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1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH 

TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế

bao gồm: 

Số 1 – Tháng 9, 2022

1. Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo 

Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hồ sơ pháp lý của tổ chức phát hành bao gồm: Bản 

sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 

thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản 

sửa đổi (nếu có).

3. Bản chính hoặc bản sao phương án phát hành trái 

phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

đáp ứng quy định hiện hành về điều kiện chào bán trái 

phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

5. Bản chính hoặc bản sao văn bản của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật 

đối với các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát 

hành; kế hoạch tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại 

khoản nợ của tổ chức phát hành sẽ thực hiện bằng 

nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế.

4. Bản chính hoặc bản sao văn bản phê duyệt phương 

án phát hành trái phiếu quốc tế của cấp có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ của 

tổ chức phát hành.



6. Báo cáo về nội dung liên quan đến việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật (áp dụng 

đối với tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo 

chứng quyền).

7. Báo cáo về việc đáp ứng giới hạn vay nước ngoài theo quy định về 

điều kiện vay nước ngoài (nếu có); đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ 

lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành tại thời điểm cuối 03 tháng gần nhất trước ngày nộp hồ 

sơ đăng ký khoản phát hành (tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 

thực hiện báo cáo theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

8. Bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

về việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (áp dụng đối với tổ 

chức phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).

9. Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt thỏa thuận liên 

quan đến đợt phát hành trong đó có thông tin về điều kiện, điều khoản 

trái phiếu được phát hành; thông tin về việc thu tiền bán trái phiếu, 

thanh toán gốc, lãi, phí trái phiếu; tổ chức là đại diện bên cho vay (nếu 

có); các đại lý liên quan tùy theo cấu trúc của đợt phát hành.

10. Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt 

các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác (nếu có) mà tổ 

chức phát hành ký với bên nước ngoài ràng buộc 

nghĩa vụ trả phí liên quan đến khoản phát hành.
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2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC 

ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH 

TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

Trường hợp giá trị khoản phát hành nằm trong tổng hạn 

mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm, sau khi lựa chọn 

các tổ chức bảo lãnh phát hành, các đại lý và tư vấn pháp 

lý liên quan đến khoản phát hành và trước ngày xác định 

giá trái phiếu, tổ chức phát hành nộp hồ sơ. 

Đối với các thành phần hồ sơ số 9 và số 10 nêu trên, tổ 

chức phát hành gửi các bản dự thảo lần cuối có quy định 

chi tiết các điều kiện có liên quan của trái phiếu (sau đây 

gọi tắt là hồ sơ sơ bộ);

Giai đoạn trước khi thực hiện chào bán trái phiếu

Sau khi các thành phần hồ sơ được ký chính thức giữa các bên liên quan, tổ chức phát 

hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành với các thành phần hồ sơ chính thức. 

Trường hợp kết quả của đợt phát hành làm thay đổi các thông tin tại Phần thứ ba Đơn 

đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế, tổ chức phát hành cập nhật và gửi lại Đơn 

đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế.

Trường hợp các hợp đồng, thỏa thuận ký chính thức có nội dung khác với các dự thảo 

đã gửi Ngân hàng Nhà nước và không trái với các quy định của pháp luật liên quan, tổ 

chức phát hành gửi văn bản báo cáo rõ các nội dung thay đổi giữa hợp đồng, thỏa 

thuận chính thức và các dự thảo lần cuối tại hồ sơ sơ bộ đã gửi NHNN.

Số 1 – Tháng 9, 2022

Sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và chậm nhất 20 ngày 

làm việc trước khi tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu 

trên thị trường quốc tế, tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký 

khoản phát hành trái phiếu quốc tế

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác 

nhận hạn mức phát hành. Trường hợp từ chối xác nhận hạn mức phát 

hành, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.

Giai đoạn thực hiện chào bán trái phiếu



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa

chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 15/06/2022 Ngày hiệu lực: 16/09/2022

2

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu

thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2022 Ngày hiệu lực: 16/09/2022

@Copyright by WIKI LEGAL LLC, 2022Số 1 – Tháng 9, 2022



STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

3

Nghị quyết 119/NQ-CP năm 2022 sửa đổi Nghị quyết 18/NQ-CP triển khai Nghị

quyết 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường

bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hiệu lực: 16/06/2022

4

Quyết định 737/QĐ-BXD năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp

thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá

xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban

hành

Ngày ban hành: 05/09/2022 Ngày hiệu lực:05/09/2022

5

Thông tư 22/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung trong báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác

công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao

thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2022 Ngày hiệu lực: 01/11/2022 

6

Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 24/08/2022 Ngày hiệu lực: 01/10/2022

7

Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP

sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động

đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 11/08/2022 Ngày hiệu lực: 01/10/2022

THƯƠNG MẠI

8

Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt

Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 08/06/2022 Ngày hiệu lực: 01/12/2022
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STT Văn bản pháp luật

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

9

Quyết định 1760/QĐ-BKHCN năm 2022 về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin

mạng và an ninh mạng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 09/09/2022 Ngày hiệu lực: 09/09/2022

10

Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử do Chính

phủ ban hành

Ngày ban hành: 05/09/2022 Ngày hiệu lực: 20/10/2022

11

Thông tư 11/2022/TT-BKHCN bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác 

định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Ngày ban hành: 10/08/2022 Ngày hiệu lực: 01/10/2022

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

12

Quyết định 2024/QĐ-BTNMT năm 2022 về Kế hoạch tăng cường phòng ngừa,

giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2022 Ngày hiệu lực: 29/08/2022 

13

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với

khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 06/07/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

14

Quyết định 1746/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong

lĩnh vực Quản lý giá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 06/09/2022 Ngày hiệu lực: 06/09/2022

15

Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 03/08/2022 Ngày hiệu lực: 17/09/2022

16

Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát

hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ

bảo lãnh

Ngày ban hành: 29/07/2022 Ngày hiệu lực: 15/09/2022
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