
   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    VIỆT NAM        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CN. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU               

Số:             /BRI-TH,NS&KSNB                   Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2022 

Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 
    12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022  

  hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với  

    việc vay, trả nợ nước ngoài của DN 
 

 
Kính gửi:   

 

 
 

- Các doanh nghiệp phát sinh hoạt động vay, trả nợ nước 

ngoài không được Chính phủ bảo lãnh trên địa bàn tỉnh; 

- Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 
12/2022/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc 
vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp1 (có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/11/2022). Để triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 12/2022/TT -

NHNN, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN chi nhánh 
tỉnh) đề nghị Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp phát sinh hoạt động vay, 

trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, các Tổ chức tín dụng (TCTD) 

trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:   

1. Nghiên cứu và tổ chức triển khai các quy định về quản lý ngoại hối đối 

với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp tại Thông tư 12/2022/TT-

NHNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác2. Trong đó, Thông tư 12/2022/TT-

NHNN có sự sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của hoạt động vay, 
trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, tập trung một số vấn đề sau: Tiếp tục cải cách 

thủ tục hành chính: giảm bớt các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ 
tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay, phân cấp trong quản lý khoản vay 

nước ngoài bằng VNĐ; Bổ sung hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc 
bảo đảm tài sản cho các khoản vay nước ngoài; Bổ sung quy định hướng dẫn 

trong trường hợp bên đi vay ban đầu có sự chia, tách, hợp nhất hoặc sát nhập; 
Cải tiến chế độ báo cáo….  

2. Kể từ ngày Thông tư 12/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành (ngày 

15/11/2022), Bên đi vay phải thực hiện báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện 
các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại Trang điện tử  được truy cập qua địa 

chỉ www.sbv.gov.vn hoặc https://qlnh-sbv.cic.org.vn/ với định kỳ hàng tháng 
(Điều 41. Chế độ báo cáo đối với bên đi vay ). 

                                                 
1
 Thay thế Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước 

ngoài của doanh nghiệp;; Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 và Thông tư 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 03/2016/TT -NHNN. 
2
 Nghị định số 219/2013/NĐ-CP, ngày 26/12/2013 của Chính phủ về Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp không được Chính 

phủ bảo lãnh; 
   Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;  
   Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ -CP ngày 

14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;  
   Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp 
không được Chính phủ bảo lãnh. 

http://www.sbv.gov.vn/
https://qlnh-sbv.cic.org.vn/
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- Đề nghị Bên đi vay (đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động vay, trả 

nợ nước ngoài) khẩn trương thực hiện đăng ký, cập nhật tài khoản truy cập 
Trang điện tử để thực hiện báo cáo hàng tháng đúng theo quy định. 

- Trong trường hợp Bên đi vay không tuân thủ đúng các quy định của nhà 

nước và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý vay, trả nợ nước ngoài 
của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, đơn vị sẽ bị xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và 
ngân hàng.  

Lưu ý:  Để thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay 
đúng quy định tại Thông tư 12/2022/TT-NHNN, các doanh nghiệp cần chấp 

hành đúng nguyên tắc lập và gửi hồ sơ (Điều 7); mở và sử dụng tài khoản vay, 
trả nợ nước ngoài cho các hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 

(Điều 26 đến Điều 30); quy định rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài (Điều 31 
đến Điều 34) và thực hiện đúng trách nhiệm của Bên đi vay (Điều 43).  

3.  Đối với các Ngân hàng Thương mại phục vụ giao dịch đảm bảo và 
Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh cần thực 
hiện đúng các quy định tại Thông tư 12/2022/TT-NHNN liên quan đến các giao 

dịch bảo đảm khoản vay và giao dịch liên quan đến việc rút vốn, trả nợ, trả phí 
khoản vay nước ngoài. 

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, 
đơn vị kịp thời báo cáo về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu (số 10 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu) và Hội sở chính 
(đối với các Ngân hàng Thương mại); hoặc liên hệ số điện thoại 

0254.3835969/3856815/3852027 (Phòng Tổng hợp,Nhân sự và kiểm soát nội 
bộ) để được hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo NHNN Việt 

Nam những vấn đề vượt thẩm quyền.  

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các 

doanh nghiệp, các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội 
dung trên./. 

(Toàn văn Thông tư 12/2022/TT-NHNN và Bảng so sánh các nội dung sửa 

đổi của Thông tư 12/2022/TT-NHNN so với các Thông tư trước đây được đăng tải 

tại chuyên mục Văn bản mới – Trang thông tin điện tử NHNN chi nhánh tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ website: http://nhnn.baria-vungtau.gov.vn/). 
  

Nơi nhận: 

- Như trên;       

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Thanh tra giám sát chi nhánh;  

- Phòng KT-TT (phối hợp thực hiện);      

- Lưu: VT; TH,NS&KSNB.Nhgiang. 

 

KT.GIÁM ĐỐC                                                                        

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

 
 

Lâm Thị Hồng Ngọc  

http://nhnn.baria-vungtau.gov.vn/
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