
 

 

Kính gửi: Cục Đầu tư nước ngoài 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận được Văn bản ngày 09/02/2022 của 

Quý Cục đề nghị có ý kiến trả lời đối với các kiến nghị của cộng đồng doanh 

nghiệp để chuẩn bị cho Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên. Trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có ý 

kiến như sau: 

1. Về kiến nghị tại Mục 3 

Liên quan đến việc phân biệt chuyển nhượng dự án và chuyển nhượng cổ phần, 

Tổng thư ký Quốc hội đã có ý kiến trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

Đồng Nai tại Mục I.3 Công văn số 629/TTKQH-TH ngày 18/5/2017. Cục Quản lý 

đăng ký kinh doanh xin sao gửi kèm theo Công văn nêu trên để Quý Cục tham khảo. 

2. Về kiến nghị tại Mục 4  

Theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh 

nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày có thay đổi.  

Thời hạn 10 ngày nêu trên là thời hạn để doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng 

ký, thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh về các nội dung đăng ký doanh 

nghiệp đã thay đổi. Việc quy định như trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 

người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền tự chủ, tự do kinh doanh theo 

quy định pháp luật. 

Do vậy, việc ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp phải được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ trước khi thực hiện việc 

chuyển tiền góp vốn vào vốn điều lệ cho doanh nghiệp là chưa phù hợp với quy định 

nêu trên của Luật Doanh nghiệp. 

Xin gửi Quý Cục để tham khảo, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (Sao gửi kèm CV số 629/TTKQH-TH);  

- Lưu: VT, NV.M2 
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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 
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