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                                                 Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

Tiếp nhận công văn số 3906/VPUB-TTTHCB ngày 16/10/2018 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xem xét, trả lời câu hỏi của ông 

Nguyễn Hồng Ngọc trên Chuyên mục Hỏi – Đáp (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

Theo khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định “Chi nhánh là 

đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một 

phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. 

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh 

của doanh nghiệp”. 

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trong đó 

quy định: Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo 

lập chi nhánh theo biểu mẫu quy định tại phụ lục II-11 kèm theo Thông tư số 

20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. 

Kèm theo thông báo phải có: 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công 

ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc 

thành lập chi nhánh; 

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; 

- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam đối với công văn Việt Nam hoặc Hộ chiếu nước ngoài đối 

với người nước ngoài còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh. 

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký qua mạng trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc 

nộp trực tiếp tại Văn phòng Phát triển kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Ninh Thuận, địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; điện thoại: 02593.891675. 



Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hồng Ngọc trên  

Chuyên mục Hỏi – Đáp, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh để trả lời cho ông Nguyễn Hồng Ngọc theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ T.X.Vỹ; 
- Lưu: ĐKKD. 
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