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NGHỊ ĐỊNH 08/2023/NĐ-CP VỀ TRÁI
PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BAN
HÀNH CÓ 4 ĐIỂMMỚI ĐÁNG CHÚ Ý

1. Cho phép doanh nghiệp được thay đổi
điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 08/2023/NĐ-CP, cho
phép doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều
khoản của trái phiếu. Tuy nhiên việc thay đổi điều
kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các
nguyên tắc:
- Tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định
65/2022/NĐ-CP.
- Thời gian kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì tối đa
không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án
phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.
- Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp
thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái
phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm
đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không
chấp thuận phương án đàm phán thì doanh
nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với
người sở hữu trái phiếu theo phương án phát
hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả
trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản
của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại
diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

2. Có thể thanh toán gốc, lãi cổ phiếu đến hạn
bằng tài sản khác

- Căn cứ theo Điều 1 của Nghị định 08/2023/NĐ-CP
quy định về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi
đến hạn. Cụ thể, cho phép doanh nghiệp phát hành
trái phiếu có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến
hạn bằng tài sản khác nhưng phải đảm bảo các
nguyên tắc:
- Tuân thủ quy định pháp luật dân sự, về ngành nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện,…
- Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.
- Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất
thường và chiụ hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng
pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi
trái phiếu

3. Cho phép doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn
trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm.
- Cũng theo Điều 2 Nghị định 08/2023/NĐ-CP quy
định về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái
phiếu. Quy định này có đề cập đến trường hợp kéo
dài thời hạn của trái phiếu thời gian tối đa không quá
2 năm. Nhưng theo quy định trước đây thì doanh
nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã
phát hành.

4. Một số quy định về trái phiếu bị ngưng hiệu
lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023.
- Tại Điều 3 Nghị định 08/2023/NĐ-CP, quy định
ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định sau đây
tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày
31/12/2023, bao gồm:
-Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1
Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại
khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.
- Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng
đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định
65/2022/NĐ-CP.
- Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với
doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản
2 Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi
tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022/ND-CP.
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SỬA ĐỔI HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH 
LẬP QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2023/TT-NHNN sửa đổi bổ sung

Thông tư 01/2015/TT-NHNN về quỹ tín dung nhân dân.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thành lập quỹ tín dụng nhân dân được sửa đổi như sau:

1. Phải có CCCD/CMND/Hộ chiếu đối với :

• Thành viên là cá nhân

• Người đại diện hộ gia đình đối với thành viên là hộ gia đình.

• Người đại diện phần vốn góp với thành viên là pháp nhân

• Như vậy, quy định mới cho phép sử dung CCCD/CMND trong hồ sơ và huỷ bỏ sổ hộ

khẩu đồng thời người đại diện đối với phần vốn góp phải cung cấp thông tin

CCCD/CMND/Hộ chiếu.

2. Mã số doanh nghiệp và quyết định thành lập hoặc số giấy tờ khác có giá trị tương đối với

thành viên là pháp nhân.

3. Giấy xác nhận nơi công tác, bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc của cơ

quan, đơn vị tuyển dụng đối với thành viên góp vốn là cán bộ, công chức, viên chức

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ có

giá trị tương đương (trong khi trước đây, chỉ cho phép nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp).



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

1

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT ngày 07/3/2023 hướng dẫn về lập, phê duyệt và
công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ
sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành
giao thông đường bộ

Ngày ban hành: 07/03/2023 Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2

Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây
dựng

Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: 20/04/2023

CHỨNG KHOÁN

3

Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi và ngưng hiệu lực thi hành một số điềutại các

Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị

trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Ngày ban hành: 05/03/2023 Ngày hiệu lực: 05/03/2023

@Copyright by WIKI LEGAL LLC, 2023Số 1 – Tháng 3, 2023



STT Văn bản pháp luật

MÔI TRƯỜNG

4

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi
trường xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 13/03/2023 Ngày hiệu lực:12/09/2023

Y TẾ 

5

Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi Nghị định 98/2021/NĐ-CP về
quản lý trang thiết bị y tế

Ngày ban hành: 03/03/2023 Ngày hiệu lực: 03/03/2023

6

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2023 về tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc,
trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/03/2023 Ngày hiệu lực: 04/03/2023

TÀI CHÍNH

7

Thông tư 01/2023/TT-NHNN ngày 01/03/2023 sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-NHNN
quy định về Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà Nhà nước Việt
Nam ban hành

Ngày ban hành: 01/03/2023 Ngày hiệu lực: 01/03/2023
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