


NGAN HANG NIIA NIJOC CONG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 
WET NAM Dc1p -Trdo -Hnh phñc 

      

S: 628 /OD.H1N HàNói, ngàyOl tháng 04 nám2022 
NGAN HANG TMCP DAU UI VA PHAT TBIEN T.W 

CONG VAN DEN 
SÔ 'P±ZO 

Ngay.OS.tháng..+...nãm  2O  
'. ii, so sung Giây phép so 1932/QD-NHNN ngay 19/9/2014 

ye vic m& và sfrding tài khoãn ngoi t r nuIrc ngoài 
cüa Ngân hang TMCP Dâu tu' và Phát triên Vit Nam lan thfr mu*i bôn 

THÔNG DOC NGAN HANG NHA NU'OC 

Can cii' Ngh/ djnh sá 16/201 7/ND-CP ngày 17 tháng 02 nám 2017 cia 
ChInhphi quy a'jnh chi'cc náng, nhim vy, quyên hgn và cu cáu to chv'cc cia Ngân 
hàngNhà nithc ViêtNam, 

Can ct'c Nghj dlnh  s6 70/2014/ND-CF này 17 tháng 7 nám 2014 cia 
Chmnh phi quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cta Pháp lnh Ngoii hOi và 
Pháp lnh sa dOi, bO sung m5t sO d'iêu ca Pháp lnh Ngogi hOi, 

Can th Thông tu' sd 20/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 10 nám 2015 cüa 
Ngán hang Nhà nzthc quy c?inh vic ma và th dyng tài khoán ngogi tç 0' nu'O'c 
ngoài cza ngu'O'i cu' tri là tO chic; 

Can ci Giáy phép m& và s& dyng tài khoán ngoqi t 0' nu'&c ngoài cta 
Ngân hang TMGP Dáu tu' và Phát triên Vit Nain sO 1932/QD-NHNN ngày 
19/9/2014; Quyét djnh sO 313/QD-NHNN ngOy 04/3/2020; 

Xét denghjczaNgán hang TMCP Du twvà Phát trien VietNam  ti dun 
dê nghj cap quyêt djnh st'ra dOi, hO sung Giáy phép m& và th dyng tài khoán 
ngogi t 6' nzthc ngoài sO 1277/BID V-TCngày 18/3/2022 kern theo các hO Sct lien 
quan. 

QUYET BNH 

Diêu 1: 

Sira dM, b sung các n)i dung s11 ding tài khoãn ngoi t m tai 
Campuchia cüa Ngân hang TMCP Dâu tu và ,Phát triên Vit Nam theo Giây phép 
so 1932/QD-NIETNN ngày 19/9/2014 cUa Thông dôc Ngân hang Nhà nuó'c Vit 
Narn nhu sau: 

1. Han  müc chuyn tiên sang tài khoãn ngoi t & Campuchia: 

- Nàm 2022: 803.300 USD (Tam tram linh ba nghin ba tram dO la Ms); 

- Tr 01/01/2023 dn 23/12/2023: 614.800 USD (Sáu tram mu&i bôn nghIn 
tam tram do Ia Ms). 

QUYET B NH 
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2. Thôi hn sir ding tài khoãn ngoi t i Campuchia: dn ht ngày 
23/12/2023. 

Diêu 2: 

1. Quy& djnh süa di, b sung Giy phép s 1932/QD-NHNN ngày 
19/9/2014 ye vic mi và sü diing tâi khoãn ngoi t nuâc ngoài cüa Ngãn hang 
TMCP Dâu tu và Phát triên Vit Nam lan thu rnithi bôn có hiu 1irc kê ttt ngây k. 

2. K tir ngày Quy& djnh nay có hiu 1irc, QuyM diinh s 313/QD-NIHNN 
ngày 04/3/2020 hêt hiu 1irc thi hành./. 

No'inhân: 
- BIDV;

ThONG DOC 

- PTD Pham Thanh Ha (d báo cáo);
VJ TR 11 G VJ QUAN LY NGOJI HOI 

- NI{NN CN Tp. Ha Ni (dê p/h); 
- LtruVP, QLNH3,D.H.Dip(O2b). 
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