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Kinh gri: Sâ K hoch và Dàu tu các tinh, thành ph6 trrc 

Lien quan dn vic dàng k kinh doanh ngành, ngh 
pháp 1ut, djch vii phAp 1, thrc hin chi do cüa Phó Thu 
ChInh phü Tnrng Hôa BInh ti Thông báo s 359f1BVPCa . " I 019 
cüa Van phông Chinh phU, sau khi trao ôi vâi B Tu pháp, nhäm thrc hin quy 
djnh cUa pháp 1ut chuyên ngãnh, dng th&i dam bào quyn tr do kinh. doanh và 
to môi tnr&ng du tu kinh doanh thun lqi, an toân cho ngisôi dan và doanh 
nghip, B Kê hoach và DAu tu dê nghi S& K hoch và Dâu tu các tinh, thânh 
phô tnrc thuc Trung ucing triên khai mOt s ni dung sau: 

1. Di vth ngânh, ngh kinh doanh "tham gia th tllng", "dai din ngoài t 
tung cho khách hang" 

Tnthng hçip doanh nghip kinh doanh ngành, ngh "Hot dng di din, 
ttr v.n pháp 1ut" (ma ngành 69101 theo H thng ngành kinh t Vit Nam), 
bao gôm hoat  dng "tham gia t tng", "dai din ngoài th t\lng cho khách 
hang" thI phài dam bão dü diêu kiin theo quy djnh cüa Lut Lut six và thirc 

- _. . . . . hin dang ky tal  Sci Tu phap theo quy djnh cua Lutt Luat six va Ngh quyet so 
65/2006/NQ-QH1 1 ngày 29/6/2006 cUa Qu6c hi v vic thi hành Lut Lut 
six, không thc hin thU tVc  däng k doanh nghip d& v&i mA ngành nay theo 
quy djnh cUa Lut Doanh nghip và các vAn ban htr&ng dn thi bath ti Cci 
cuan dang k kinh doanli. 

2. iiM vri ngành, ngh kinh doanh "tu v.n pháp 1ut", "djch vti pháp 1k" 

- Tru&ng liqp doanh nghip dang k kinh doanh ngành, ngh bao gm 
ciim tIr "tu vn pháp 1ut", "djch vi pháp 1" thI phãi dam bão dU diu kin 
theo quy dnh cUa Lut Lut six và thiic hin dang k) tai  So Tu pháp theo dUng 
quy djnh cUa Lust  Lust six và Nghj quyt s 65/2006/NQ-QH11, không thirc 
hin thU ti,ic dàng k doanh nghip di vOi ngành, nghê nay theo quy djnh cUa 
Lut Doanh nghip và các vAn bàn huOng dn thi hành tai  Ca quan dAng k 
kinh doanh. 

- Trueing hçip doanh nghip dAng k'fr kinh doanh hott dng tu v.n và djch 
vi khác ma ngành, ngh kinh doanh không bao gm c1m tr "tu v.n pháp 1ut", 
"djch viii pháp lv" (vI dlai: tu vn tài chInh; tu van thug; tu van dAng k doanh 
nghip; tu v.n du hQc; djch vi xin visa, giây phép lao dng, the tm trU cho 
ngi.r1i ni.rOc ngoài...) thI thrc hin thU tic dAng k doanh nghip theo quy djnh 
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IX) icE HOACH vA DAU TU' CQNG HOA XA HQI CIIITNGHIA VIT NAM 
Dc 1p - T do - Hnh phác 

S6: 4tO /BKHDT-DKKD Ha NQ1, ngày3 thông r näm 2020 

V/v clAng k kinh doanh ngành, ngh& 
tu vn pháp 1ut, djch vi pháp 1' 

Si KE HOACH VA DAU TtJ KG 
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cüa Lut Doanh nghip và các van bàn htrâng d1n thi hành t?i  Co quan dang k 
kinh doanh. 

3. Di vâi các doanh nghip dã duçic Co quan dãng k kinh doanh cp 
Giây chirng nhn däng k doanh nghip theo quy djnh tai Lut Doanh nghip 
kinh doanh ngành, nght có cvm  tü "ttr. vn pháp 1ut", "dch vi pháp 1", "tham 
gia t tçing", "di din ngoài t t1rng" thuc phm vi diu chinh cüa Lut Lut 
six, doanh nghip có trách nhiim dam bâo dü diêu kin theo quy djnh cüa Lut 
Lut six và thirc hin dàng k 1i ti Sâ Tu pháp theo dung quy djnh cUa Lu.t 
Lu.t six và Nghj quy&. so 65/2006/NQ-QH11. 

4. Sâ K hoch và DAu tu chü dtng thông báo cong khai trén trang thông 
tin din tr cüa co quan và hithng d.n doanh nghip, ngix&i thành 1p doanh 
nghip thirc hin. 

Trixàng hqp co pht sinh vLx&ng mac, d nghj Qu Sâ phri ánh k4p thñ 
d B Kê hotch và Dâu tu phi hçip vâi B Tij pháp hithng dk giãi quyêt. 

D nghj Qu Scr nghiên ciu, thçrc hin4 

lVo nhn: 
-Nhirtrên; 
- Van phOng ChInh phà; 
- B Ttr pháp (dé phái hQp); 
- Luu: VT, DKKD. K - 
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