
   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 07 năm 2022 
Về việc chấp hành các quy định hiện 
hành liên quan đến quản lý vay, trả nợ 
   nước ngoài đối với doanh nghiệp  
                trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp phát sinh hoạt động vay, trả nợ nước ngoài  

không được Chính phủ bảo lãnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vay, trả nợ nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 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 hiện đang có dư nợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước, của NHNN Việt 

Nam khi thực hiện hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không 
được Chính phủ bảo lãnh:  

(i) 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; 

(ii) 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;  

(iii) 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; 

(iv) Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với 
việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp; 

(v) Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN; 

(vi) 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; 

2. Rà soát dư nợ vay nước ngoài tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm 
việc chấp hành chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 39, Điều 40 Chương VI 

Thông tư số 03/2016/TT-NHNN, bao gồm những khoản vay ngắn hạn và những 
khoản vay bằng hình thức nhập hàng trả chậm nước ngoài.  
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3. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của NHNN Việt Nam  

về việc đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ 
bảo lãnh theo Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối 

với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp:  

“Khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà 

nước bao gồm: 

1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài. 

2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là 
trên 01 (một) năm. 

3. Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc 
tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên 

đi vay hoàn thành việc trả nợ Khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ 
thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên” . 

Căn cứ cơ sở pháp lý nêu tại điểm 1 công văn này, NHNN chi nhánh tỉnh 
đề nghị các doanh nghiệp thực hiện rà soát các thỏa thuận vay nước ngoài ngắn 

hạn (nếu có của Công ty) để thực hiện nghĩa vụ đăng ký với cơ quan có thẩm 
quyền theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-
NHNN. 

4. Đề nghị các doanh nghiệp truy cập Trang điện tử của NHNN chi nhánh 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu http://nhnn.baria-vungtau.gov.vn/ và Trang điện tử của 

NHNN Việt Nam https://sbv.gov.vn/ để nắm bắt kịp thời các Thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động ngoại hối thực hiện thẩm quyền giải quyết của NHNN 

Việt Nam và của NHNN chi nhánh tỉnh.  

5. Trong quá trình thực hiện giải quyết các Thủ tục hành chính liên quan 

đến việc xác nhận đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài không được 
Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp,  NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu sẽ thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy định của nhà nước về vay, trả 
nợ nước ngoài của doanh nghiệp (nếu có) để làm cơ sở xem xét, xác nhận khoản 

vay nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước và của NHNN Việt Nam. 

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định sẽ 
thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 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.  

Trên đây là một số nội dung về việc chấp hành các quy định hiện hành 

của Nhà nước, của NHNN Việt Nam liên quan đến Quản lý ngoại hối đối với 
việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. NHNN chi nhánh tỉnh đề nghị các 

doanh nghiệp nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

http://nhnn.baria-vungtau.gov.vn/
https://sbv.gov.vn/
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị liên hệ Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  thông qua Phòng Tổng 
hợp,Nhân sự và kiểm soát nội bộ (SĐT: 3856815/3852027) để được hướng 
dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Các doanh nghiệp hiện đang có dư nợ nước ngoài (theo 

danh sách đính kèm); 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh         

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh        

- Ban Giám đốc (để b/c);  

- Phòng KT-TT (phối hợp đăng website NHNN chi 

nhánh tỉnh);      

- Lưu: VT; TH,NS&KSNB.Nhgiang. 

 

KT.GIÁM ĐỐC                                                                        

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Hồng Ngọc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Để p/h tuyên truyền đến 
các DN thực hiện 
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