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Ngày 25/01/2016, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về văn 
phòng đại diện (“VPĐD”) và 
chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị 
định 07”). Nghị định 07 sẽ có 
hiệu lực từ ngày 10/3/2016, 
thay thế Nghị định số 72/2006/
NĐ-CP quy định về cùng vấn 
đề (“Nghị định 72”).

Sau đây là một số thay đổi đáng lưu ý của Nghị định 07:
• Nội dung hoạt động của VPĐD của thương nhân nước ngoài có vẻ bị thu hẹp so với 

quy định hiện hành (Nghị định 72). Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 07, VPĐD 
được phép thực hiện các hoạt động sau đây: (i) thực hiện chức năng văn phòng 
liên lạc, (ii) tìm hiểu thị trường, và (iii) xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh 
của thương nhân nước ngoài. Hoạt động “theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 
hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến đến thị trường Việt 
Nam của thương nhân nước ngoài” được phép theo Nghị định 72 đã bị loại ra khỏi 
nội dung hoạt động của VPĐD. Tuy nhiên, những VPĐD đã thành lập theo Nghị định 
72 được phép hoạt động theo Giấy phép đã được cấp cho đến hết thời hạn của 
Giấy phép.

• Người đứng đầu VPĐD/chi nhánh phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này 
phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Trường hợp người đứng đầu 
VPĐD/chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy 
quyền cho người khác thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm 
người đứng đầu VPĐD/chi nhánh.

• Tuy không có sự thay đổi đáng kể về điều kiện thành lập VPĐD, chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài, việc thành lập và hoạt động của các VPĐD và chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài theo quy định tại Nghị định 07 phải phù hợp với cam 
kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Trong trường hợp thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia/vùng lãnh thổ 
tham gia các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc nội dung họat 
động của VPĐD/chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều 
ước quốc tế đó, cơ quan cấp phép phải lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành 
trước khi cấp Giấy phép thành lập VPĐD/chi nhánh cho các thương nhân nước 
ngoài đó.

• Cơ quan cấp phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài sẽ bao gồm Ban 
quản lý các khu đặc thù (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 
nghệ cao) đối với các VPĐD nằm trong các khu này, bên cạnh Sở Công Thương là 
cơ quan cấp phép cho các VPĐD nằm ngoài các khu đặc thù.



Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất 
một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở 
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• Thời hạn cấp Giấy phép thành lập VPĐD/chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài sẽ được rút ngắn xuống còn bảy 
(7) ngày làm việc (theo quy định hiện tại là mười lăm (15) 
ngày). Tuy nhiên, thời hạn cấp phép có thể kéo dài đến mười 
ba (13) ngày làm việc nếu việc thành lập VPĐD/chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài thuộc trường hợp phải lấy ý 
kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

• Trong trường hợp có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ, nội dung 
hoạt động của thương nhân nước ngoài; hoặc thay đổi về 
người đứng đầu, nội dung hoạt động, tên gọi, địa chỉ của 
VPĐD/chi nhánh, thì thương nhân nước ngoài phải làm thủ 
tục điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD/chi nhánh trong 
thời hạn 60 ngày làm việc (theo quy định hiện tại là 10 ngày).

• Trong trường hợp thương nhân nước ngoài muốn thay đổi 
địa chỉ của VPĐD tới tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 
khác, thì phải thực hiện các thủ tục sau: (i) thông báo đến 
Sở Công Thương tại địa phương về việc chấm dứt hoạt động 
VPĐD tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hiện tại, sau 
đó (ii) nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD tại 
tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương mới trong thời hạn ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt 
động của VPĐD hiện tại.

• Yêu cầu về chế độ báo cáo hoạt động vẫn được giữ như quy 
định tại Nghị định 72, tức VPĐD/chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài phải nộp báo cáo hoạt động đến cơ quan cấp 
phép trước ngày 30 tháng 1 hằng năm. 
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