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Bổ sung yêu cầu về mua, bán nợ khi

bên mua nợ chưa thanh toán đủ số tiền

mua nợ

Trường hợp bên mua nợ và bên bán nợ có thỏa thuận về việc bên 

mua nợ được trả tiền mua nợ (một phần hoặc toàn bộ số tiền mua nợ) 

sau thời điểm bên mua nợ đã nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản 

nợ từ bên bán nợ thì các bên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, số tiền mà bên 

mua nợ chưa thanh toán đủ cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, 

bán nợ phải được bảo đảm 100% khả năng thanh toán bằng các 

loại tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm:

a) Tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu bằng Đồng Việt 

Nam, ngoại tệ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phát hành;

b) Vàng miếng theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh 

doanh vàng;

c) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;

d) Trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng mức AA- trở lên (theo 

Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặc từ mức Aa3 trở lên 

(theo Moody’s) và được niêm yết trên thị trường chứng khoán;

đ) Cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí 

Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (trừ: các cổ phiếu bị 

cảnh cáo, kiểm soát, bị tạm ngừng, đình chỉ hoặc hạn chế giao dịch 

theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở giao dịch chứng 

khoán Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng bảo đảm và các cổ 

phiếu có khối lượng giao dịch dưới 300.000 cổ phiếu/ngày, tính 

trong 10 ngày giao dịch liền kề trước ngày ký hợp đồng bảo đảm).

1. Thời hạn hoàn thành thanh toán số tiền mua, bán nợ của

bên mua nợ cho bên bán nợ tối đa là 60 ngày, tính từ ngày

hợp đồng mua, bán nợ có hiệu lực.
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Bổ sung yêu cầu về mua, bán nợ khi bên mua nợ chưa

thanh toán đủ số tiền mua nợ

3. Giá trị của các tài sản dùng để bảo đảm cho số 

tiền mua nợ được trả sau quy định tại khoản 2 Điều 

này được xác định theo nguyên tắc xác định giá trị 

tài sản bảo đảm để tính khấu trừ khi trích lập dự 

phòng rủi ro tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm.

4. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, 

ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc mua nợ 

theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 12 Điều 5 Thông tư 

này và sử dụng khoản nợ được mua này để làm tài sản bảo 

đảm cho khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước, việc 

bảo đảm cho số tiền mua nợ mà bên mua nợ được trả sau 

thời điểm bên mua nợ đã nhận chuyển giao quyền sở hữu 

khoản nợ được mua bán từ bên bán nợ (nếu có) do các bên 

thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
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B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn

ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu

tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022 Ngày hiệu lực: 16/02/2023 

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

2

Thông tư 35/2022/TT-BGTVT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng

Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành:27/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/03/2023

3

Quyết định 1722/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm

pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 26/12/2022 Ngày hiệu lực: 26/12/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

4

Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật do Bộ

Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023

5

Thông tư 18/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về

hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 26/12/2022 Ngày hiệu lực: 09/02/2023

6

Thông tư 17/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường

trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 23/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/06/2023

7

Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 22/12/2022 Ngày hiệu lực: 22/12/2022

8

Thông tư 76/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn về 

xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu 

và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/12/2022 Ngày hiệu lực: 06/02/2023

9

Quyết định 2800/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, được thay 

thế, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính

Ngày ban hành: 26/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023

THƯƠNG MẠI

10

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng,

dầu, mỡ nhờn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023
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