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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Nghị định mới về chào

bán, giao dịch trái phiếu

doanh nghiệp riêng lẻ

Trong số đó: 

Quyết định 1607/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi

suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ của tổ chức, cá

nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN

do Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành

TP. HỒ CHÍ MINH
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A - Tin tức nổi bật
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Nghị định 65/2022/NĐ-CP Nghị định 153/2020/NĐ-CP

- Thực hiện dự án đầu tư;

- Cơ cấu lại nợ;

- Theo pháp luật chuyên ngành.

- Thực hiện dự án đầu tư;

- Tăng quy mô vốn;

- Cơ cấu lại nguồn vốn;

- Theo pháp luật chuyên ngành.

1. Mục đích phát hành trái phiếu riêng doanh nghiệp riêng lẻ

2. Nguyên tắc phát hành trái phiếu riêng doanh nghiệp riêng lẻ

- Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát

hành thông qua;

- Được ≥ 65% người sở hữu trái phiếu chấp

thuận;

- Phải công bố thông tin bất thường theo quy định

tại Điều 22 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Không có quy định. 

3. Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

100.000.000 VNĐ/bội số của 100.000.000 VNĐ 100.000 VNĐ/bội số của 100.000 VNĐ

4. Thời gian phân phối trái phiếu riêng lẻ

≤ 30 ngày ≤ 90 ngày

5. Thời gian chào bán nhiều đợt

≤ 06 tháng ≤ 12 tháng

6. Thời gian công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ

05 ngày làm việc 10 ngày
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Nghị định 65/2022/NĐ-CP Nghị định 153/2020/NĐ-CP

a. Trường hợp 1: Theo thỏa thuận giữa doanh

nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.

b. Trường hợp 2: Bắt buộc mua lại theo yêu cầu

của nhà đầu tư:

• Chào bán, giao dịch trái pháp luật không thể

khắc phục;

• ≥ 65% người sở hữu trái phiếu không chấp

thuận;

• Vi phạm phương án phát hành.

c. Trường hợp khác.

Không có quy định. 

7. Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn

8. Các trường hợp hủy bỏ đăng ký giao dịch

- Đến hạn đáo hạn;

- Chuyển đổi, mua lại trước hạn đáo hạn;

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

hoặc giấy phép thành lập;

- Phát hiện giả mạo hồ sơ;

- Giải thể, phá sản, chia/tách doanh nghiệp.

Không có quy định. 

9. Các trường hợp phải công bố thông tin bất thường

- Thay đổi điều kiện trái phiếu đã phát hành;

- Thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu;

- Mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc;

- Nhận quyết định phạt hành chính;

- Bị phạt hành chính.

Không có quy định. 



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Thông tư 10/2022/TT-BYT hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển

vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 22/9/2022 Ngày hiệu lực: 22/9/2022

THƯƠNG MẠI

2

Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động

kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 15/9/2022 Ngày hiệu lực: 15/9/2022

3

Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt

động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Ngày ban hành: 23/9/2022 Ngày hiệu lực: 30/10/2022

4

Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt

động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ

Ngày ban hành: 27/9/2022 Ngày hiệu lực: 01/11/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

5

Thông tư 02/2022/TT-BXD về QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng do Bộ trưởng BXD ban hành

Ngày ban hành: 26/9/2022 Ngày hiệu lực: 26/03/2023

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6

Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn

vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự

nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 16/9/2022 Ngày hiệu lực: 01/11/2022

7

Nghị quyết 125/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với

các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/9/2022 Ngày hiệu lực: 22/9/2022

8

Quyết định 1606/QĐ-NHNN năm 2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết

khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay

bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 22/9/2022 Ngày hiệu lực: 23/9/2022

9

Quyết định 1607/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng

đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 22/9/2022 Ngày hiệu lực: 23/9/2022

DOANH NGHIỆP

10

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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

Ngày ban hành: 16/9/2022 Ngày hiệu lực: 16/9/2022

11

Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử

dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập,

nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn

hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 16/9/2022 Ngày hiệu lực: 31/10/2022
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