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SO GIAO THÔNG VN TAI
THANH PHO HO CHI MINH
CANG VIJ DIRYNG THUY NQI DIA

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM
Dc 1p — Ty do — Hnh phüc

S:G 5( /CVDTND-QLCB
V/v dAng k, cap lai rnt khu dang k
tài khoãn truy cp h thông khai báo
np phi sir dicing cong trInh kêt cau h
tang, cong tInh djch vi, tin Ich cong
cong trong khu vrc cra khâu cãng biên
trên dia bàn TP. Ho Chj Minh

Thànhph H C/il Minh, ngayç)tháng nám 2022

Kinh g1ri: T chirc, cá nhân kinh doanh hang hóa xut nhp khâu, hang
tam rihp tái xuât, hang chuyên khâu, hang gt'ri kho ngoi
quail, hang qua cành.
Can cir thông báo s6 43/TB-UBND ngày 29 tháng 3 nãm 2022 cüa Uy
ban nhân dan Thành phô Ho ChI Minh ye vic thu phi si1 dçing cong trInh kêt
câu h tang, Cong trmnhdjch i, tin Ich cOng cong trong khu vlrc cra khâu càng
biên trên dja bàn Tbnh phô Ho Chi Minh.
dü, chInh xác các thông tin trong vic dang k tài
Nhm dam bâo.
khoàn truy cp H thoiig khai báo np phi si:r ding cong trIflE kêt câu h tang,
cong trInh djch vi tin Ich cOng cong trong khu virc cüa khâu câng biên trên dja
bàn Thành phô Ho ChI Minh, Câng vi Dung thüy ni dja dê ngh tO chirc, ca
nhân kinh doanh hang hóa xuât nhp khâu, hang tam rihp tái xuât, hang chuyên
khâu, hang gi:ri kho ngoi quail, hang qua cành (viêt tat là to chüc, cá nhan) nhu
sau:
1. Bang k tài khoãn:
T chi:rc, Ca nhân thrc hin däng k tài khoãn truy cp H thng khai báo
np phi si:r diing cong trInh kêt câu ha tang, cOng trInh djch vi tin ich cong
cong trong khu vrc c'i:ra khâu câng biên trén dja bàn Thành phô Ho Chi Minh
(viêt tat H thông khai báo np phi) tai du'ng dan truy cp
https.//thuphihatang. tphcm.gov.vn. Khi thrc hin dãng k tài khoàn, phài cp
nht day dü, chinh xác các thông tin theo yêu câu cüa H thOng, cii the:
— MãDoanhnghip;
— Ten Doanh nghip;
— Da chi Doanh nghip;
— Email Doanh nghip;
— So din thoai lien he;
— Ghi chii (nu co).

2. Rã soát, cp nht thông tin tài khoãn dã dãng k:
Truè'ng hap t chüc, cá nhân dA thirc hin dang k tâi khoán truy cp H
thông khai báo np phi nhung sau do có thay dôi thông tin thI phãi rà soát, cp
nht
day dü, chInh xác các thông tin trén H thông.
'ai

3. H trçr k5 thut dãng k, cp 1ii mt khu tãi khoãn:
T chüc, cá nhân c.n h trç trong vic dAng k tài khoân mri, cp ii rnt
khâu cho tài khoân truy cp H thông khai báo np phi, dê nghj lien h
Tong
dài 1900 1286 dê duac ho tro.
so

Câng vi Dithng thiiy ni dja thông báo và d nghj th chirc, cá nhân thrc
hiên day dü, chinh xác nôi dung trên./.
Noi nhân:
- Nhu trén;
- BGDCângvti;
- Luu: VT.
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