ g1i trâ
két qua qua djch vii bi.ru chInh cOng Ich.
5.2 Cách thfrc thu'c hiên
Dà Nang.

so ctixçic np trirc tip tai B phn TN&TKQ Sâ Ngoi v1i thành

pM

5.3 Thành phn, s lu'qng h so'
5.3.1 Thành phn M so

a) VAn bàn cüa Ca quan quàn l trirc tip CBCCVC, NILE) (bàn g6c) giri
HDND/IJBNi thành phô, dông gui Sâ Ngoi V11 thành phô Dà Nkg. Ni dung
vAn bàn nêu rô
- Nliân sir:
+ Ghi rô: Hç ten, chirc danh, 1oi, bc, ngch cüa CBCCVC, NILE); CBCC
do bau cir thI ghi rô thai hn nhim k' duac bâu; CBCCVC, NILE) mói di.rçc
tuyên dging thl ghi rô th&i h?n d1r bj hay thu vic (Khong sir diing các t'ir có ni
dung chirc danh khOng rô rang nhu: can b, chuyên vien, phóng vien, biên t.p
vien, bác sT, h9a si, giàng viên, giáo viên, k thuât vien, chân doán viên, bâo
tang vien, k5 su...);
+ Nu là Dàng vien phãi ghi Dãng viên.
- Mic dIch chuyn di;
- Nuâc dn và thxi gian di,r kin xut cãnh, th&i gian dir kin nh.p cãnh
trâ 'ai Viêt Nam;
- Ngun kinh phi cho chuyn di (nêu rô kinh phi tü ngun nào, nu do
niiâc ngoài dài th9 thI phài có van ban chüng minh, neu xin tir ngân sách thành
phO thI phâi Co dir trà kinh phi;
- Chuong trInh dir kin chuyn di;
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- ' kin chInh thi'rc cüa ca quan chü quàn v vic dng c'Cr/cho phép
CBCCVC, NLD di ni.rOc ngoài;
- So 1n di nithc ngoài v vic cong và s 1n di nuóc ngoài v vic cá
nhan trong nAm; vic thc hin ché d báo cáo két qua chuyên di cüa các lan di
nuâc ngoài truâc do theo quy djnh. Nêu cir di nuOc ngoài lan thr 03 tth len
trong cüng 01 nam phài có giâi trInh cii the ye s1r can thiêt cüa chuyên di;
- Van bàn ci'r di nir6c ngoài có ti'i hai trang tr& len phài dóng du giáp lai
gica các trang;
- Tnr?ing hçrp sira di, b sung thI phãi ducic ngixñ có thm quyn k trirc
tiêp và dóng dâu cUa co quan vào diem sfra dôi, bô sung. Trir?yng hçip sàa dôi, bô
sung tü hai ni dung trâ len thI phâi ra van bàn m&i.
b) Thu mi:
- Thu mô'i Bàn gc ho.c bàn sao có cong chng;
- Nu thu mi bang ting nuOc ngoài phài duçic djch sang ting Vit, bàn
djch phài do co quan Co chüc näng djch thut thçrc hin;
- Di vâi vic tham di,r hôi nghi, hi thào, & nuóc ngoài phài cO thu mñ
cüa don vj to chirc slr kin (ngoai thu m&i cüa don vj dài thQ kinh phi chuyén
di);
c) Dé,i vOi tru&ng hçp di thrc hin hcip dng kinh t phâi có bàn hcip dng
kinhtê.
5.3.2 S luçrng h so: 02 (hai) b.
5.4 Th?ri hn giãi quyt
a) Tmng hçip 1: 05 ngày lam vic
- Sà Ngoi v'çi Dà Nng: 02 ngày lam vic;
- HDND/TJBND thành ph& 03 ngày lam vic.
b) Tru&ng hqp 2: Trong vông 02 ngày lam vic, S& Ngoi vgi thành pM
Dà NAng có van bàn tham mini HDND/UBND thành phô; trong vông 01 ngày
lam vic ke tr khi nhn van bàn cüa HDND/UBND thànhphô, S& Ngoi vçi
thành phô Dà Nang thông báo CBCCVC, NLD (np ho so) den nhn két qua.
5.5 Di ttrçrng thirc hin thu tic hành chInh
a)Tru&nghçpl
- CBCCVC, NLD thuc thm quyn quan 1 cüa HDND/EJBND thành
phô di nuOc ngoài ye vic cong không sir ding ngân sách cüa thành phô;
- Chü tjch Hi dng thành vien, Chü tjch Cong ty, Thành vién Hi dng
thãnh viên, Kiêm soát viên, lông Giám doe, Phó lông Giám dOe, Giám doe,
Phó Giárn dOe, Kê toán tnthng tai các doanh nghip nhà nithc thuc UBND
thành phô;
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- Nguô'i di din phn vn du tu tai các doanh nghip do UBND thành
phô näm giü trên 50% von diêu 1.
b) Trtthng hqp 2
- CBCC thuc din xét duyt than sir ciia Thu&ng trrc Thành üy;
- CBCCVC thuc din xét duyt than sir cüa Ban Can sir Dàng UBND
thành phô;
- CBCCVC, NLD di nuóc ngoài v vic Cong có s diing kinh phi ttr ngân
sách thânh phô;
- CCVC, NLD di nuâc ngoài v vic cong và vic cá than v6i ni dung,
m1c dIch phirc tap, nhay cam lien quan den an ninE, quôc phông, ton giáo, nhân
quyên, chü quyên biên däo hoc không dam bâo theo quy djnh cüa Chi thj 38CT/TW ngày 21/7/2014 cüa B ChInh trj
tang cixng cOng tác quail 1 cac
doàn di cong tác nuc ngoài.
ye

5.6 Co quan thirc hin thu tic hành chInh
a) Co quan có thm quyn quy& djnh: HDND/TJBND thành ph&
b) Co quan trçrc tip thirc hin thu tiic hành chInE: Sâ Ngoi vi thành ph
Dà Nàng.
5.7 Kt qua thiyc hin thu ttic hành chInh
Quy& djnh barth chInh cr CBCCVC, NILE) di nu&c ngoài hoc vAn bàn
thông báo không dông cà/cho phép CBCCVC, NLD di nuàc ngoài cCia
HDND/[JBNID thành phô.
5.8 L phi: Không.
5.9 Ten mu do'n, mu t& khai: Không.
A
•A
5.10 Yeu cau,
dieu kiçn thc hiçn thu tic hanh chinh
A

•A

A

.

a) Dti vâi h so thuc tnrô'ng hqp 1 np không dü 07 ngày tnxâc thè'i gian
di cong tác nuOc ngoài; dôi vâi ho so thuc truèng hqp 2 np không du 14 ngày
truc thai gian di cong tác niiOc ngoài, CBCCVC, NILE) chi diicic phép di niió'c
ngoài sau khi có vAn bàn dông ci'r/cho phép di nizóc ngoài cUa HDNDTLJBND
thành phô.
b) Thçrc hin dung quy djnh di cOng tác nixâc ngoài không qua 2 ln trong
mt nAm (tth tnr&ng hqp có thu câu dt xuât hoc do cong vic that can thiêt);
không bô trI 2 lAnh dao thu chôt cUa mt co quan, don vj càng tham gia mOt
doàn di cong tàc rnr&c ngoài; không tham gia các doàn di nitho ngoài do các
doanh nghip to chüc và dài th9 hoc do các doanh nghip nithc ngoài mdxi dIch
danh; không to chuc các chuyên tham quan, du Ijch nixóc ngoài cho can bO, dâng
viên bAng ngân sách nhà nuc.
c) Truc'mg hctp di cong tác nithc ngoài ldn thz' 2 tr& len trong nám phái cO
báo cáo kêt qua chuyên di trithc dO.
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5.11 Can cfr pháp 1 cüa thu tyc hành chInh
a) Lut xuâ't, nhc2p cánh cza cong dan Vit Nam sO' 49/2019/QHI4.
b) Chi thj s 38-CT/lW ngày 21/7/2014 cüa B ChInh trj v tang c.rèng
quãn 1 các doàn di cong tác nuóc ngoài.
c,) Thông tw sO' 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 cüa B tru'6ng B Ngogi
giao hithng dan vic cap, gia hgn, hzy giá trj th dyng hchiêu ngoii giao, h
chiêu cong vy và cap cong ham dê nghjphIa nu'ó'c ngoài cap thj thyc.
d) Quy& djnh s 7365-QD/TU ngày 16/6/20 17 cüa Thành üy Dà Nng v
vic Ban hành Quy chê Quân 1 thông nEat các hot dng dôi ngoi trén dja bàn
thành phô Dà Näng.
d) Quy djnh s 08-QDi/TU ngày 28/12/20 18 cüa Thành üy Dà Nng v
vic quãn 1 can b, clang viên thành phô Dà Nàng di nuóc ngoài.
(Phin chfr in nghiêng là n?3i dung sfra &i, bO' sung, thay the)
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Mu 1 a120 18 (dành cho can b, dãng viên di rnric ngoài theo doân cong tác cüa thãnh ph6 khoi chinh quyen)
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM

TEN CO QUAN

Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
Sô

Dà N&ig, ngày thdng näm
BAO CÁO
Ket qua chuyen cong tac ti
A

cüa
chI

Thrc hin Quyt djnh s
/
ngày.....tháng
näm.
ye vic cir doàn
, doàn
do dông
, (chüc vii) lam triz&ng doan, dâ có chuyên thäm và lam vic tai nuOc
.tir ngày.... den ngày....., Doàn báo cáo kêt qua chuyên di nhu sau:
1. Thành phn doàn
2. Miic dich chuyn di
3. Kinh phi
4. Kt qua chuyn cong tác
5. Dánh giá, nhn xét, d nghj
KInh báo cáo

.. (cci quai' cà di nlxâc ngoài) .1.

Noi nhân:
- Car quan ban hành QE) cCr di nirc ngoài;
- Các clan vj lien quan;
- Cap ày các dcm vj lien quan';
- S Ngoi vi, Ban To chirc Thành ày;
- Các thánh viên doàn cong tác;
-Liru:VT.

TRU'NG DOAN
(K ten vá dóng du)

'D6i v1i clang vien (baa gm: cp ày quãn l tric tip và cp ày ncvi sin.h hoaO

36
Mu 1 b/20 18 (dãnh cho can b, dâng viên di nuàc ngoài theo doàn cong tác cüa thành pM kh6i Dàng)
TEN

cc

QUAN

BANG CONG SAN VIT NAM

*

Dà N&ig, ngày tháng nàm
BAO CÁO
Ket qua chuyen cong tac tu
A

Thixc hin Quyt djnlI s
/
ngày.....tháng
nàm.
cL:[a....vevieccirdoan
.,doan
dodôngchI
(chüc vii) lam tnr&ng doãn, dâ có chuyên thàm và
vic ti nuâc
tir ngày.... den ngày....., Doàn báo cáo kêt
chuyén di nhu sau:
1. Thành phn doàn
lam

qua

2. Mc dIch chuyn di
3. Kinh phi
4. Kt

qua

chuyn cong tác

5. Bánh giá, nhn xét, d ngh
KInh báo cáo
Nol nhân:
- Ca quan ban hành QD cCr di nuâc ngoài,
- Các dan vj lien quan,
- Cap üy các dan vj lien quan2,
- Si Ngoai viii, Ban To ch(rc Thành üy;
- Các thành viôn doàn cong tác,
-Li.ru:VT.

2

. (co quan ci'r di rnthc ngoái) .1.
TRUUNG BOAN
(K ten và dóng du)

Di vài dâng vién (bao gm: cp üy quãn l) tivc tiép và cp Cy ncii sliTh hoat)
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6. Thu tiic trinh khen thtr&ng di ngoi di vói các t chfrc và cá nhân
nu'óc ngoãi, ngtrôi Vit Nam & nu'&c ngoài và ngu'ôi Vit Nam lam vic cho
các to ch&c rnthc ngoài có nhfrng dóng gop tIch cIrc cho thành ph Ba Nãng
6.1 TrInh tir thirc hiên
nhân

6.1.1 EMi vâi h so có s luçrng d nghj khen thu&ng du&i 10 tp th, cá

a) Buâc 1: Các co quan, don vj d nghj khen thithng các t chüc, Ca nhân
rnthc ngoài, to chi'rc quOc tê, ngithi Vit Nam nuóc ngoài, ngu?i Vit Narn
lam vic cho các to chirc nuc ngoài (sau day viêt tat là NNN) có thành tIch xuât
sac dóng gop tIch circ cho sij phát triên cüa thành phô Ba Nng np ho so trrc tiêp
t.i BO pn Tiêp nhn và trâ kêt qua (B phn TN&TKQ) Sâ Ngoi vi thành
phô Ba Nng hoc giao djch trçrc tuyên trén Cong djch .rgi cong trirc tuyên thành
phô Dà Näng ti dja chi https://dichvucong.danang.gov.vn
b)Buóc2:
- Tnthng hçip np ha so trirc tip
+ B ph.n TN&TKQ kim tra thành phn ha so;
+ Nu thành phn ha so chua dÀy dii và chua hçrp l, B phn TN&TKQ
hix&ng dan và yêu câu co quan, don vj bô sung, hoàn thin ho so;
+ Nu ha so dÀy dü, hçip l, B phn TN&TKQ ghi phMu biên nhn trong
do nêu rö ngày trã két qua.
- Tmng hçip s1r diing giao djch tr1rc tuyn
+ B phn TN&TKQ kim tra tInh hcip 1 và dÀy dü cüa ha so din tCr;
+ Nu thành phÀn ha so chixa dÀy dü hoc chua hcip l, B phn
TN&TKQ tü chôi, hu&ng dn hoàn thin ho so theo quy djnh. H thông tr dng
g1ri thu din tir thông báo den to chi'rc, cOng dan.
+ Nu ha so dÀy dü, hçxp 1, B phn TN&TKQ tMp nhn. H thang tr
dng giri thu din tcr thông báo den tO chcrc, cong dan.
c) BUâC 3: Sau khi dã nhn dÀy dü ha so hçip 1, trong vOng 01 ngày
lam vic, Sä Ngoi vi thành phô Ba Nang gài van bàn lay kiên các Co quan
chüc näng.
d) Buâc 4: Trong vOng 05 ngày lam vic k tir khi nhn dUVC ha so
nghj cüa Sâ Ngoi vi thành phô Ba Nng, các co quan, don vi lien quan trà Ryi
bAng vAn bàn cho Sâ Ngoi vi thành phO Ba Nang.
d) BuOc 5: Trong vOng 01 ngày lam vic k ti.'r khi nhn ducic day dü
kién cüa các don vj lion quan, S& Ngoi vi thành phô Ba Nng tong h?p kiOn
các co quan chirc nàng, giri Ban Thi dua - Khen thu&ng (Sâ Ni vi) dO trInh
Chz tjch UBND thành phó.
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e) Buâc 6: Trong vOng 1P ngày lam vic k tt'r khi nhn duçic h so'
ngh cüa S& Ngoi vi thành phô Dà Nang, Ban Thi dua - Khen thuâng thành
phô trinh Chz tfch UBND thành phó danh sách dê nghj khen thithng (hoc có
cOng van trã 1i không dông khen thu&ng cho cá nhân, to chirc nithc ngoài
ducc dê nghj).
g) Buc 7: Trong vông 01 ngày lam vic sau khi nhn duçc Quyt djnh
khen thuOng hoc cong van không dông khen thu&ng cho Ca nhân, to chüc
nithc ngoài, S& Ngoi vçi thành phô Dà Näng trã Quyet djnh khen thu&ng ho.c
có vn ban trâ 10'i cho co quan, don vj dê xuât ti B phn TN&TKQ S& Ngoi
vi thà.nh phO Dà Nng. Hoc B ph.n TN&TKQ glri kêt qua qua djch vi bi.ru
chInh cong Ich cho co quan, don vi. Tri.thng hçTp thrc hin giao djch trirc tuyên
co quan, don vj np ban chInh ho so truâc khi nhn ket qua.
6.1.2 Di vói h so có s luçing d ngh khen thu&ng trên 10 t.p th, cá
nhân
a) Buóc 1: Các cci quan, don vj d nghj khen thixâng NNN có thãnh tIch
xuât sac dóng gop tIch circ cho sir phát triên cüa thành phô Dà Nng np ho so trirc
tiêp tai Bô phân Tiêp nhân va tra két qua (Bô phân TN&TKQ) So Ngoai vu
thânh phô Dà Nãng hoc giao djch trirc tuyen trén Cong dch v1i cong trçrc tuyén
thành phô Dà Nàng tai dja chi https://dichvucong.danang.gov.vn.
b) Buc 2:
- Trumg hçp np ho so tri7rc tiêp
+ B phn TN&TKQ kim tra thành phn h so';
+ Nu thành phn h so chua dÀy dU hoc chua hqp 1, B phn
TN&TKQ hi.ràng din co quail, &m vj hoàn thin ho so theo quy djnh và yêu câu
bô sung, hoàn thin ho so;
+ Nu h so dÀy dü, hcTp 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rô ngày trâ kêt qua.
- Tmng hçTp sü diing giao djch trirc tuyén
+ B phn TN&TKQ kim tra tInh hçp 1 và dÀy dü cüa h so din ttr;
+ Nu thành phÀn h so chua dÀy dü hoc chua hçip 1, B phn
TN&TKQ tr chôi, hrnrng dn hoãn thin ho so theo quy djnh. H thông tir dng
giri thu din tü thông báo den to chirc, Cong dan.
+ Nu h so dÀy dü, hçip 1, B phn TN&TKQ tip nhn. H tMng tçr
dng gi.'ri thu din tir thông báo den tO chic, cong dan.
c) Buàc 3: Sau khi dA nhn dÀy dü h so hçp 1, trong vOng 03 ngày
lam vic, Sà Ngoi vi thành phô Dà Nàng gri van ban lay kiên các co quan
chirc näng.
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d) Buóc 4: Trong vông 10 ngày lam vic k tir khi nhn dugc h sci
nghj cüa S& Ngoi vi thành phô Dà Ning, các cci quan, dan vj lien quan trã 1i
bng van ban cho Sâ Ngoi vi.
d) Bu&c 5: Trong vông 07 ngày lam vic k tü khi nhn duçic d.y dü
kiên cüa các dan vj lien quan, S Ngoi vii thành phô Dà NAng tong hcip kiên
các cci quan chirc náng, gri Ban Thi dua - Khen thithng (Sâ Ni vçi) dê trinh
Chi tfch UBND thànhphô.
e)Buâc6:
- Di vói h sci có s6 lucng d nghj khen thuO'ng tir 10 dnduói 50 tp
the, cá nhân: Trong vông 15 ngây lam vic ke tü khi nhn duc ho so dé nghj
cüa S Ngoi vçi, Ban Thi dua - Khen thu&ng thânh phô trInh Chi tjch UBND
thành phó danh sách dé nghj khen thu&ng (hoc có cong van trâ Ru khOng dông
khen thng cho cá nhan, to chüc ni.thc ngoài duçuc dê ng);
- Di vâi h so có s lu'cing d nghj khen thithng tir 50 tp th& cá nhân trâ
len: Trong vông 20 ngày lam vic kê tü khi nhn thrçuc ho so dê nghj cüa S
Ngoi vti, Ban Thi dua - Khen thithng thành phô trmnh Chi t/ch UBND thành
phô danh sách dé nghj khen thuâng (hoc có cong van trã lôi không dong khen
thu&ng cho cá nhân, to chüc nithc ngoài duçuc de nghj).
g) Bii&c 7: Trong vông 01 ngày lam vic sau khi nhn duçuc Quyt djnh
khen thithng ho.c cong van không dông khen thu&ng Ca nhân, to chirc nithc
ngoâi, S& Ngoi vi.i thãnh phô Dà Nang trã Quyet djnh khen thu&ng hoc có van
ban trã là'i cho cci quan, don vj dê xuât t?i B ph.n TN&TKQ S Ngoi vii
thành phô Dà Näng ho.c B phn TN&TKQ gCri ket qua qua djch vy. buu chInh
cong Ich. Tnrung hçup thirc hin giao djch trirc tuyên cci quan, don vj np ban
chInh ho so tnxâc khi nh.n kêt qua.
6.2 Cách thfrc thtrc hiên
Ca nhân hoc don vj nph so trirc tip tai B ph.n Tip nhn và trâ kt
qua cüa S& Ngoi vti thành pho Dà Nàng ho.c giao djch trixc tuyên trên Cong
djch vçi cong trrc tuyên thành phO Dã N.ng tai dja chi
https ://dichvucong. danang.gov.vn.
6.3 Thành phn, s hrçrng h1 sci
a)Thãnhphnhso
- Th trInh d nghj khen thu&ng các NNN, ghi rö:
+ Ten dy dü, quc tjch cüa t chüc, cá than d& nghj khen thi.thng;
+ L do d nghj khen thu'äng;
+ Ni dung khen thithng: Tom t.t nhthig hot dng, thành tIch d dt
duqc cüa to chi.'rc, Ca nhân nuóc ngoài, ngu?ui Vit Nam a nuóc ngoài và ngui
Vit Nam lam vic cho các to chüc nixâc ngoâi dóng gop tIch c1rc cho thành phO
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trong các hot dng tang cuông quan h hQu nghj và hcip tác, vin trçi nhân dao
và ho tr? phát triên kinh tê - xã hi cüa thành phô.
- Các van bàn, giy t& chü'ng minh nhthig dóng gop cüa tè, chirc, cá nhan
dê nghj khen thithng.
b) S hrçrng h so': 02 (hai) b.
6.4 Th?ri hin giãi quyt
a) Di vói ha so' có
nhân: 18 ngày lam vic

sa

1trçng d nghj khen thir&ng dirói 10 tp th& cá

- Sà Ngoi vi thành ph Dà Nng: 03 ngày lam vic;
- Các co quan lien quan: 05 ngày lam vic;
- Ban Thi dua - Khen thithng thành ph: 10 ngày lam vic.
b) IMi vó'i ha so' có s hrçrng d nghj khen thtr&ng tr 10 dn dirói 50
tp the, cá nhân: 36 - 41 ngày lam vic
- S Ngoi v thành ph Dà Nng: 11 ngây lam vic;
- Các cci quan lien quan: 10 ngày lam vic;
- Ban Thi dua - Khen thuô'ng thànhph& 15 ngày lam vic d& vi ha sa
có
luqng dé nghj khen thithng ti'r 10 den ththi 50 tp the, cá nhán; 20 ngày
lam vic dôi vâi ho sa có
hrçing dê nghj khen thithng tr 50 tp the, cá nhân
tr& len.
so

so

6.5 Dai twqng thirc hin thu titc hành chInh
Các dcrn vj do Thành üy, UBND thành pM Dà Nng, Uy ban M.t t4n Ta
quôc Vit Nam thành phô Dà NAng quãn l.
6.6 Co' quan thirc hin thu ttic hành chInh
a) Ca quan có thm quyn quy& djnh: CIth tjch UBND thànhpho'.
b) Ca quan trirc tip thrc hin TTHC: S& Ngo.i V11 thành pM Dà Nang.
c) Ca quan phai hcrp: Ban Thi dua - Khen thuâng thành pM, Cong an
thành phô Dà Nãng,
Thuê thành phô Dà Nkg, Cic Hãi quan Dà Näng, Bâo
hiêm xâ hi thành phô Dà Näng, Si Lao dng - Thixang binh và Xã hi, Sâ Tài
nguyen và Môi tnrôiig, và Sä Kê hoch và Dâu tix.
Civic

'A

9

6.7 Ket qua thyc hiçn thu tic hanh chinh
F

Quyt djnh khen thung hoc Cong van không dang khen thuông.
6.8 L phi: Không.
6.9 Ten mu dan, to' khai: Mu torn tt thành tIch.
6.10 Yen cu, diu kiin thtrc hin thu tiic hành chInh: Không.
6.11 Can cir pháp I cüa thu tyc hành chInh
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a) Lut Thi dna Khen thtràng ngày 26/11/2003.
b) Lut s 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 cüa Quc hi sü'a di, b sung
mt so diêu cUa Lut Thi dna, Khen thiiâng.
c) Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut thi dna, khen thuing.
d) Thông tu s 12/2019/TT-BNV ngày 04/1 1/2019cüa B tnr&ng B Ni
vi quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêucüa Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày
31/7/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut thi dna,
khen thung.
d) Thông ti.r Lien tjch s 02/201 5/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 cUa
B trithng B Ngoi giao và B Ni vi huâng dk chirc näng, nhim vi, quyên
han và Co câu to chüc cüa S& Ngoi vii thuOc Uy ban nhân dan cap tinh, thành
phô trçrc thuc Trung uong.
e) Quy& djnh s 7365-QD/TU ngây 16/6/2017 cüa Thành üy Dà Nng v
vic ban hành Quy chê quàn 1 thông nhât các hoat dng dôi ngoi trén dja bàn
thành phô Dà Ning.
g) Quyt djnh s 16/201 8/QD-TJBND ngày 10/4/2018 cüa UBND thành
phô Dà Näng ye vic ban hành Quy ché xét khen thu&ng cüa UBND thành phô.
(P/un chfr in nghiêng là n3i dung sü'a d&, bt sung, Ehay lhê.)
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TEN IJON ! BE NGH!
MAU BE NGH! KHEN THU'ONG
(Kern theo Cong van s6
ngày / / cia

)

Ni dung khen
Ten t chfrc, cá nhãn
Tom tat kt qua thtr&ng
/dla chi tri sO'
dóng gop
(Tang cng hqp
STT (ghi day dà, chInh xác (Nêu chi tiêt các tác hftu nghj/Hot
bang tiêng Vit và tiêng thành tIch dóng dng
nhân
Anh, không viêt tat)
gop)
triên
daofPhát
kinh tê- xâ hi,...)

Dà Nng, ngày

tháng

Bang khen cüa
Chü tich UBND
TP các nãm
trtrO'c (neu có
thI ghi rO nam
thrgc nhan Bang
khen)

nárn

Thu TRUONG B(IN \Tj
(K ten và dóng du)
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7. Thu tic trInh môi nguô'i nu&c ngoài vào lam vic
7.1 TrInh t,i' thirc hiên
a) Buâc 1: Co quail, don vj hoàn thin h so theo hix&ng dk duâi day Va
np ho so trçrc tiêp ti B phn Tiêp nhn và Trã kêt qua (B phnTN&TKQ)
S Ngoi vi thành phô Dà Nng hoc giao djch trixc tuyên trên Cong djch vi
cong trrc tuyên thành phô Dà Nàng tai dja chi
https ://dichvucong. danang.gov.vn.
b) Bu&c 2
- Trung hqp np h so trçrc tip
+ B phn TN&TKQ kim tra thành phn h so;
+ Nu thành phn h so chua dydü và chua hcip 1, B ph.n TN&TKQ
hixông dan co quan, don vj hoàn thin ho so theo quy djnh và yêu câu bô sung,
hoân thién ho so;
+ Nu h so dy dü, hçrp 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rO ngày trã két qua.
- Tnr?ing hçip sir ditng giao djch trirc tuyn
+ B ph.n TN&TKQ kim tra tInh hçip 1 và dy dü cüa hso din tii;
+ Nu thành phn h so chua dy dü và chua hcrp 1, B ph.n TN&TKQ
tir chôi, huOng dânhoàn thin ho so theo quy dnh. H thông t'r dng giri thu
din t1r thông báo den to chi.'rc, cOng dan.
+ Nu h so dy dü, hçip 1, B phn TN&TKQ tip nhn. H thng tçr
dng güi thu din tir thông báo den tO chrc, cong dan.
c) Buâc 3: Trong vOng 02 ngày lam vic k ti'r khi tip nhn h so dy dü,
hqp 1, So Ngoi vçithânh phô Dà Nng có v.n ban tham mini Chü tjch UBND
thành phô ye vic tiêp nhn, cho phép ngui nuác ngoài den lam vic ti thành
phô Dà Nàng.
d) Buâc 4: Trong vông 05 ngày lam vic, Chü tjch UBND thành pM có
vAn ban cho phép hoc không cho phép mi nguôi nithc ngoài vào lam vic gài
Sâ Ngoi vii.
d) Bithc 5: Ca quan, don vi lien h B pn TN&TKQ Sâ Ng6i vi,i thành
phO Dà NAng theo th&i gian ghi trên biên nhn. To chüc, cá nhân nuâc ngoài
den nhn kêt qua ti B phn TN&TKQ S Ngoi vi thành phô Dà NAng hoc
B phn TN&TKQ gii kêt qua qua djch vi buu chInh cong Ich cho co quan,
don vj. Tri.thng hqp thirc hin giao djch trrc tuyen co quan, don vj np bàn
chInh ho so truâc khi nhn kêt qua.
7.2 Cách thfrc thirc hién
so lien quan dixqc các th chirc, cá nhân nuóc ngoài np trçrc tip ti B
ph.n TN&TKQ Si Ngoi viii thanh phO Dâ Nng hoc giao djch trrc tuyên trên
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Cng djch vi cong trirc tuyn thành ph6 Dà Nng tai dja chi
https://dichvucong.danang.gov.vn.
7.3 Thãnh phn, s Iuçng h s0
a) Thành phn h so
- Cong van cüa co quan, don vj trirc tip mñ nguñ nu6c ngoài dn lam
vic gui UBND thành phô, dông gi:ri S Ngoi vi thành phô Dà Nàng trong do
nêu r thông tin cüa khách: hç ten, giói tInh, ngày tháng näm sinh, h chiêu,
quôc tjch gOc và hin nay, chüc vi hoäc nghê nghip, và nêu rô m1ic dIch cüa
vic mdi;
so

- Di vOi các don vj tr1rc thuc Sâ, ban, ngành, UBND các qun, huyn,
phài có kién cüa Ca quan chü quàn, ni dung v.n bàn phãi phü hqp vói Cong
van cüa co quan, don vj trçrc tiêp mO'i khách;
- Bàn sao trang h chiu ghi thông tin nhân than cüa ngithi nithc ngoài;
- So yu l ljch cüa nguèi nixâc ngoài (Nu b.ng ting nithc ngoài phãi
dixçc djch ra tiêng Vit);
-' K hoch
vic trong thñ gian ti Dà Nng cüa nguñ nuâc ngoài
(Nêu bng tiêng nithc ngoài phài ducxc dch ra tiêng Vit);
lam

- Nu ngixôi nithc ngoài xin duyt nhân sir dâ tüng duçc môi vào lam vic
thI phài có báo cáo dánh giá ye qua trInh hoat dng cüa nguO'i dO truâc day.
b) S luçmg h so: 02 (hai) b
7.4 ThOi hin giãi quyt: 07 ngày lam vic
a) S Ngoi v11: 02 ngày lam vic.
b) UBND thành ph& 05 ngày lam vic.

7.5 D6i ttrçrng thirc hin thu tijc hành chInh
Các co quan, t chirc thuc th.m quyn quãn l cüa UBND thành ph Dà
Nang CO nhu câu môi ngixi nir6c ngoài vào lam vic.
7.6 Cr quan thtyc hin thu tic hành chInh
a) Co quan có thm quyn quyt djnh: Chü tjch UBND thành ph EM
Ning;
b) Co quan trirc tip thrc hin TTHC: S& Ngoi v thành pM Dà Nng.
7.7 Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh
Van bàn dng 5' hoc khOng dng
viC.

5' vic m?i ngu?ii nm9c ngoài vào lam

7.8 L phi: không.
7.9 Ten mu don, mu to khai: Không.
A

A

•A

S

A

•A

9

7.10 Yeu cau, dieu kiçn thirc hiçn thu tiic hanh chinh: Khong.
A
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7.11 Cn cir pháp I cüa thu ttic hành chInh
a) Lust 47/2014/QH13 v Nhap cành, xut cành, qua cãnh, cu trü cüa
ngui nuâc ngoài ti Vit Nam dirçc Quôc hi nuâc Cong boa Xã hi Chü
nghia Vit Nam khóa XIII, k' h9p thir 7 thông qua ngày 16/6/2014.
b) Nghj djnh s 11/2016/ND-CP ngày 03/02/2016 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt mt so diêu cüa B Lust lao dng ye lao dng rnthc ngoài lam vic
ti Viêt Nam.
c) Quy& djnh s6 7365-QD/TU ngày 16/6/20 17 cüa Thành üy Dà Nng v
vic ban hanh Quy chê quãn 1 thông nhât các hoat dng dôi ngoi trén dja bàn
thãnh phô Dà Ning.
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8. Thu tic trInh cp phép sfr ding the di 1i cüa doanh nhân dn các
nn kinh t thành viên cüa Din dan Kinh tê Châu A - Thai BInh Dtrong ti
thành ph6 Ba Nng (the ABTC) (trtthng hçrp di vri doanh nhân)
8.1 TrInh tir thirc hiên
a) Bithc 1: T chüc, cá nhan hoàn thin h so theo hu&ng dk dithi day và
np ho sci trçrc tiêp tai B ph.n Tiêp thin và trâ kêt qua (B phn TN&TKQ) S
Ngoi vii thành phô Dà Näng.
b)Buôc2:
- B phn TN&TKQ kim tra thành phn ho so';
- Nu thành phn h so chixa dy dü và chua hçip 1, B phn TN&TKQ
huó'ng dan co quan, don vj hoàn thin ho so theo quy djnh và yêu câu bô sung,
hoàn thién ho so;
- Nu h so d.y dü, hçTp 1, B phn TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rö ngày trá két qua.
c) Bithc 3: Trong vông 02 ngày lam vic k tixkhi nhn h so dy dü, hçp
1, Sâ Ngoi v11 thành phô Dâ Ning có cong van lay kiên các co' quan chirc
näng gôm: S Ké hoach và Dau tu/Ban Quan 1 các Khu Côngnghip vàChê
xuât Dà Nng; S& Lao dng - Thuo'ng binh và Xä hi; Ciic Thuê thânh phô Dà
Nàng; Ciic Hâi quan thânh phô Dà Nàng; Bâo hiêm xâ hi thành phô Dà NAng;
Phông An ninh kinh tê - Cong an thành phô;
d)BuOc4:
- Trong vOng 07 ngày lam vic cac co quan chirc nAng xem xét và trâ läi
bang vAn bàn cho Sâ Ngoi vç thành phô Dà NAng (dôi vi truO'ng hqp xét cho
phép doanh nhân có h khâu thithng trü tai Dà Nng sü diing the ABTC);
- Trong vông 20 ngày lam vic, các co quan chirc nAng xem xét và trã li
bang vAn bàn cho Si Ngoi vii thành phô Dà NAng (dôi vO'i trithng hçTp xét cho
phép doanh nhân có h khâu thir&ng trá ti các tinh, thành phô khác sir diing the
ABTC).
d) Bithc 5: Trong vông 02 ngày lam vic, k t1r khi nhn duçrn d&y dU
kiên càa các co quan chi'rc nAng, Sâ Ngoi vii thânh phô Dà Nng có vAn bàn:
- Tham mlxu Chü tjch UBND thành ph xem xét cho phép sir diing the
ABTC dôi v6i các ho so dü diêu kin;
- Thông bao cho doanh nghip noi doanh nhãn lam vic v vic kbông
hotc chua dü diéu kin1co s& dê xét cho phép s1r d1ng the ABTC.
Riêng di vd h so chixa dü diu kin, SO Ngoi vi thành pM Dà Nng
sê dê nghj doanh nghip bô sung ho so trong vông muii lAm (15) ngây lam vic
dê xem xét, tham muii Chü tjch UBND thành phô theo quy djnh. Nêu qua thai
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han trên, Sâ Ngoi viii thánh pM Dá Nng không tMp nhn M so sung vá liru
ho so.
e) Buâc 6: Trong vông 03 ngày lam vic, Chü tjch Uy ban nhân dan thành
phô có vn ban: Cho phép doanh nhán dixçic sà diing the ABTC giri S Ngoi vçi
thành phô Dà Nàng, cáo co quan lien quan và doanh nghip noi doanh nhân
viêc;
lam

g) Bithc 7: T chirc, cá nhân dn B phn TN&TKQ Sâ Ngoi vii thành
phô Dà Näng dê nhn kêt qua theo thai gian ghi trên biênnhn hoc B ph.n
TN&TKQ gri kêt qua qua djch
buu chInh cong Ich cho to chirc, cá nhân.
8.2 Cách thfrc thirc hiên
vv

Dà Nàng.

so di.rçic np trirc tip tai B phn TN&TKQ S Ngoi

v1i

thành pM

8.3 Thành phn, s ltrcrng h so'
a) Thành phn M so
- VAn bàn d nghj cho phép sir diing the ABTC cüa doanh nghip Miu 1);
- Bàn sao ho chiu;
- Giy chüng nhn du tir;
- Bàn sao Quy& djnh b nhim chirc
vi, vj trI cOng tao;

vi1 hoc

vAn bàn chüng minh chirc

- Tài 1iu có chthig thrc chirng minh khâ nAng k2 kt hcp tao vôi di tác
ni..rc ngoài nhu: cáo
hçp dông mua ban giao thuong, dch V11 cüa doanh
nghip k két vâi các dôi tác nuàc ngoài, các chirng tr xuât nhp khâu (L/C, vn
don, ti khai hâi quan, hóa don thanh toán) vói cáo dôi tao thuc nén kinh tê
thanh vien APEC tham gia chuong trInh the ABTC không qua 01 nAm tInh den
thi diem xin cap the ABTC. Nêu là cáo van ban bAng tiêng nithc ngoài thi phâi
duoc djch ra tiêng Viêt;
loai

- Bàn sao s bão him xA hi hoc gi.y t? chüng minh cIA nghi vic hixing
chê d bão hiêm xA hi. DOi vâi tri.r?mg hcTp dóng báo hiêm xA hi tai da
phuong ngoài thành phô Dà Nng, can cung cap Giây xác nhn cüa Bão hiêm xA
hi tinh thành do;
- Bàn sao cáo Bang khen, Giy khen, Giy chüng nh.n dat tieu chun chit
hxçng cüa doanh nghip hoc doanh nhan (nêu
co).

b) S hxcmg M so: 02 (hai) b M so.
8.4 Tho'j hn giai quyet
S.

.5.

- Di vâi doanh nhan có h khu thu&ng tri1
+ S& Ngoi vi: 04 ngày lam vic;
+ Các co quan lien quan: 07 ngày lam vic;

tai

Ba Nng: 14 ngày

lam

vic
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+ UBND thành ph: 03 ngày lam vic.
- Di vth doanh nhân có h kh.0 thixng trü t.i các tinh, thành phé khác:
27 ngày lam vic
+ Si Ngoi vii: 04 ngày lam vic;
+ Các co quan lien quan: 20 ngày lam vic;
+ UBND thành ph: 03 ngày lam vic.

8.5 Di ttrqng thtyc hin thu tic hành chInh
a) Doanh nhân Vit Nam dang lam vic tai các doanh nghip nba nithc.
- Chii tjch Hi dng thnh vien, Chü tjch Cong ty, Tng Giám dc Tng
cong ty do Thu tithng ChInh phU bô rthim;
- Thành viên Hi dng thành viên; Tng giám dc, Phó Tng giárn dc;
Giám doe, Phó giám doe các doanh nghip, khu cong nghip, khu chê xuât, khu
kinh .tê; Giám dOe, Phó giám dOe các ngân hang hoc chi nhánh ngân hang;
- K toán tnr&ng, Tnr&ng phông, Phó tmng phông các doanh nghip,
khu cong nghiêp, khu chê xuât, khu kinh té, ngân hang; Tnthng chi nhánh cüa
doanh nghip hoie chi nhánh ngân hang.
lap

b) Doanh nhân Vit Nam dang lam vic ti các doanh nghip diicic thành
hçp pháp tai thành phô Da Nng theo quy djnh cüa pháp lut Vit Nam.

- Chü doanh nghip tix nhân, Chü tjch Hi dng thành viên, thành viên
Hi dông thành viên, Chü tjch Hi dông quân trj, thành viên Hi dông quãn trj,
Tong giám doe hoc Giám doe cong ty;
- Chü tjch Hi dng quãn trj, thành viên Hi dng quãn trj, Giám d&
hoc Tong giám doe hqp tác xã hoc lien hçp tác xA;
- K toán tru&ng, Trithng phông trong các doanh nghip; Tnr&ng Chi
nhánh cüa các doanh nghip và các chirc danh tixong duang khác...
8.6 Co quan th.yc hin thu ttic hành chInh
- Cci quan có thrn quyn quy& dnh: Chü tjch UBND thành pM Dà
NAng.
- Cor quan trirc tip thirc hin TTHC: Sâ Ngoi vii thành pM Dà Nkg.
8.7 Ket qua thic hiçn thu tiic hanh chinh
9

P

Van bàn cho phép sir diing the ABTC có hiu 1irc trong thi gian 3 tháng
ke tr ngày k hoc vn bàn không cho phép si'r ding the ABTC cüa Chü tjch
UBND thanb phO Dà Nng.
8.8 L phi: Không
8.9 Ten mu don, mu to khai
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a) T& khai xin phép sü dicing the ABTC: Theo quy djnh tai Quyt djnh s
44/2014/QD-UBND ngày 08/1 2/2014 cüa UBND thành phô Ba Näng ye vic
Ban hânh Quy djnh xét cho phép sr dçing the di lai cüa doanh nhân den các nên
kinh té thành viên cüa Diên dan Kinh tê Châu A - Thai BInh Dixong tai thành
phô Ba Näng.
b) Mu báo cáo tInh hlnh s'Cr diing the ABTC: theo quy djnh tai Quyt
djnh so 44/2014/QD-UBND ngày 08/12/2014 cUa UBND thành phô Ba Nang ye
vic Ban hành Quy djnh xét cho phép sir ding the di lai cüa doanh nhân den các
nên kinh té thành viên cüa Diên dan Kinh té Châu A - Thai BInh Duang tai
thành phô Ba Nng.
8.10 Yêu cu, diu kin thu ttic hành chInh
a) Co h chiu ph thông.
b) Co nhu cAu di lai thu&ng xuyén, ng.n hn tói cáo nn kinh t thành
viên tham gia chi.rang trmnh the ABTC dé k3 kêt, thirc hin các cam két kinh
doanh, tham dir các hoat dng kinh tê trong khu vrc APEC.
c) Là nguYi lam vic tai các doanh nghip co nàng lirc san xut, kinh
doanh thc th,i vói doanh thu san xuât kinh doanh tôi thiêu 03 t dông hoc có
tong kim ngch xuât nh.p khâu tôi thiêu tucing duong 03 t dông trong nàm
trirOc lien kê.
d) Là ngithi ti'r dü 18 tui tth len và không bj han ch hoc mt näng Fçrc
hành vi dan six.
d) Lam vic tai các doanh nghip chip hành tt pháp 1ut v thu, hâi
quan, lao dng, báo hiêm xã hi và các nghia vi tài chInh khác.
e) Không thuc din chixa d'txçic xut cãnh theo quy djnh tai Biu 21 Nghj
djnh so 136/2 007/ND-CIP ngày 17 tháng 8 11am 2007 cüa Chmnh phü ye xuât
cãnh, nhâp oath cüa cong dan Via Nam.
8.11 Can cfr pháp I cüa thu tijc hành chInh
a) Nghj djnh s 136/2007/ND-CP ngày 17/8/2007 cüa ChInh phü v xut
cành, nhp cãnh cüa cong dan Vit Nam.
b) Quy& djnh s' 45/2006/QD-TTg ngày 28/02/2 006 cüa ThU tuOng ChInh
phU ye vic ban hanh Quy ché cap và quân 1 the di lai cUa doanh nhân APEC.
c) Quy& djnh s 54/2015/QB-TTg ngày 29/10/2015 cUa ThU tthng ChInh
phU ye vic sUa dôi, bô sung mt so diêu cUa Quy ché cap và quân 12 the di lai
cUa doanh nhân APEC ban hành kern theo Quyét djnh sO 45/2006/QD-TTg ngay
28/02/2006 cUa ThU tixóng ChInh phU.
d) Thông tix s 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/20 16 cUa B trung Bô Cong
an hung dan thirc hin Quy ché cap và quàn 1 the di lai cUa doanh nhân
APEC.
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d) Quy& dnh sé 44/2 014/QD-UBND ngày 08/12/2014 cüa UBND thânh
phô Dà Nang ye vic Ban hành Quy djnh xét cho phép sir d'çing the di 1ai cüa
doanh nhân den các nên kinh te thành viên cUa Din dan Kinh tê Châu A - Thai
BInh Duo'ng ti thành phô Dà Ning.
e) Quyt djiih s 09/2017/QD-UBND ngày 23/3/2017 cüa UBNID thành
phô Dà Näng ye vic s1ra dôi, bô sung mt so dieu cüa Quy djIIh xét cho phép si.'r
ding the di lai cüa doanh nhân den các nên kinh tê thânh viên cüa Diên dan
Kinh té ChâuA - Thai Binh Duxxng ti thành phô Dà Näng ban hành kern theo
Quyêt djIih so 44/20141QD-UBND ngày 08/12/2014 cüa UBND thanh phô Da
Näng.
g) Quy& djnh s 7365-QD/'DJ ngày 16/6/20 17 cüa Thành Uy Dà Nkg v
vic ban hành Quy ché quàn 1 thông nhât các hoat dng dOi ngoi trén dja bàn
thành phô Dà Näng.
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Mu 1
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ti do - Hinh phüc

TEN
DOANH NGHIP
S&

Dà Ntng, ngày ... tháng... nám...
KInhgüi:
- Uy ban nhân dan thành ph Dà Ning;
- S Ngo.i vii thành phô Dà Ning.

Cänci'r Quy djnh xét cho phép sir diing the di 1.i cUa doanh nhãn dn các
nen kinh tê thành vien cüa Diên dan kinh tê Châu A - Thai Blnh Ducmg dôi vói
can b, cong chirc, viên chüc nhà nlxóc và doanh nhân cüa các doanh nghip
thuc thành phô Dà N.ng ban hành kern Quyêt djnh so . . . ./201 /QD-UBND
ngày ... tháng .... näm 201 cüa Uy ban nhân dan thành phô.
Ten doanh nghip:
Djachi:
inthoai:

Fax:

Gi.y däng k3 kinh doanh1Giy chtrng nhn du tr s
S& Ké hoach và Dâu tu thành phô Dà Nkg cap

ngày

do

D nghj xét cho phép sir diing the ABTC dn nn kinh t thành viên vói
muc dIch
cho các cá nhân có ten sau:
STT

119 V ten

Ngày,
tháng,
nãm sinh

Chü'c
v1J

No'i dàng k NKTT

So, ngay cap,
ngày ht htn
cüa ho chiu

1
2
3
Chüng tôi chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các thông tin ké khai và
cam kêt chap hành nghiêm chinh 1ut pháp và các quy djnh cüa Nhà nuâc Vit
Nam cüng nhu cüa các nizâc và vüng 1nh thô thành viên APEC áp diing dôi vâi
nguôi mang the ABTC.
KInh d nghj qu car quan xem xét, giài quyt./.
No'ii nhmn:
- Nhix trén;
-Luu.

THU TRUNG CO QUAN/ DOANH NGHIP
(Kg, ghi hç ten và clang dâu)
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Mu 2
CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc

TEN
DOANH NGHIP

s&

Dà Nng, ngày... tháng. . . nám...
KInh gui:

- Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng;
- Sâ Ngoi v thành phô Dà Näng.
Thirc hin quy djnh tai Diu 7 cüa Quy djnh xét cho phép s1r diing thédi
lai cüa doanh nhân den các nén kinh té thành viên cüa Din dan kinh té Châu A Thai BInh Dumg dôi vâi cong chic, viên chüc nhà nithc và doanh nhan cüa các
doanh nghip thuc thành phô Dà Nng ban hành kern Quyet djnh so . . ./20 1
/QD-TJBND ngày ... tháng .... nàm 201 cüa Uy ban nhãn dan thành phô.
Ten doanh nghip:
Dja chi:
Diênthoai

Fax:

Chüng tôi xin báo cáo tInh hInh sir diing the ABTC cüa các cá nhân có ten
sau:

STT

Hovà
Ten

1
2
3
4

S the
Chu'cvu
ABTC,
khi dáng
ngày
ht han

Chfrc
''
hiên
ti

Nhü'ng
ntr&cdã
den
thôi gian
hrn trü

Mic
dIch
chuyen
di

S
A
lan
dä

Ba chuyn
cong tác
sang do'nvj
khac (neu
có; ghi rö
ten don vl
mó'i)
A

Chüng tôi chju trách nhirn v tInh chInh xác cüa các thông tin báo cáo yà
cam két tiép tiic chap hành nghiêrn chinh 1ut pháp, các quy djnh cüa các nén
kinh tê thãnh viên APEC áp dung dôi vâi ngithi mang the ABTC./.
Noinhân:
- Nhir trén;
-L.ru.

THU TRUNG Cc QUANIDOANH NGHIP
(Kg, ghi h9 ten vã dOng dâu)
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9. ThU tiic trInh cp phep sir dting the di Ii cüa doanh nhân dn các
nen kinh te thanh vien cua then dan Kinh te Chau A - Thai Binh Duo'ng ti
thành ph Ba Nãng (the ABTC) (trtrô'ng hqp di vói can b, cong chfrc,
viên chfrc)
9.1 TrInh tix thtrc hiên
a) Bithc 1: Co quan, don vj hoãn thin h so theo huàng dn duâi day và
np ho so trirc tiêp ti B ph.n Tiêp nhn và trâ két qua (B phn TN&TKQ) Sâ
Ngoi vi thành phô Dà Nng hoc giao djch trirc tuyên trên Cong djch vi cong
trçrc tuyên thành phô Dà Nng ti dja chi https://dichvucong.danang.gov.vn
b)Buâc2:
- Tnr&ng hcip np h so trçrc tip
+ B phn TN&YKQ kim tra thành phn h so;
+ Nu thành phn h so chua dy dii và chua hçrp 1, B ph.n TN&TKQ
huâng dn co quan, don vj hoàn thin ho so theo quy djnh và yeu câu bô sung,
hoàn thin ho so;
+ Nu h so dÀy dii, hçp 1, B ph.n TN&TKQ ghi phiu biên nhn trong
do nêu rO ngày trà kêt qua.
- Tru&ng hcrp sir dçing giao djch tryc tuyn
+ B phn TN&TKQ kim tra tInh hçp 1 và dÀy dii cira h so din ti:r;
+ Nu thành phÀn h so chtra dÀy dii và chua hçrp
phn TN&TKQ
tir chôi, hithng dan hoân thin ho so theo quy djnh. H thông tr dng girl thu
din tir thông báo den tO chirc, cOng dan.
+ Nu h so dÀy dii, hçip 1, B phn TN&TKQ tip nhn. H thng tr
dng gin thu din tin thông báo den tO chinc, cong dan.
c) Buâc 3: Trong thñ gian 02 ngày lam vic, k ti'r ngày nh.n dii h so
hcip 1 theo quy djnh, Sir Ngoi vçi thành phô Dà Ning cO van bàn tham mun
Chir tjch Uy ban nhân dan thành phô xem xét cho phép sir diing the ABTC.
d) Buirc 4: Trong vOng 03 ngày lam vic, Chir tch Uy ban nhàn dan thành
phô có vn bàn cho phép hoc không cho phép can b, cOng chine, viên chine
(CBCCVC) ducic sir dimg the ABTC;
d) Buire 5: Cci quan, don vj dn nhn k& qua ti B phn TN&TKQ Sir
Ngoi vçi thành phô Dà Nàng hoc B pMn TN&TKQ girl kêt qua qua djch vi
buu ehInh cOng Ich. Tririrng hqp thirc hin giao djch tnrc tuyên co quan, don vj
np bàn chInh ho so truirc khi nhn kêt qua.
9.2 Cách thfrc thtrc hiên
H so duçic np tr1rc tip tti B phn TN&TKQ Sir Ngo.i v thành pM
Dà Nng.
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9.3 Thành phn, s lu'çrng hil so'
a) Thành phn h so'
- Van bàn d nghj cho phép sir diing the ABTC cüa s&, ban, ngành
(Mâu 1);
- Ban sao h chiu ph thông;
- Ban sao Quyt djnh cà di cong tác nuâc ngoài cüa 11y ban nhân dan
thành phô dê tham dir các cuc h9p, hi nghj, hi thão và các hot dng kinh tê
khác cüa APEC.
b) S 1uçmg h so': 02 (hai) b h so'.
9.4 Thô'i hn giãi quyt: 05 ngày lam vic
- S& Ngoi vi.i: 02 ngày lam vic.
- UBND thành pM: 03 ngày lam vic.
9.5 IMi tu'qng thirc hin thu tiic hành chInh
Can b, cong chi.'rc, viên chirc có nhim vi tham gia các hoat dng cüa
APEC:
- Can b, cong chirc, viên chrc có nhim vi tham gia các cuc h9p, hi
nghj, hi tháo và các hoat dng khác cüa APEC;
- Tnr&ng di din, Phó dai din co' quan dai din thu'o'ng mai Vit Nam t.i
các nithc và vüng lãnh thô thành viên APEC.
9.6 Co' quan thirc hin thu tiic hành chInh
Nng.

- Ca quan có thrn quyn quyt djnh: Chü tjch UBND thành pM Dà
- Ca quan trçrc tip thçrc hin TTHC: Si Ngoi vii thành pM Dà Nng.
9.7 Két qua thiyc hin thu tic hành chInh

Van bàn cho phép sir d1ing the ABTC (co hiu lirc trong 03 tháng k tr
ngày k2) hoc van bàn không cho phép si'r ding the ABTC cüa ChU tjch UBND
thành phô Dà Nàng.
9.8 L phi: Không
9.9 Ten mu thin, mu tEr khai
a) Tar khai xin phép sir ding the ABTC: theo quy djnh tai Quyt djnh s
44/2014/QD-UBND ngày 08/12/2014 cUa UBND thành phô Dâ Nkg ye vic
Ban hành Quy djnh xét cho phép si'r ding the di 1i cüa doanh nhân den các nén
kinh té thành viên cüa Diên dan Kinh té Châu A - Thai BInh Diiang tai thành
phô Dà Nkg.
b) Mu báo cáo tInh hinh sir diing the ABTC: theo quy djnh t.i Quyt
djnh so 44/2014/QD-UBND ngày 08/12/20 14 cüa UBND thành phô Dà Näng ye
vic Ban banE Quy djnh xét cho phép sü diing the di lai cüa doanh nhân den các
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nn kinht thành viên cüa Din dan Kinh t Châu A - Thai BInh Dixcmg ti
thánh phô Ba Näng.
9.10 Yêu cu, diu kin thu tc hành chInh
a) Co h chiu ph thông.
b) D'irçc Uy ban nhân dan thãnh pM ci.'r di cong tác nithc ngoài d tham
dir các cuc h9p, hi nghj, hi thâo và các hot dng kinh tê khác cüa APEC.
9.11 Can cfr pháp I cüa thu tiic hành chInh
a) Nghj dnh s 136/2 007/ND-CP ngày 17/8/2007 cüa ChInh phU v xu.t
cãnh, nh.p cãnh cüa cong dan Vit Nam.
b) Quyt djnh s 45/2006/QD-TTg ngày 28/02/2006 cüa Thu tithng ChInh
phü ye vic ban hành Quy chê cap và quàn 1 the di lai cüa doanh nhân APEC.
c) Quy& djnh s 54/2015/QD-TTg ngày 29/10/2015 cüa Thu tithng Chinh
phü ye vic sàa dôi, bô sung mt sO diêu cüa Quy ché cap và quán 1 the di lai
cüa doanh nhân APEC ban hành kern theo Quyet djnh sO 45/2006/QD-TTg ngày
28/02/2006 cüa Thu tuó'ng ChInh phü.
d) Thông tu s 28/201 6/TT-BCA ngày 0 5/7/2016 cüa B tru&ng B Cong
an hu&ng dn thc hin Quy ché cap và quãn 1 the di 1i cUa doanh nhân
APEC.
d) Quy& djnh s 44/2014/QD-UBND ngày 08/12/2014 cüa UBND thành
phO Dà Nàng ye vic Ban hành Quy djnh xét cho phép sr diing the di 'ai cUa
doanh nhân den các nén kinh tê thành viên cüa Din dan Kinh tê Châu A - Thai
BInh Dixo'ng tai thành phô Ba Nng.
e) Quytdjnh s 09/2017/QD-UBND ngày 23/3/2017 cüa UBND thành
phô Dà Nàng ye vic sira dOi, bô sung rnQt so diêu cüa Quy djnh xét cho phép si
diing the di 1i cüa doanh nhân den các nên kinh tê thành viên cüa Diên dan
Kinh tê ChâuA - Thai BInh Di.wng tai thành phô Ba Nkg ban hành kern theo
Quyêt djnh so 44/2014/QD-UBND ngày 08/12/2014 cüa TJBND thành phO Ba
Nkg.
g) Quyt djnh s 7365-QD/TU ngày 16/6/20 17 cüa Thành üy Dt Nang v
vic ban hành Quy ché quãn 1 thông nhât các hoat dng dôi ngoi trên da bàn
thành phô Dà Näng.
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Mu 1
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti1r do - Hinh phuic

TEN CO QUAN
s6•

Dà Nc'ng, ngày... . tháng... nám
KInh gii:
- Uy ban nhân dan thành phé Dà Nng;
- So' Ngoi v1i thành phô Dà Nng.

Cäncir Quy djnh xét cho phép sü dçing the di laj cüa doanh nhân den các
nén kinh tê thành viên cüa Diên dan kinh té Châu A - Thai BInh Duang dôi vâi
cong chirc, viên chi'rc nhà nuâc và doanh nhan cüa các doanh nghip thuc thãnh
phô Dà Nng ban hành kern Quyêt djnh so.. ../201 /QD-UBND ngày ... tháng
nàm 201 cüa Uy ban than dan thànhphô.
Ten co quan:
Dja chi:
Diênthoai:

Fax:

D nghj xét cho phép sCr dirng the ABTC dn nn kinh t thành viên vâi
miic dIch
cho các cá nhân có ten sau:
STT

119 V ten

Ngày,
tháng,
11am sinh

QA

Chüc
vt.I

No'i dãng k NKTT

1
2
3

A

,o, ngay cap,
ngày hêt hin
cüa h chiu

Chüng tôi chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các thông tin ké khai và
cam két chap hành nghiêm chinh 1ut pháp và các quy djnh cüa Nhà ni.râc Vit
Nam cQng nhir cüa các rnrâc và viing 1nh thô thành viên APEC áp ding dôi vâi
nguài mang the ABTC.
KInh d nghj qu Co quan xem xét, giãi quyk/.
Nuinhân:
- Nhu trên;
- Liru.

THU TR1Y(NG CO QUAN
(Kg, ghi h9 ten và dOng du)
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Mu 2
TEN CY QUAN

CQNG HOA xA HOI CIIU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc

s6

Dà Nng, ngày.... tháng...nám.
KInh gui:
- Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng;
- Sä Ngoi vii thành phô Dà Nng.

Thirc hin quy djnh t?i Diu 7 cüa Quy djnh xét cho phép sr diing thédi
lai cüa doanh nhân den các nên kinh tê thành viên cüa Diên dan kinh tê Châu A Thai BInh Dung doi vói cong chirc, viên chirc nhà nuâc và doanh nhân cüa các
doanh nghip thuc thành phô Dà Nng ban hành kern Quyêt djnh so.. ../201
/QD-UBND ngày ... tháng .... näm 201 cüa Uy ban nhân dan thành phô.
Ten ca quan:
Dia chi:
Diên thoai
Fax:
Chuing tOi xin báo cáo tInh hInh sir diing the ABTC cüa các cá nhân có ten
sau:

STT

1
2
3
4

HQ Va
Ten

S the
Chile
ABTC,
kiii dáng
ngãy
k
hthan

Chile
VlJ

hin
ti

Nhfi'ng
niró'cdã
denvà
thôi gian
hru trü

Miic
dIch
chuyn
di

s6
1n
d

Ba chuyn
côngtác
sang do'n
khác (neu
có; ghi rô
tefldo11V1
mó'i)

Chitng tôi chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các thông tin baa cáo và
cam kêt tiêp tiic chap hành nghiêm chinh Eut pháp, các quy djnh cüa các nên
kinh tê thánh vien APEC áp ding dôi vOl ngizori mang the ABTC./.
Nyi nhân:
TIIIJ TRU1NG Ci QUAN
- Nhu trn;
(Kg,
ghi h9 ten và dong dâu)
- Lmi.
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II. LINU VUC CHUNG NHJN LANH SIT, HQP PHAP HOA
LANH S
1. Thu ti,ic chfrng nhn lãnh si1, hç'p pháp hóa lãnh siy giy to', tài lieu
ti các c quan & trong nir&c
1.1 Trinh tir thiyc hiên
a) Bixic 1: T ch'crc, cong dan hoàn thin h so theo hixàng dk dithi day
vâ np ho so tai BO phân Tiêp nhn và Trâ kêt qua (B phn TN&TKQ) Trung
tam Phiic vçi dôi ngoi Dà Nàng.
b) Bithc 2
- B phn TN&TKQ Trung tam Phiic vi d& ngoi Dà Nkg kim tra
thành phân ho so;
- Nu thành phn h so chixa dy dü và chua hçip 1, B phn TN&TKQ
Trung tam Phiic vçi dôi ngoi Da Nkg hng dânco quail, don vj hoàn thin ho
so theo quy djnh và yêu câu bô sung, hoàn thin ho so;
- Nu h so dy dü, hcip 1, B phn TN&TKQ Trung tam Phiic vi
ngoi Dà Nkg ghi phiêu biên nhn trong do nêu rô ngày trâ két qua.
c) B'irâc 3: Trong vOng 91 ngày lam vic k tir khi tip nhn h so dy dü,
hp 1, Trung tam Phiic vii dôi ngoi Dà Näng gii chuyên toàn b ho so và l
phI bang djch vti bru chInh cOng Ich den Ciic Lânh 51r hoc Sâ Ngo.i v1i Thành
phô Ho ChI Minh (B Ngoi giao) giâi quyêt.
d) Buóc 4
- Di vth h so có s hrçmg dud 10 giy t?, tài lieu, Trung tam Phiic Vç1
dôi ngoi Dà Nng nhn kêt qua tr B Ngoi giao g1ri qua duOng bixu din trong
vông 06 ngày lam vic (tth tnrng hcip ho sd can kiêm tra tInh xác thirc cüa con
dâu, ch k, chüc danh trên giây ti, tài 1iu dê nghj dixqc chüng nhn lânh s'tr);
- Di vOi h so có s luçvng tü 10 giy t, tài lieu tr len, Trung tam Phiic
vi dôi ngoi Dà Nng nhn két qua tir B Ngoi giao gui qua dung biru din
trong vOng 10 ngày lam vic tth trug h ho so can kiêm tra tlnh xác thrc
cüa con dâu, chu k, chüc danh trên giây t, tài 1iu dé nghj dizgc ching nhn
lãnh su)
- D& vói trix&ng hqp cn kim tra tInh xác thc cüa con du, cht k, chüc
danh trén giây t?y, tài 1iu dé nghj duçic chüng nhn länh 5ir, tüy thuc vào vic
xác thirc con dâu, chu k, chirc danh có hcp 1 hay không dê thông báo cho to
chirc, cong dan kêt qua.
(Trithng hçp c.n kMm tra tInh xác thirc cUa con d.u, chü k, chüc danh
trén giây t, tâi lieu de nghj duçic chi'rng nhn länh sir thI ngay sau khi nhn ho
so do Trung tam Phiic vii dôi ngoi Dà Nàng giri den, BO Ngoi giao có van bàn
dé nghj co quan, to chüc có thãm quyên lap, cOng chüng, chirng thirc, chüng
nhan giây t, tài lieu dO hoc co quan, to chuc cap trên xác minh. Trong thai han
05 ngày lam vic kê tir ngày nhn duc dé ngh, co quan, to chuc có trách nhim
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trà lôi bang van bàn cho B Ngoi giao. Ngay sau khi nMn duqc trà 1i, B
Ngoi giao giài quyêt và thông báo két qua cho ngiz&i dê nghj ching nhn lânh
sr. Tring hçip chi k, con dâu và chüc danh ci:ia co quan và ngui có thâm
quyên cüa nuâc ngoài (Giây t, tài 1iu dé nghj dixçic hqp pháp hóa lânh sr, dä
duçrc Ca quan ctai din ngoi giao, Co quan 1nh sir ho.c co quan khác diiçic ày
quyên thirc hin chirc näng lânh sr cüa nu& ngoài chirng nhn) trong ho sodê
nghj duqc h pháp hóa lAnh sir chua duqc chmnh thirc thông báo hoc can hem
tra tInh xác thirc, B Ngoi giao dê nghj cci quan nay xác minh. Ngay sau khi
nhn ducc kêt qua xác minh, B Ngoi iao giài quyêt ho so và trà kêt qua cho
Trung tam Phiic vi dôi ngoi Dà Nng dé trã cho to chirc, cong dan).
d) Buóc 5: T chirc, cong dan dn nhn kát qua tai B phn TN&TKQ
Trung tam Phiic vii dôi ngoi Dà Nng hoc B phn TN&TKQ Trung tarn Phiic
vi dôi ngoi Dà Ning gCri két qua qua djch vii btru chInh cong Ich cho to chi.rc,
cong dan.
1.2 Cách thfrc thirc hin
B phn Tip nhan và Trã k& qua (B phn TN&TKQ) Trung tam Phiic
vi dôi ngoi Dà Nng.
1.3 Thành phn và s lirçrng ho so'
a) Thành phn h so
- fMi vói vic chüng nhn lânh sir giy t, tài lieu cüa Vit Nam d dugc
cong nhn và sr ding & rn1óc ngoài:
+ 02 Th khai chirng nhnIho'p pháp hóa länh si,r theo miu Ti khai trirc
tuyên ti Cong thông tin diçn ti'r ye Cong tác lãnh sc - Bç3 Ngogi giao.
https://lanhsuviei-nam.gov.vn; cong dan 4ra chQn no'i np hO sd duc'c thyv hin
tgi B5 phn M5t cz,'ca Cyc Länh sit (Ha Nç3z) hoçc SO' Ngoqi vy Thành phO HO
ChI Minh phi hcxp theo nhu cáu, sau khi hoàn thành vic khai trrc tuyên, in t&
khai và k ten;
+ 02 bàn chip giy t tüy than (Giy chimg minh nhân dan, can cithc
cOng dan, h chiêu hoc giây to có giá trj thay the h chiêu - không can cong
ching). Trong tnx&ng hqp ngu'Oi np ho so không phài là chü ho so, dê nghj
nguOi np ho so cung cap 02 bàn chip giây tOtüy than cüa bàn than (khong can
phãi cong chIrng);
+ Gi.y tO, tài 1iu d nghj duçic chirng nhn lânh sir (truOng hcTp chi'rng
nhân lãnh sir trên bàn sao hoc bàn djch phâi có cong chirng);
+ Bàn chmnh giy tO, tài 1iu dcrçic chrng nhn lãnh sir(d& vOi tnrOng hçTp
chrng nhn länh sir trén bàn sao ho.c bàn djch) và duçic trà lti khi nhn kêt qua;
+ 02 bàn chiip giy tO, tài 1iu d nghj dugc chirng nhn länh sir.
- Déd vOi vic hçp pháp hóa lãnh s1r giy tôr, tài 1iu cüa nithc ngoài d
duçc cong nhn và si'r ding 0 Vit Nam:
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+ 02 Th khai chirng nhnThçip pháp hóa lânh s1r theo mu Th khai trirc
tuyên tai Cong thông tin din tz'r ye Ong tác Mnh sc - Bô Ngogi giao.
https://lanhsuvietnam.gov.vn,• cOng dan lta chQn nc/i nc5p hO sd dwctc thyv hin
tgi B5 phç2n Mç3t ct'ra Cyc Ldnh sr (Ha Nez) hoc Sà Ngogi vy Thành phô Ho
C7iI Minh phü hop theo nhu cdu, sau khi hoàn thành vic khai trirc tuyên, in to!
khai và k ten;
+ 02 bàn chiip gi.y t& tüy than (Giy chrng minh nhân dan, can ctthc
cOng dan, h chiêu hoc giây to! có giá trj thay the h chiêu - không can cong
chüng). Trong trx&ng hqp ngiio!i np ho so không phài là chü ho so, dé nghj
nguo!i np ho so cung cap 02 bàn chip giây t& tüy than cüa bàn than (khong can
phài cong ching);
+ Giy to, tài lieu d nghj dixo'c hçip pháp hóa lânh s1r (dä dtrcc co quan
dai din ngo.i giao, cor quan lnh s11 hoc co quan khác duçc üy quyên thirc hin
chCrc näng lânh s1r cüa nrOc ngoài chüng nhn);
+ 02 bàn chiip giy tO, tài 1iu d nghj di.rçic hçip pháp boa lânh s1r;
+ 02 bàn djch giy tO, tài lieu d nghj duçic hçip pháp hóa lAnh s1r sang
tiêng Vit hoc tiéng Anh (nêu giây tO, tài lieu do không dixçrc 1p bAng các th
tiêng nay). Bàn djch không phãi chüng thçrc. NgrOi np ho so phài chju trách
nhim ye tInh chInh xác cüa bàn djch (ngi.rOi dch phài ghi rô h9 ten, so chüng
minh nhân dan, ngày cap, non cap cuôi b djch và cam doan chju trách nhim
dôi v0i ni dung bàn dch; dInE kern bàn sao ch(rng minh nhân dan cUa ngi.rOi
dich).
b) S luçing h so: 01 (mQt) b.
1.4 ThOi hn giâi quyt
a) Di vOi h so có s6 luçmg dixOi 10 giy tO, tài lieu (tth tnrOng hqp h
so can kiêm tra tInh xác thirc cüa con dâu, chi k, chirc danh trên giây to!, tài
1iu dé nghj dixqc chCrng nhn lânh sir): 07 ngày lam vic
- SO Ngoi v thành pM Dà Nng: 01 ngày lam vic.
- Bu':u din: 05 ngày lam vic.
- B Ngoi giao: 01 ngày lam vic.
b) Di vOi M so có s luqng tü 10 giy tO, tài lieu trO len (trü truOng hçp
ho so can kiêm tra tInh xác thrc cüa con dâu, cha k, chirc danE trên giây tO, tài
lieu dê nghj duqc chrng nhn lnh sir): 11 ngày lam vic
- SO Ngoi vv thành ph6 Dà Nng: 01 ngày lam vic.
- Bizu din: 05 ngày lam yic.
- B Ngoi giao: 05 ngày lam vic.
1.5 Di ttrçrng thirc hin thu tic hành chInh
Ca nhân, t chüc trong và ngoài nuOc có nhu cAu chi'rng nhn länh sir, hçip
pháp hóa lanh sir.
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1.6 Cor quan giãi quyt thu tiic hành chInh
a) Ca quan có thrn quyn quy& djnh: B Ngoi giao, gm:
- Ciic Lãnh sir - B Ngoi giao;
- S& Ngo.i vii Thành pM H ChI Minh - B Ngoi giao.
b) Ca quan tnrc tMp thirc hin TTHC: Sâ Ngoi vii thành pM Dà Nng
1.7 Kt qua thtrc hin thu tc hành chInh
Tern (hoc du) ehirng nhn dóng trên giy to, tài 1iu d nghj chirng nhn
1nh sr, hqp pháp boa länh s1r.
1.8 L phi
a) Hqp pháp hóa lãnh sir: 30.000 \TND/bànJ1n (Theo Thông tir s
157/201 6/TT-BTC ngày 24/10/2016 cüa B truOng B Tài chInh quy djnh müc
thu, chê d thu np, quãn 1 và sir dting phi chirng nhn lành s1r và hçip pháp hóa
1nh s1r).
b) Chi'rng nhn lãnh
30.000 VND/bãnJ1n (Theo Thông tir s
157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 cüa B trix&ng B Tài chInh quy djnh mirc
thu, ché dQ thu np, quàn 1 và s1r ding phi ch(rng nhn lãnh si,r và hçip pháp hóa
lãnh sr).
sv:

c) PhI g&i hc so qua bztu din. theo giá czthc chuyê'n phát cia Tdng Cóng
ty Bu'u din Vit Nam (theo Thóa thun hcip tác 49A/TTHT-2021/SNG-BDDN
ngày 20/4/202] gilba Sà Ngogi vy thành phô Dà Náng và Buu din Dà Náng
viçc tiêp nhgn và trá kêt qua bang djch vy bwu chInh cong Ich).
so

ye

d) L phi và phi np cüng lüc vOi np M sa và biên lai thu phi ducc trâ
khi nhn kt qua.
1.9 Ten mu do'n, mu to khai
MJ'u quy d/nh khai tryc tuyê'n tgi Cng thông tin diçn tt'c v COng tác lanh
sit - B3 Ngoii giao: https://lanhsuvietnam.gov.vn.
A

A

•A

•A

•A

1.10 Yeu can, then kiçn thiyc hiçn thu tiic hanh chinh
a) Các giy tO, tài 1iu dirge rnin chüng nhn lânh sr, hgp pháp hóa lath
s1r
- GiAy tO, tài
dugc rnin chirng nhn lãnh s1r, hqp pháp hóa lânh sr
theo diêu u&c quôc té
Vit Nam và nuOc ngoài lien quan dêu là thành viên,
hoc theo nguyen täc có di có
lieu

ma

lai.

- Giy tO, tài 1iu duqc chuyn giao trrc tip ho.c qua thrOng ngoi giao
giCa Ca quan có thâm quyên cüa Vit Narn và Ca quan có thâm quyên cüa nuOc
ngoài.
- Gi.y to, tài 1iu dirge min chüng than lanh sr, hqp pháp hóa 1th sgr
theo quy djnh cüa pháp
Vit Nam.
luat
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- Giy t, tài lieu ma co quan tip nhn cüa Vit Nam hoc cüa nixâc
ngoài không yêu cau phâi hqp pháp boa lânh sir, chüng nhn lãnh sir phü hçp
vói quy dnh pháp 1ut tuong img cüa Vit Nam hoc cüa rnthc ngoài.
b) Các giy t, tài 1iu không duçic chirng nhan lãnh sir, hqp pháp hóa
lânh s1r
- Giy to', tài 1iu bj süa chtta, ty xóa nhu'ng không dixçic dInh chInh theo
quy djnh pháp 1ut.
- Giy to', tài 1iu trong h so d nghj chüng nhn lânh sir, hçxp pháp hóa
lânh sir có các chi tiêt trong bàn than giây to', tài lieu do mâu thuãn vâi nhau
hoc mâu thuân vOi giây to', tài lieu khác trong ho so dé nghj chCmg nhn lãnh
sir, hqp pháp hóa lânh s1r.
- Giy to', tài lieu già mto hoc duqc cp, chi.'rng nhn sai thrn quyn theo
quy djnh pháp 1ut.
- Gi.y to', tài lieu dng tho'i có con du và chCi k không duçic dóng trçrc
tiêp va k)" trirc tiêp trén giây to', tài lieu. Con dâu, chü k5 sao ch%ip dithi mci
hlnh thic dêu không dizçic coi là con dâu gôc, ch k gôc.
- Giy to', tài lieu có ni dung vi phm quyn và igi Ich cüa Nba nuâc Vit
Nam, không phü hqp vói chü trumg, chInh sách cña Nhà nu&c Vit Nam ho.c
các trixo'ng hcrp khác cO the gay bat igi cho Nhà n'ithc Vit Nam.
c) Các gi.y to', tâi 1iu không thu l phi chüng nhn lnh sr, hçip pháp hóa
lãrth sr
- Giy to', tài lieu phiic V%i tr1rc tip cho các hoat dng cüa cáC Co quan cüa
Dãng, QUÔC hi, ChInh phü và các B, co quan ngang B.
- Giy to', tài lieu dixçic min thu phi chng nhn lanh sr, hgp pháp hóa
lanE sir theo diêu ithc quôc tê ma Cong hoà xä hi chü nghia Vit Nam k kêt,
tham gia ho.c thoà thu.n CO quy djnh khác thI diiçic th1rc hin theo quy djnh do.
- Giy to', tài lieu dixgc min thu l phi hgp pháp hoá, chImg nhn lânh sii
cüa các to chüc, cá nhan nuóc ngoài trén Co so' quan h ngoi giao "cO di cO lai"
và các truo'ng hçip dôi ngoi khác theo quyét djnh c1i the cüa B Ngo.i giao.
d) Yêu cu cii th dé,i vo'i các giy to', tài lieu d nghj chCrng nhn lânh s1r
- Là giy to', tài lieu cüa Vit Nam d ducic cong nhn và sü diing & nithc
ngoài.
- Gi.y to', tâi lieu có th d nghj &rçc chi'rng nhn länh sir là giy to', tài
1iu diigc lap, cong chtng, ching th'çrc, chig nhn bâi:
+ Các co quan thuc Quc hi, Chü tjch nithc, ChInh phü, ba an, Vin
Kiêm sat; các co quan hành chInh nba nuâc Trung uong và dja phi.rang;
+ Co quan Trung i.rcmg cüa Dãng Cong san Vit Nam, Uy ban Trung
11ong Mt trn To quôc Vit Nam, lông Lien doãn Lao dng Vit Nam, Hi
Lien hip Phi? nü Vit Nam, Trung ixo'ng Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI
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Minh, Hi Nông dan Vit Nam, Hi Ciru chin binh Vit Narn, Lien hip các t
chi'rc Hiru nghj Vit Nam, Lien hip các HOi Van hçc ngh thut Vit Nam, Lien
hip các Hi Khoa hçc và K thut Vit Nam, Lien minh Hçp tác x Vit Nam,
Phông Thuong mai và Cong nghip Vit Nam;
+ Các th chirc hành ngh cong chimg cüa Vit Nam;
+ Giy t&, tài 1iu do cci quan, t chirc khác cap, chirng nh.n theo quy
djnh cüa pháp 1ut bao gôm:
• Van bing, chüng chi giáo diic, dâo tao;
• Chthignhnyt;
• Phiu 1 ljch tu pháp;
• Giy ti, tài 1iu khác có th dirçic chCrng nhn lãnh s1r theo quy djnh cüa
pháp 1ut.
- Mu con du, mu chtt k và chuirc danh cüa các ca quan và ngui có
thâm quyên nêu trên phâi dugc giOi thiu tnthc cho B Ngoi giao.
d) Yêu cAu cii th d& vói giy t?, tài 1iu d nghj hqp pháp hóa 1nh sr
- Là gi.y t, tài 1iu cüa nuâc ngoài d duçc cong nh.n và sir dçing &
Viêt Nam.
- Duqe co quan dai din ngoi giao, co quan lânh s1r ho.c Co quan khác
duqc üy quyên thirc hin chüc näng länh sr cüa rnió'c ngoài cap, chüng nhn.
- Mu con du, miu chü k và chirc danh cüa các Co quan và ngui có
thâm quyên cüa nuóc ngoài phãi duqc giói thiu truâc cho B Ngoi giao.
1.11 Can cfr pháp 1 cüa thu ttc hành chInh
a) Nghj djnh s lll/2011/ND-CP ngày 05/12/2011 cüa ChInh phU v
chirng nhn länh sir, hqp pháp hóa lAnh sir.
b) Thông tu s 01/2 012/TT-BNG ngày 20/3/2012 cüa B tru&ng B
Ngoi giao huâng dan th'trc hin mt sO quy djnh cüa Nghj ctjnh so
111/2011/ND-CP.
c) Thông tu' s 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 cüa B trir&ng B Tài
chInh ye Quy djnh müc thu, chê d thu np, quân 1 và sir dung phi chng nh.n
länh s và hçip pháp hóa lanh sir.
d) Quy& djnh s 35 86/QD-BNG ngày 17/12/2012 cüa B tru&ng B
Ngoi giao üy quyen thirc hin tiêp nhan ho so dê nghj ching nhn lanh sr, hçip
pháp hóa lãnh s1r cho S& Ngoi vi thành phô Dà NAng.
d) Quyt djnh s 106 1/QD-BNG ngày 14/4/2017 cüa B tnr&ng B Ngoi
giao Ye vic cong bô thu tiic hành chInh trong ltnh vrc länh sr thuc pham vi
quãn 1 cüa B Ngoi giao.
e) ThOa thun hçip tác s 49AITTHT-2021/SNG-BDDN ngày 20/4/2021
gifla S& Ngoi vi thành phO Dà Nng và Buu din Dà Nng ye vic tiep nhn ho
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so và chuyn trã k& qua giâi quy& thu tic Ching nhn länh sir, h pháp hóa
lath sv giây t, tài 1iu và thu tçic Chirng nhn xuât trInh giây t, tài 1iu qua
djch vi bru chInh cong Ich.
(Phn chfr in nghieng là n3i dung sfra dii, bó sung, Ihay the)
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A

S

S

• •A

2. Thu ttic chffng nh&n xuat trinh glay to', tai 1içu tu BQ Ngoi giao
Ap dçing di vói giy t&, tài 1iu không thuc din duçc chCrng nhn länh
sir nhixng dê tao dieu kin cho giây t?i, tài 1iu do dixgc chap nh.n sir dimg r
nuác ngoài và theo nguyen vQng cüa ngui dé nghj ch(rng nhn 1nh s1r.
2.1 Trinh tir thu'c hiên
A

a) Birâc 1: T chüc, cong dan hoàn thin h so theo huóng dn dix6i day
và np ho so tai B phn Tiêp nhQn và Trâ kêt qua
phn TN&TKQ) Trung
tam Phiic V1 dôi ngoi Dà Nang hoc qua djch vçi bixu chInh cOng Ich.
b) Buc 2
- B phn TN&TKQ Trung tam Phic vi d& ngoi Dà Nng kim tra
thành phãn ho so;
- Nu thành phAn h so chi.ra dy dü và chtra hçip 1, B ph.n TN&TKQ
Trung tam Ph'çic vçi dôi ngoi Pa Nang hu&ng dan co quan, don vj hoàn thin ho
so theo quy djnh và yêu câu bô sung, hoàn thin ho so;
- Nu h so dy dü, hçp 1, Bi phn TN&TKQ Trung tam Phiic vii di
ngoi Dà Nng ghi phiêu biên nh.n trong do nêu rô ngày trà két qua.
c) Bu&c 3: Trong vông 01 ngày
vic k tii khi tMp nh.n h so dy dü,
hqp 1, Trung tam Phiic vii doi ngoi Dà Nng gài chuyên phát nhanh toân b h
so va lê phI den Cic Lânh sir hoc Si Ngoi v1i thành phô Ho CM Minh (B
Ngoi giao) giái quyêt.
lam

d) Bu6c 4
- Di vOi M so có s luçmg drOi 10 giy t, tài 1iu, trong vOng 06 ngày
lam vic, Trung tam Phiic vii dôi ngoi Dà Näng nhn kêt qua tr B Ngoi giao
gri qua du&ng bixu din;
- Di vOi M so cO s luçing tü 10 gi.y t, tài 1iu tr& len, trong vOng 10
ngày lain vic, Trung tam Phiic vii dôi ngoi Dà Nng nhn kêt qua t1r B Ngoi
giao gi:ri qua dxOng him din.
d) BuOc 5: Tchüc, Cong dan dn nhn k& qua tai BO phn TN&TKQ
Trung tam Phiic vii dôi ngoi Dà Nãng ho.c B phn TN&TKQ Trung tarn Phiic
vii dôi ngoi Dà NAng g1ri kêt qua qua djch vii btru chlnh cOng Ich cho tO chüc,
cong dan.
2.2 Cách thfrc thirc hiên
so dixcc np trirc tip ti B phn Tip nh.n và Trã k& qua (B pn
TN&TKQ) Trung tam Phiic v,i dOi ngoi Da Nàng.
2.3 Thành phn và s lu'çrng h so'
a) Thành phn h so
- 02 TOr khai chirng nhnIhçip pháp hóa lanE sirtheo miu Th khai trirc
tuyên tai Cong thông tin din tz'
C1Ong tác Mnh sir - Bó Ngogi giao:
ye
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https://lanhsuvietnam.gov.vn, cong dan lra chQn nc/i nc$p h so' dwçtc thy'c hin
tqi B5 phç2n Mf3t cz'ra Cyc Lanh sy (Ha Nez) hoçc So Ngogi vy Thành phO HO
GhI Minh phii hçtp theo nhu câu; sau khi hoàn thành vic khai trirc tuyên, in t&
khai và k ten.
- 02 bàn chçip giy ttüy than (GMy ching minh nhân dan, can cu'O'c cOng
dan, h chiêu ho.c giây t có giá trj thay the h chiêu - không can cong chüng).
Trong tnrông hgp ngui np ho so không phãi là chü ho so, dê nghj nguèi np
h so cung
02 bàn chip giây t?tüy than cüa bàn than (khong can phâi cong
chirng).
cap

- Giy t, tài 1iu d nghj dixçc chtrng than xut trInh d sr dyng nuâc
ngoài.
- 02 bàn chiip gi.y tà, tài 1iu d nghj duçic chüng nhn xut trInh.
b) S lixçxng h so: 01 (mQt) b
2.4 Thôi hn giãi quyt
a) D& vói h so có s liiçmg duói 10 gMy t?, tài

lieu:

07 ngày

lam

vic

- S& Ngoi vi thành phé Dà N.ing: 01 ngày lam vic.
- Bixu din: 05 ngày

lam

vic.

- B Ngoti giao: 01 ngày
vic

lam

vic.

b) Di vâi h so có s luçing tü 10 gi.y tä, tài 1iu tr& len: 11 ngày lam
- S& Ngoi vii thành ph Dà Nng: 01 ngày lam vic.
- Bxu din: 05 ngày
vic.
lam

- B Ngoi giao: 05 ngày lam vic.
2.5 Di tircrng thic hin thu tyc hành chInh
lieu. Ca nhân, t chirc trong nuóc có nhu cu chng nhn xut trInh giy t, tài
• 9•

2.6 Co quan giai quyet thu tyc hanh chrnh
a) Co quan có th.m quyn quy& djnh: B Ngoi giao, gm:
9

- Citc Lnh 51r - B Ngoi giao,
- S& Ngoi vii Thành pM H ChI Minh - B Ngoi giao.
b) Co quan tr1rc tip thrc hin TTHC: Sâ Ngoi vii thành pM Dà Nng
2.7 Ket qua thirc hiçn thu tyc hanh chinh
9

'A

9

Tern (hoc du) chirng nhan dóng trén giy ti, tài
xuât trInh.
2.8 L phi
a) Không thu L phi chCrng nhn xut trInh.

lieu

dt nglij ch(rng nhn
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b) PhI gi'i ha sd qua bu din: theo giá czthc chuye'n phát cza Tó'ng Cong
ty Bwu din Vit Nam (theo ThOa thudn hQp tác sO 49A/TTHT-2021/SNG-BDDN
ngày 20/4/2021 giia Sá Ngogi vy thành phO Dà Náng và Buu din Dà Nàng ye
vic tiêp nhn và trá két qua bang djch vy buu chInh cong 1ch).
c) PhI np cüng hic vói np M so và biên lai thu phi ducic trá khi nhn kt
qua.
2.9 Ten mu don, mu tr khai
Mu quy djnh khai try'c tuye'n tqi Cdng thông tin din tile ve COng ta'c lanh
sy - Bt31 Ngogi giao: https://lanhsuvietnain.gov.vn.
A

•

•A

A

9

2.10 Yeu cau, dieu kiçn thyc hiçn thu tijc hanh chinh
a) Là giy to, tài 1iu cüa Vit Nam d diiçic cong nh.n và sir dng ti
nuOc ngoài nhimg không thuc din diiçic chng nh.n lânh sir (dê to ctiêu kin
cho giây
tài liu do dixçic chap nhn sir diing 0 nuOc ngoài và theo nguyen
v9ng cüa ngu0i d:ê nghj chirng nhn lânh sir).
9

tôr,

b) Các giy tO, tài 1iu cO miu chti k, miu con du và chirc danh không
con lu'u tai co quan, to chirc
Cong chtrng, chirng thrc giây tO, tài lieu do
hoc không the XaC djnh dugc. Bao gôm:
lap,

- Gi.y tO, tài 1iu có con du, ChO k2 và chirc danh chua dUçYC giOi thiu
chInh thüc;
- Giy tO, tài 1iu có con du, chU k và chlrC danh không th xác dnh
duoc trén Co sO' dôi chiêu vOi mâu con dâu, mâu Ch k và chirc danE ducic gió'i
thiu chInh thirc hoc trên Ca sO kêt qua XaC minE.
1975.

c) Các giy tO, tài 1iu do chInh quyn Cu Cap trtxOC ngày 30 tháng 4 nàm

2.11 Can ci? pháp I cüa thu tiic hành chInh
a) Nghj djnh s 111/2011tND-CP ngày 05/12/2011 cüa ChInh phü v
chirng nhn lânh sir, hqp pháp hóa lânh sir.
b) Thông tu s 01/2 012/TT-BNG ngày 20/3/2012 Cüa B truOng B
Ngo.i giao huOng dan thirc hin mt
quy djnh Cüa Nghj djnh
111/201 1/ND-CP.
so

so

c) Quy& djnh s 3586/QD-BNG ngày 17/1 2/2012 Ctia B tri.rO'ng B
Ngoi giao üy quyên thirc hin tiêp nhn ho so dê nghj chirng nhn lành s1r, hp
pháp hóa lnh sir cho SO Ngoi viii thành phô Dà Nng.
d) Quy& djnh s 106 1/QD-BNG ngày 14/4/2017 Cüa B trithng B Ngoi
giao ye viC cOng bô thu tç1C hành chInE trong lTnh vrc lânh sir thuc phm vi
quán l3 cüa B Ngoi giao.
d) ThOa thun hçip tác s 49AITTHT-2021/SNG-BDDN ngày 20/4/2021
•giva SO Ngoi vii thành phô Dà Nàng và Bu'u din Dà Náng ye vic tiêp nhn hO
so vâ chuyên trã két qua giãi quyêt thu tic Chimg nhn länh s1r, hçip pháp hóa
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länh sir giy to, tài 1iu vâ thu tiic Ching nhn xut trInh giy tO, tài 1iu qua
djch vi bixu chInh cong Ich.
(Phin chfr in nghiêng là n3i dung sü'a d'6i, b6 sung, thay the')

