
Những câu hỏi thường gặp 
 

Hỏi: Tôi có thể có danh sánh những người 

chuyển tiền có giấy phép đang kinh doanh tại 
bang Georgia? 

 

Đáp: Hãy vào địa chỉ website của Cơ quan 

chúng tôi www.gadf.org hoặc liên hệ Cơ quan 

chúng tôi qua số điện thoại: (770)986-1633 hoặc 

số điện thoại miễn phí 1(800)986-1633. 

 

 

Hỏi: Tôi có thể nộp đơn khiếu nại một người 

chuyển tiền được cấp phép như thế nào? 

 

Đáp: Để có thông tin về việc nộp đơn khiếu nại 
với cơ quan của chúng tôi, hãy vào địa chỉ: 
www.gadf.orgcomplaint_procedures.html hoặc 

lên hệ số điện thoại miễn phí 1(800) 986-1633. 

 

Hỏi: Tôi có thể báo cáo một người chuyển không 

có giấy phép như thế nào? 

 

Đáp: Để báo cáo các về những công ty chuyễn 

tiền không có giấy phép cho cơ quan chúng tôi, 

hãy gửi email đến địa chỉ ở cuối tờ giới thiệu này 

hoặc  

 

Liên hệ bộ phận công ty ở: 
 

Điện thoại: (770)986-1656 
Fax: (770) 986-1655 

Email: DBFCORP@dbp.state.gạ.us 

 

Hỏi: Có quy định số phí tối đa có thể được tính 

cho việc chuyển tiền ở bang Georgia không? 

 

Đáp: Không Luật của Bang Georgia và các quy 

định của cơ quan chúng tôi không quy định lệ phí 

tối đa hoặc phần trăm có thể được tính cho việc 

chuyển tiền. 

 

 

Các nguồn thông tin: 
 

Gửi thư khiếu nại hoặc thắc mắc đến địa chỉ sau: 

 

Department of Banking & Finance 

2990 Brandywine Rad, Suite 200 

Atlanta, Georgia 30341-5565 

Or Fax to: (770) 986-1954 or 1655 

 

Để biết về luật của Liên bang và các yêu cầu áp 

dụng đối với người chuyển tiền, hãy vào website: 

www.msb.gov 

 

 

 

 

 

 

TÚ UYÊN CHUYỂN TIỀN NHANH 
 

5150 Buford Hwy, Ste A130 

Doraville, GA 30340 

Phone: (770) 458-9687 

Toll Free: 1-877-880-4471 

Website: http://www.VnUsaInc.com 

Or http://www.TuUyenChuyenTien.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

CHUYỂN TIỀN 
 

Người sử dụng dịch vụ này 

cần biết gì? 
 

 
 

Cơ quan Quản Lý Tài chính & Ngân hàng 
bang Georgia 

 

2990 Brandywin Road, Suite 200 

Atlanta, Georgia 30341-5565 

Phone: (770) 986-1633 

Fax: (770) 986-1954 or 1655 

Website: http://www.gadbf.org 

 

Số ĐT miễn phí: (888) 986-1633 


