Theo ó, d tho b sung ni dung: Thu phí cp th tm trú ti Vit Nam cho ngi nc ngoài “có thi hn t 05 nm n
không quá 10 nm” thì mc phí là 165 USD/th.
ng thi, d tho cng bãi b mt s ni dung thu phí khác.
C th, d tho sa i, b sung im 5 và im 10 Mc II “Mc thu phí cp th thc và các giy t có liên quan n xut nhp
cnh Vit Nam cho ngi nc ngoài ti” Biu mc thu phí, l phí ban hành kèm theo Thông t s 219/2016/TTBTC nh sau:
Stt

Ni dung

Mc thu

5

Cp th tm trú:

a

Có thi hn t 01 nm n không quá 02 nm

145 USD/th

b

Có thi hn t 02 nm n không quá 05 nm

155 USD/th

c

Có thi hn t 05 nm n không quá 10 nm

165 USD/th

c

i vi ngi nc ngoài c C quan i din ngoi giao Vit Nam
nc ngoài cp th thc nhiu ln ký hiu L, T thi hn trên
01 nm

5 USD/th

Cp th thc ti ca khu có giá tr không quá 15 ngày
trong trng hp ngi nc ngoài nhp cnh Vit Nam theo
din n phng min th thc, sau ó xut cnh sang nc th
ba ri nhp cnh tr li Vit Nam cách thi im xut cnh Vit
Nam cha n 30 ngày

10

Cp th thc theo danh sách xét duyt nhân s ca c
quan qun lý xut nhp cnh i vi ngi nc ngoài
tham quan, du lch bng ng bin hoc quá cnh ng
bin có nhu cu vào ni a thm quan, du lch theo
chng trình do doanh nghip l hành quc t ti Vit
Nam t chc; thành viên tàu quân s nc ngoài i
theo chng trình hot ng chính thc ca chuyn
thm ngoài phm vi tnh, thành ph trc thuc trung
ng ni tàu, thuyn neo u

5 USD/ngi

Trong ó: Phn in m là ni dung b sung so vi quy nh ti Thông t s 219/2020/TT-BTC.
Phn ngch ngang là ni dung bãi b so vi quy nh ti Thông t s 219/2020/TT-BTC.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

