
1. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của 
doanh nghiệp
Vào ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định về quản 
lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (“Thông tư 12”) thay thế Thông tư 
03/2016/TT-NHNN (“Thông tư 03”) do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về cùng nội dung. 
Thông tư 12 sẽ có hiệu lực vào ngày 15/11/2022 với những điểm mới đáng lưu ý như sau:

• Bổ sung những trường hợp không yêu cầu đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài như sau:

(i). Thông tư 12 cho phép bên vay được thanh toán khoản vay nước ngoài ngắn hạn  trong vòng  
30 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của khoản vay nước ngoài ngắn hạn đó mà không phải 
đăng ký với Ngân hàng Nhà nước (trước đây thời hạn này là 10 ngày). Cụ thể, trong vòng 30 
ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 1 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên, nếu bên vay hoàn thành 
thanh toán số dư nợ gốc thì Bên đi vay sẽ không phải đăng ký đối với khoản nợ trung/dài hạn với 
Ngân hàng Nhà nước.

(ii). Bổ sung ba trường hợp khi thay đổi nội dung của khoản vay đã đăng ký phải thực hiện thông 
báo nội dung thay đổi trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước nhưng không phải đăng ký lại 
với Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

 – Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được Ngân hàng 
Nhà nước nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí quy định tại thỏa thuận vay  
nước ngoài;

 – Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị  
tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận đăng ký, 
văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài;

 – Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế 
hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký hoặc văn bản xác nhận đăng ký thay đổi 
khoản vay nước ngoài

• Bổ sung quy định về mở tài khoản giải ngân và thu hồi nợ của Bên cho vay, đây là một điểm mới của 
Thông tư 12 so với trong Thông tư 03, đặc biệt đối với những khoản vay bằng đồng Việt Nam.  
Cụ thể như sau:

(i). Với khoản vay bằng đồng Việt Nam, bên cho vay mở tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam 
tại một ngân hàng hợp pháp để thực hiện những giao dịch sau đây:

 – Giải ngân, thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam trong trường hợp bên 
đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận của bên cho vay 
là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay;

 – Thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài ngắn hạn thuộc đối tượng đăng ký với Ngân hàng Nhà 
nước nhưng không đủ điều kiện xác nhận đăng ký; 

 – Thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài còn dư nợ nhưng văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký 
thay đổi của Ngân hàng Nhà nước bị chấm dứt hiệu lực do hồ sơ có thông tin gian lận, tài 
liệu giả mạo.
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Ngoài ra, Thông tư 12 còn cho phép Bên cho vay nước ngoài chi mua ngoại tê từ tài khoản thanh 
toán bằng đồng Việt Nam để chuyển về tài khoản của Bên cho vay ở nước ngoài.

(ii). Với khoản vay ngoại tệ, Bên cho vay sử dụng tài khoản ngoại tệ của người không cư trú mở tại 
một ngân hàng hợp pháp để giải ngân và thu hồi nợ theo quy định quản lý ngoại hối của  
Việt Nam.

• Bổ sung quy định về quản lý ngoại hối liên quan đến giao dịch bảo đảm khoản vay nước ngoài:

(i). Hướng dẫn  trường hợp thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo hình thức bảo đảm bằng tài sản.

(ii). Quy định rõ việc chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm (bao gồm chuyển tiền thực hiện nghĩa 
vụ bảo lãnh và chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài sản) sẽ phải được thục hiện qua 01 
ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm (trừ trường hợp bên bảo đảm nhận chính tài sản bảo 
đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp bảo đảm bằng tài sản).

(iii). Quy định các nghĩa vụ của ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm trong việc lưu giữ và yêu cầu 
các tài liệu cần thiết liên quan đến giao dịch chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo đảm.

(iv). Khoản nhận nợ (nếu có) giữa Bên bảo đảm và Bên được bảo đảm tối đa không vượt quá số 
tiền tương đương với nghĩa vụ nợ theo thỏa thuận vay nước ngoài đã được thực hiện thông 
qua thực thi các biện pháp bảo đảm. Việc áp dụng lãi, phí đối với khoản nhận nợ này phải  
phù hợp với quy định tại Bộ luật Dân sự (trường hợp bên bảo đảm là người cư trú), hoặc 
không được vượt quá lãi suất trả chậm trong thỏa thuận vay nước ngoài có biện pháp bảo 
đảm (trường hợp bên bảo đảm là người không cư trú)

• Sửa đổi chế độ báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài như sau: Thông tư 12 yêu cầu  
báo cáo hàng tháng thay vì báo cáo mỗi quý như Thông tư 03. Ngoài ra, bên vay phải khai trực 
tuyến báo cáo về tình hình thực hiện khoản vay trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

• Thông tư 12 sửa đổi các dẫn chiếu đến “ngày” thành “ngày làm việc” nhằm đảm bảo sự thống nhất 
giữa các quy định của Thông tư, đồng thời phù hợp với thực tiễn “ngày làm việc” thường được các 
bên sử dụng trong các hợp đồng vay. Điều này đồng nghĩa với việc, khi Thông tư 12 có hiệu lực,  
các bên có thể đăng ký/ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài trong vòng 30 ngày làm việc kể từ  
ngày ký Hợp đồng vay/ Thỏa thuận sửa đổi, thay vì 30 ngày như được quy định trong Thông tư 03

2. Thông tư hướng dẫn về hoạt động bảo lãnh ngân hàng
Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo 
lãnh ngân hàng (“Thông tư 11”) thay thế cho Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của  
Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi bởi Thông tư 13/2017/TT-NHNN). Thông tư 11 sẽ có hiệu lực vào  
ngày 01/04/2023 với những điểm mới đáng lưu ý như sau:

• Bổ sung quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử. Cụ thể, 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. Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quyết định biện 
pháp, hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử và và phải đáp ứng các yêu cầu về: 
(i) giải pháp, công nghệ kỹ thuật đảm bảo tính chính xác, bảo mật, an toàn trong quá trình thu thập,  
sử dụng, kiểm tra thông tin, dữ liệu; (ii) biện pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, xác minh thông tin,  
dữ liệu, biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch thông tin, dữ liệu;  
(iii) biện pháp đánh giá, quản lý, kiểm soát rủi ro; phân công trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận,  
cá nhân có liên quan trong hoạt động bảo lãnh điện tử và trong việc quản lý, giám sát rủi ro.

• Bổ sung trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh cho 
nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành. Theo đó, ngoài mục đích cơ cấu lại 
các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
không được bảo lãnh trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cho mục đích (i) góp vốn, mua cổ phần 
tại doanh nghiệp khác, và (ii) tăng quy mô vốn hoạt động.

• Bổ sung một số nội dung quy định đối với việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai  
(“Hợp đồng bảo lãnh”):

(i). Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng bảo lãnh: có hiệu lực kể từ thời điểm ký cho đến khi  
nghĩa vụ bảo lãnh của toàn bộ các thư bảo lãnh cho bên mua hết hiệu lực và mọi nghĩa vụ 
của chủ đầu tư đối với ngân hàng thương mại theo Hợp đồng bảo lãnh đã hoàn thành.

(ii). Thời hạn có hiệu lực của của thư bảo lãnh: có hiệu lực kể từ thời điểm phát hành cho đến thời 
điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà theo cam kết tại hợp đồng mua,  
thuê mua nhà ở, trừ trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định tại Điều 23 của  
Thông tư 11;
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(iii). Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai: tối đa bằng tổng số tiền chủ 
đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh  
bất động sản và các khoản tiền khác (nếu có) theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở

(iv). Bổ sung một số quy định về các nội dung phải có, ngoài các điều khoản và điều kiện chung  
theo quy định, trong Hợp đồng bảo lãnh và Thư bảo lãnh

3. Quy định mới về phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy  
điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
Ngày 03/10/2022, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp 
xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp (“Thông tư 15”). Thông tư 15 
sẽ có hiệu lực vào ngày 25/11/2022 với những nội dung đáng lưu ý như sau:

• Quy định cụ thể các đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai đầu tư: 

(i). Nhà máy hoặc phần nhà máy điện mặt trời đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng 
giá mua điện theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg; và 

(ii). Nhà máy hoặc phần nhà máy điện gió đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam trước ngày 01 tháng 11 năm 2021 nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng giá mua 
điện tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg.

• Quy định cụ thể về phương pháp xây dựng khung giá điện gồm (i) nguyên tắc xây dựng khung giá 
phát điện; (ii) phương pháp xác định giá phát điện; (iii) phương pháp xây dựng giá cố định bình quân; 
và (iv) phương pháp xây dựng giá vận hành và bảo dưỡng cố định áp dụng đối với nhà máy điện mặt 
trời chuẩn và nhà máy điện gió chuẩn.

• Để phục vụ cho công tác xây dựng, thẩm định và ban hành khung giá phát điện, các đối tượng sau có 
nghĩa vụ cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông tư 15 có hiệu lực

(i). Chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi đã ký hợp đồng 
mua bán điện trước ngày 01 tháng 01 năm 2021; và

(ii). Chủ đầu tư các nhà máy điện gió trên biển đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 01  
tháng 11 năm 2021

Trên cơ sở các báo cáo này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ xây dựng khung giá phát điện gửi Cục Điều 
tiết Điện lực thẩm định. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Cục Điều tiết Điện lực sẽ 
hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho các loại 
hình nhà máy nêu trên và thực hiện thủ tục công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công thương và 
Cục Điều tiết Điện lực.
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