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CẬP NHẬT PHÁP LUẬT 
1. Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 

riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu do-

anh nghiệp ra thị trường quốc tế 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đề ngày 16/9/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 

riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp 

ra thị trường quốc tế với những nội dung đáng chú ý sau: 

Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm: 

• Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và 

người sở hữu trái phiếu. 

• Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi: 

 Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao 

dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền mà vi phạm đó: Không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc 

phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số 

trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. 

 Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu 

mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục 

không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái 

phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. 

 Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành 

trái phiếu quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP (nếu có). 

Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 

30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời 

gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 06 tháng kể 

từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. 

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái 

phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán 

cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin 

đến Sở giao dịch chứng khoán. 

3. Quy định về bảo lãnh ngân hàng 

Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-

NHNN đề ngày 30/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng với những nội 

dung đáng chú ý sau: 

Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh là 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên 

nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên 

được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được 

bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận 

đã ký. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng 

được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua việc sử 

dụng các phương tiện điện tử. 

Những trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện 

giới hạn cấp tín dụng bao gồm: khi thực hiện bảo lãnh, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại 

Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về những trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín 

dụng, giới hạn cấp tín dụng. 

Đối với phạm vi bảo lãnh, bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một 

phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh có nghĩa 

vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh. 

Thông tư này có hiệu lực vào ngày 01/4/2023. 

2. Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ 

nước ngoài của doanh nghiệp. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 12/2022/

TT-NHNN đề ngày 30/9/2022 để cung cấp những hướng dẫn mới về 

quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh 

nghiệp với những nội dung đáng chú ý sau:  

Thông tư này quy định về: 

• Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của 

doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; 

• Việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của bên đi 

vay; việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của bên cho vay 

tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam để thực hiện khoản 

vay nước ngoài; 

• Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện 

khoản vay nước ngoài; 

• Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch chuyển tiền liên quan 

đến việc xử lý tài sản bảo đảm trên lãnh thổ Việt Nam, chuyển 

tiền bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài, hoàn trả khoản nhận 

nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm liên quan đến khoản vay 

nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh; 

• Việc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin trên Trang điện tử 

quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh 

(sau đây gọi là Trang điện tử); 

• Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài 

của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 

Thông tư có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện khoản vay nước 

ngoài sau khi bên đi vay chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập. Theo 

đó, khi bên đi vay bị chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập, tổ chức 

kế thừa quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản vay nước ngoài 

tiếp tục thực hiện trách nhiệm của bên đi vay theo quy định. 

Các tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay được hướng 

dẫn cụ thể đối với các trường hợp sau: 

• Đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài: tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; 

• Đối với khoản vay ngắn hạn nước ngoài của doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài: tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc tài 

khoản vay, trả nợ nước ngoài khác; 

Đối với khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài: mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài 

tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao 

dịch chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài. 

Chế độ báo cáo định kỳ đối với bên đi vay: Định kỳ hàng tháng 

(thay vì hàng quý theo quy định trước), chậm nhất vào ngày 05 

của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi vay phải báo cáo trực 

tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại 

Trang điện tử. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2022. 
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VIDEO 

 

Luật sư của BLawyers Vietnam 

đã đưa ra 2 vấn đề gồm:  

1. Quy định về sự kiện bất 

khả kháng theo pháp luật 

Việt Nam . 

2. Lưu ý khi soạn thảo điều 

khoản sự kiện bất khả 

kháng trong hợp đồng. 
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