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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG #3: 

Đánh giá tác động của Nghị định 65/2022/NĐ-CP 

với thị trường Trái phiếu doanh nghiệp 

Ngày 20/09/2022 

Qua nhiều tháng chờ đợi thì Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về 

chào bán trái phiếu riêng lẻ (“Nghị định 65”) đã được chính thức ban hành vào ngày 

16/9/2022. Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về trái phiếu 

doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (“Nghị định 65”) đã chính thức được ban hành. Với nhiều 

quy định mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần gỡ khó cho các nhà phát hành và khai 

thông dòng vốn từ kênh huy động này cho các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Với vai trò là một đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn 

cung cấp những đánh giá tác động đến với thị trường. 

Tóm lược những thay đổi chính trong Nghị định 65 

Chúng tôi nhận thấy những thay đổi chính của Nghị định 65 gồm có: 

Nâng cao tiêu chuẩn về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đúng như những 

thay đổi của các Dự thảo trước đây và nhận định của chúng tôi, Nghị định 65 bổ sung quy 

định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bên cạnh việc nắm giữ danh mục ít nhất 2 tỷ 

VNĐ còn cần phải duy trì con số này bình quân trong 180 ngày liền kề. Điều này sẽ gây 

ảnh hưởng lớn tới cơ cấu nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hiện nay. 

Tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư: Các quy định 

chặt chẽ, hướng tới việc báo cáo và công bố thông tin minh bạch và rõ ràng. Chúng tôi đặc 

biệt đánh giá cao quy định liên quan đến quyền biểu quyết và tỷ lệ thông qua tối thiểu 65% 

tổng số trái phiếu đang lưu hành giúp các trái chủ chủ động nắm bắt thông tin về doanh 

nghiệp và dự án mà mình đang đầu tư. 

Không siết điều kiện chào bán, nhưng yêu cầu chặt chẽ hơn về hồ sơ chào bán và 

phương thức phát hành: Quy định mới giải tỏa nỗi lo của thị trường khi các doanh nghiệp 

được phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ, chúng tôi cho rằng đây là một hướng đi đúng 

đắn và phù hợp với thông lệ quốc tế về trái phiếu. Mặc dù vậy, hồ sơ chào bán và phương 

thức phát hành được yêu cầu cao hơn, do đó nhà phát hành phải thực sự có năng lực và 

hồ sơ minh bạch thì mới có thể tham gia hoạt động phát hành trái phiếu. 

Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong một số trường hợp: Chúng tôi cho rằng đây là một 

quy định thích hợp và phù hợp với bối cảnh thị trường Việt Nam, cũng như hướng tới hoạt 

động thị trường hiệu lực và hiệu quả. Việc áp dụng xếp hạng tín nhiệm bắt buộc với một số 

trường hợp sẽ đem lại nhiều lợi ích cho không chỉ nhà đầu tư mà với chính nhà phát hành 

và thị trường nói chung. 
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Đánh giá tác động 

Nhu cầu phát hành trái phiếu được giải tỏa, khối lượng phát hành dự kiến sẽ gia 

tăng trở lại: Với tình trạng dồn nén và chờ đợi định hướng chính sách trong nhiều tháng 

như chúng tôi đã nhận định trong các ấn phẩm trước đây, chúng tôi tin rằng Nghị định 65 

sẽ tháo gỡ nút thắt huy động vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp. Mặc dù kênh vốn tín 

dụng ngân hàng cũng được nới ở mức độ nhất định nhưng không thể đáp ứng nhu cầu 

vốn của doanh nghiệp, nhất là các ngành có nhu cầu vốn trung và dài hạn như bất động 

sản và năng lượng. Hoạt động phát hành TPDN của ngành đang rất yếu, thậm chí có 

những tháng chỉ có 1, 2 đợt phát hành của ngành, bởi vậy Nghị định 65 ra đời sẽ tạo động 

lực cho các nhà phát hành đủ điều kiện nhanh chóng xây dựng phương án chào bán trái 

phiếu. 

Biểu đồ 1: Giá trị trái phiếu đáo hạn ngành BĐS  

 

Nguồn: FiinRatings, HNX 

Ghi chú: Số liệu không bao gồm TPDN trái phiếu quốc tế được huy động bằng ngoại tệ 

Lưu ký tập trung trái phiếu và Hệ thống giao dịch trái phiếu mới: Nghị định 65 có sửa 

đổi bổ sung những quy định nhằm đảm bảo sự phát triển của thị trường trong dài hạn, 

trong đó Điều 15 và Điều 16 bổ sung điều kiện doanh nghiệp chào bán riêng lẻ phải đăng 

ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký giao 

dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng 

lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Nghị định cũng ấn định thời gian vận hành của hệ thống 

lưu ký và giao dịch là giữa năm 2023. 

Chúng tôi tin rằng đây là nỗ lực đúng đắn để quản lý hoạt động giao dịch TPDN riêng lẻ 

thành một thị trường giao dịch có tổ chức, có bài bản, từ đó có thể kiểm soát được từ đầu 

đến cuối quy trình phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tập trung lưu ký tại VSD cũng sẽ giúp quản 

lý tốt hơn, nhất là trong công tác xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng như đảm bảo 

quyền lợi của họ. 

Việc thành lập thị trường giao dịch trái phiếu riêng lẻ sẽ lành mạnh hóa hoạt động phân 

phối TPDN, hạn chế các hành vi chào bán tràn lan, vi phạm quy định. Đây là phương án 

khả thi để cải thiện mức thanh khoản của thị trường hiện tại, khi chúng tôi ước tính sẽ có 
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khoảng hơn 1,5 triệu tỷ VNĐ giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành vào thời điểm 

cuối năm 2023 sẽ được đưa vào hệ thống mới. Mặc dù vậy, chúng tôi dự báo mức tăng sẽ 

không quá cao do thiếu hụt nguồn cầu bởi các điều kiện chặt chẽ hơn trong việc xét nhà 

đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. Vì vậy để phát triển lâu dài, thị trường vẫn nên ưu tiên 

khuyến khích các doanh nghiệp chào bán ra công chúng thay vì tập trung vào hình thức 

phát hành riêng lẻ. 

Tác động tới tổ chức phát hành 

Hồ sơ và phương thức chào bán chặt chẽ, đề cao minh bạch thông tin 

Biểu đồ 2: Giá trị TPDN đáo hạn trong năm 2022 – 2023 theo nhóm ngành 

 

Nguồn: FiinRatings 

Khác với các dự thảo trước đó, Nghị định 65 ban hành vẫn cho phép các doanh nghiệp 

được phát hành TPDN để đảo nợ, nhưng chỉ cho chính doanh nghiệp đó (dựa trên khoản 2 

Điều 5). Chúng tôi đánh giá điều đó sẽ củng cố thêm nhu cầu tìm kiếm các kênh vốn khác 

để đảo nợ của các doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp BĐS vốn sở hữu nhiều 

công ty con/liên kết để phát triển dự án. Chỉ tính riêng ngành BĐS đã chiếm gần 41% tổng 

giá trị đáo hạn, áp lực đáo hạn TPDN tính riêng trong quý IV năm nay đạt 79,67 nghìn tỷ 

VNĐ và sẽ tăng mạnh lên mức 316,51 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2023. Có thể thấy, dù giá trị 

trái phiếu đáo hạn đã giảm xuống đáng kể nhờ hoạt động mua lại, song áp lực đảo nợ vẫn 

rất lớn. Theo quan điểm của chúng tôi, các quý sắp tới được dự kiến sẽ là giai đoạn khó 

khăn để các doanh nghiệp xoay sở dòng tiền trả nợ gốc và lãi trái phiếu do (i) thị trường 

TPDN đã thu hẹp đáng kể từ đầu năm đến nay, (ii) dòng tiền chảy vào các công ty con 

đang bị kiểm soát bởi Thông tư 16, Thông tư 39, và tiếp theo là Nghị định 65. Việc đáp ứng 

nghĩa vụ nợ sắp tới sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh lãi suất được kỳ vọng sẽ tiếp tục leo 

thang, làm gia tăng gánh nặng chi phí lãi vay của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh 

nghiệp thuộc lĩnh vực thâm dụng vốn nhưng gặp trở ngại tiếp cận dòng vốn tín dụng như 

BĐS.  

Ngoài các điều kiện trên, các doanh nghiệp muốn phát hành TPDN riêng lẻ ra thị trường sẽ 

chịu thêm nhiều ràng buộc khác về trách nhiệm công bố thông tin. Cụ thể, khoản 1 Điều 13 

sửa đổi yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án phát hành cần bổ sung các chỉ 

tiêu tài chính trong 3 năm liền kề và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm tối 

thiểu 15 chỉ tiêu thay vì chỉ 5 chỉ tiêu ở Nghị định 153 trước đây. Ngoài ra, Nghị định có sửa 
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đổi và bổ sung khoản 2 Điều 21, yêu cầu các doanh nghiệp phát hành phải báo cáo định kỳ 

6 tháng, hàng năm với UBCK về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái 

phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; 

báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu.  

Sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân 

Cơ cấu nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp dự kiến sẽ giảm: Theo như số liệu của Bộ 

Tài chính, thị trường TPDN sơ cấp trong 7 tháng đầu năm 2022 ghi nhận 46,14% nhà đầu 

tư là các tổ chức tín dụng, 22,43% là các công ty chứng khoán, trong khi đó nhà đầu tư cá 

nhân chuyên nghiệp chỉ chiếm 10,11% tổng giá trị mua. Dù vậy, dữ liệu của thị trường thứ 

cấp lại cho thấy số lượng TPDN được nắm giữ bởi các cá nhân lên tới 32,6%, chủ yếu nhờ 

vào các giao dịch mua trung gian với công ty chứng khoán. Có thể thấy, thị trường đang 

tồn tại hiện tượng môi giới chứng khoán mời gọi nhà đầu tư cá nhân không chuyên đầu tư 

vào các lô TPDN như một dạng tiền gửi tiết kiệm lãi suất cao. 

Biểu đồ 3: Tỷ lệ nắm giữ TPDN của nhà đầu tư cá nhân đạt mức 32,6%, phần lớn là  

mua trung gian từ các CTCK 

 

Nguồn: FiinRatings, Bộ Tài chính 

Để kiểm soát rủi ro trước tình trạng trên, Nghị định cũng đã sửa đổi Điều 8 về kiểm định tư 

cách nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp cần 

đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải đạt giá trị bình quân tối 

thiểu 2 tỷ VNĐ trong thời gian tối thiểu 06 tháng liền kề, không bao gồm giá trị vay ký quỹ 

và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Kết quả xác nhận nhà đầu tư cá 

nhân chuyên nghiệp sẽ có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày xác định. Có thể nói, việc 

tính giá trị bình quân là nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, 

giúp họ vẫn linh hoạt được dòng vốn và danh mục đầu tư khi tham gia thị trường này. 

Chúng tôi đánh giá Nghị định 65 chưa thể xử lý triệt để lỗ hổng pháp lý về vấn đề này, song 

điều khoản nghiêm ngặt chắc chắn sẽ khiến các hình thức “lách luật” trở nên đắt đỏ hơn 

đáng kể, cùng với đó quy định tại Điều 6 nâng mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp từ 100 

nghìn VNĐ lên 100 triệu VNĐ cũng sẽ khiến cơ cấu nhà đầu tư cá nhân trong thời gian tới 

giảm đi nhiều so với thực tế hiện nay. Quy định mới về nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp 

được kỳ vọng giúp giảm thiểu khả năng gian lận thông qua tài khoản vay ký quỹ, hợp đồng 

ủy thác/góp vốn đầu tư, v.v… 
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Tuy nhiên, song song với các quy định kiểm soát trên, nhà đầu tư cá nhân cũng được bảo 

vệ quyền lợi từ nghĩa vụ công bố thông tin của các doanh nghiệp phát hành. Ngoài ra, Nghị 

định 65 càng củng cố hàng rào bảo vệ đối tượng này bằng việc bổ sung các quy định về 

quyền biểu quyết cho họ. Cụ thể đối với NĐT cá nhân chuyên nghiệp sở hữu TPDN đại 

diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên: 

- Khoản 4 Điều 5, có quyền thông qua việc doanh nghiệp thay đổi điều kiện, điều 

khoản của trái phiếu. 

- Khoản 3 Điều 7, có quyền yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu nếu 

đơn vị này vi phạm các điều kiện được nêu nhưng không thể khắc phục hoặc biện 

pháp khắc phục không được chấp thuận.  

Theo chúng tôi, dù điều kiện xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp trở nên nghiêm ngặt hơn 

trước, nhưng bù lại nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp được bảo vệ nhiều hơn khi có cơ 

chế báo cáo và trách nhiệm cam kết cao hơn, với quyền biểu quyết các vấn đề liên quan 

đến TPDN do họ sở hữu. 

Nhà đầu tư cá nhân chưa chuyên nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng ra sao? 

Về nhu cầu mua TPDN, các nhà đầu tư không chuyên buộc phải mua trái phiếu phát hành 

ra công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào 

bán, hoặc chuyển sang mua chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư. Do đó, đối tượng mua 

TPDN được quy định chặt chẽ hơn sẽ khiến phát hành riêng lẻ sẽ có sự thay đổi, chủ yếu 

giảm về quy mô nhưng hướng đến việc đa dạng hóa chủ thể tham gia thị trường TPDN, 

bao gồm nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, các định chế tài chính như doanh nghiệp bảo 

hiểm, quỹ trái phiếu, quỹ hưu trí tự nguyện, v.v… Các định chế đầu tư trung gian này sẽ 

thay mặt nhà đầu tư cá nhân không chuyên đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả, chuyên 

nghiệp giúp điều tiết dòng vốn vào thị trường TPDN. Ngoài ra, việc khuyến khích các định 

chế tài chính phi ngân hàng tăng tỷ trọng nắm giữ TPDN cũng là hình thức điều chỉnh thị 

trường phát triển theo hướng dài hạn khi các chiến lược của các quỹ này chủ yếu tập trung 

vào danh mục đầu tư có tính chất dài hạn, từ đó hạn chế được các rủi ro biến động thị 

trường ngắn hạn. 

Đối với NĐT không chuyên đang nắm giữ dư nợ TPDN giao dịch trong khoảng thời gian 

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP còn hiệu lực, Nghị định 65 cũng bổ sung nội dung về các 

điều khoản chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi của đối tượng này. Trong đó, dư nợ 

TPDN phát hành trước khi Nghị định 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành sẽ tiếp tục lưu 

ký, giao dịch theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận; dư nợ 

TPDN phát hành theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP thì thực hiện đăng ký, lưu ký 

và đăng ký giao dịch theo quy đinh của Nghị định này, song đối tượng giao dịch được giới 

hạn giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp. 

Tác động lên các định chế trung gian 

Tác động đến hệ thống ngân hàng 

Nghị định 65 dự báo sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro mất cân đối nguồn vốn hệ thống ngân 

hàng, do đó các ngân hàng thương mại sẽ được hưởng lợi từ chính sách mới. Thực tế cho 

thấy, tín dụng bất động sản có đến 94% nguồn vốn là cho vay trung và dài hạn nhưng lại 

đang đè nặng lên hệ thống ngân hàng thương mại vốn có bản chất huy động ngắn hạn. 

Nhu cầu vốn của ngành bất động sản gây sức ép trong khi các các ngân hàng mặc dù đã 

được nới room nhưng không quá nhiều khiến cho áp lực ngày một tăng cao. Hơn nữa, 
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trong thời gian tới các tổ chức này vẫn tiếp tục phải giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung 

– dài hạn xuống 34% theo lộ trình của NHNN.  

Trong khi đó, tính đến hết tháng 6/2022, dư nợ TPDN đang lưu hành đạt gần 1,5 triệu tỷ 

VNĐ và mới chỉ tương đương 1/3 tổng dư nợ tín dụng vay trung – dài hạn của hệ thống 

ngân hàng, đồng nghĩa với việc thị trường TPDN đang tăng trưởng rất nhanh và còn nhiều 

dư địa phát triển. Chúng tôi tin rằng Nghị định 65 tạo hành lang pháp lý và chế tài rõ ràng 

sẽ khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp tiếp cận kênh trái phiếu, từ đó giảm tải gánh 

nặng đối với nguồn tín dụng hiện nay. Chúng tôi cũng kỳ vọng các ảnh hưởng tích cực của 

Nghị định 65 sẽ giúp phát triển thị trường TPDN thành kênh huy động vốn trung và dài hạn 

chính, trả lại chức năng thực cho kênh tín dụng ngân hàng là nguồn vốn ngắn hạn tập 

trung cho vay tiêu dùng và mua nhà.  

Ở một góc nhìn khác, ngân hàng vẫn là một trong số những nhà đầu tư chủ chốt của thị 

trường TPDN, đặc biệt khi đây là sản phẩm có mức lợi suất cao hơn nhiều lần so với trái 

phiếu chính phủ. Tuy nhiên, việc đầu tư và giao dịch TPDN hiện được hạn chế bởi Thông 

tư 16 và điều kiện “room” tín dụng hạn chế, ngân hàng sẽ chỉ tham gia đầu tư vào thị 

trường TPDN một cách chọn lọc. Ở góc độ này thì chúng tôi cho rằng cầu về thị trường 

TPDN vẫn phải đợi các định chế tài chính phi ngân hàng như quỹ trái phiếu, quỹ hưu trí, 

v.v... để phát triển. 

Về xếp hạng tín nhiệm 

Về xếp hạng tín nhiệm, Nghị định 65 cũng sửa đổi khoản 2 Điều 12, trong đó yêu cầu các 

các doanh nghiệp thuộc diện cần xếp hạng phải bổ sung kết quả XHTN vào hồ sơ chào 

bán trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, dựa vào khoản 2 Điều 19 và khoản 3 Điều 310 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, các trường hợp phát hành TPDN riêng lẻ cần XHTN 

bao gồm (i) Tổng giá trị trái phiếu trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ VNĐ và lớn hơn 50% 

vốn chủ sở hữu ở kỳ báo cáo gần nhất, hoặc (ii) dư nợ trái phiếu lớn hơn 100% vốn chủ sở 

hữu ở kỳ báo cáo gần nhất.  

Chúng tôi đánh giá cao việc bắt buộc xếp hạng với một số trường hợp sẽ giúp loại bỏ vấn 

đề bất cân xứng thông tin giữa DN phát hành và nhà đầu tư cá nhân – phần lớn còn bị hạn 

chế về kiến thức tài chính, năng lực tự phân tích và dễ bị dẫn dắt bởi các luồng thông tin 

không chính thống. Mặt khác, doanh nghiệp cần xếp hạng nếu có tình hình tài chính lành 

mạnh, có dự án tốt sẽ có thể huy động được vốn với chi phí thấp hơn khi phần bù rủi ro đã 

được giảm thiểu. Nhìn chung, đây không phải là động thái quản chặt về điều kiện phát 

hành mà là một trong những yếu tố then chốt giúp thị trường hoạt động minh bạch, hiệu 

quả hơn. 

Lời kết 

Thị trường TPDN đã trải qua giai đoạn trầm lắng kể từ đầu quý II đến nay sau sự kiện trái 

phiếu Tân Hoàng Minh, chúng tôi cho rằng Nghị định 65 sẽ phần nào giúp giải tỏa cơn khát 

vốn cho thị trường trong thời gian tới. Mặc dù vậy, thị trường cần có đủ thời gian để làm 

quen với quy định và khẩn trương thực hiện các hoạt động phát hành nhằm đáp ứng nhu 

cầu vốn. Do đó chúng tôi dự báo quy mô phát hành TPDN sẽ chỉ tăng mạnh trở lại kể từ 

năm sau, đặc biệt là trong giai đoạn nửa cuối năm 2023. 

Mặc dù vậy, với các quy định hồ sơ chào bán và phương thức phát hành chặt chẽ hơn 

trước rất nhiều, chúng tôi cho rằng chỉ những doanh nghiệp có năng lực và hồ sơ minh 

bạch, và bởi vậy vẫn sẽ có hiện tượng doanh nghiệp khó khăn trong việc cơ cấu lại nợ và 
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dẫn đến mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, đây là vấn đề thị trường và thông lệ quốc tế 

mà thị trường Việt Nam cần phải chấp nhận để phát triển lành mạnh và bền vững. 
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Phụ lục – Tóm lược một số điểm thay đổi tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP 
 

Điều khoản của 
Nghị định 153 

Nghị định 153/2020/NĐ-CP (cũ) Nghị định 65/2022/NĐ-CP (mới) 

Khoản 4 Điều 4 “Trái phiếu có bảo đảm” là loại hình trái phiếu được bảo đảm 
thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng 
tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên 
thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; 
hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật. 

“Trái phiếu có bảo đảm” là… hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc 
tế theo quy định của pháp luật. 

Khoản 2 Điều 5 Mục đích phát hành trái phiếu… để thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại 
nguồn vốn của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát 
hành trái phiếu… 

Mục đích phát hành trái phiếu… để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ 
của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu… 

Bổ sung Khoản 4 
và Khoản 5 Điều 5 

 4. Đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay 
đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các 
quy định sau: 
a) Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua;  
b) Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang 
lưu hành trở lên chấp thuận;  
5. Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp 
phát hành công bố thông tin bất thường…  

Điểm a khoản 4 
Điều 6 

a) Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là 
một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của 
một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam. 

a) Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm triệu (100.000.000) 
đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam 

Điều 7 Điều 7. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu 
1. Doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc 
hoán đổi theo thỏa thuận với chủ sở hữu trái phiếu để giảm 
nợ, cơ cấu lại nợ trái phiếu. Riêng đối với mua lại trước hạn 
trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, khi thực hiện phải 
tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. Trái phiếu bị hủy bỏ sau khi được mua lại. 
2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận 
phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn 
hoặc hoán đổi trái phiếu. 
 

Điều 7. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu 
1. Doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu… 
3. Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm: 
a) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái 
phiếu. 
b) Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi: 
- Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh 
nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc 
biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái 
phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. 
- Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không 
thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện 
từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. 
- Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu quy định tại 
Điều 13 Nghị định này (nếu có). 
4. Quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không áp dụng đối với trường hợp trái phiếu bị thu 
hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

Điều 8 Điều 8. Nhà đầu tư mua trái phiếu 
1. Đối tượng mua trái phiếu 
… 
c) Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán 
chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán 

Điều 8. Nhà đầu tư mua trái phiếu 
1. Đối tượng mua trái phiếu 
… 
d) Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải 
đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá 
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Điều khoản của 
Nghị định 153 

Nghị định 153/2020/NĐ-CP (cũ) Nghị định 65/2022/NĐ-CP (mới) 

chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 
 

trị tối thiểu 02 tỷ đồng được  xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của 
danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định 
tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ 
và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng 
khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác 
nhận. 
2. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu 
… 
d) Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn 
bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và tự chịu 
trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này… 
3. Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu 
c) Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại 
khoản 3 Điều 7 Nghị định này… 

Khoản 2 Điều 10 2. Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán 
không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước 
đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành 
nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành 
của đợt chào bán đầu tiên. 

2. Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ 
ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều 
đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. 

Điểm c khoản 1 
Điều 11  

c) Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các 
phương thức quy định tại Điều 14 Nghị định này. Doanh 
nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời 
hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào 
bán trái phiếu. 

c) Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Điều 14 
Nghị định này. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu. 

Khoản 2, khoản 3 
và khoản 4 Điều 
12 

2. Hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm các tài liệu cơ bản 
sau: 
… 
đ) Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín 
nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái 
phiếu phát hành (nếu có); 
... 
 

2. Hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm các tài liệu cơ bản sau: 
… 
b) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán trái phiếu quy định 
tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định này; 
 
… 
e) Kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu nếu doanh 
nghiệp phát hành thuộc các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và khoản 3 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 
… 

Khoản 1 Điều 13 Điều 13. Phương án phát hành trái phiếu và thẩm quyền phê 
duyệt, chấp thuận phương án phát hành 
1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu… 
b) Mục đích phát hành trái phiếu bao gồm… 
h) Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm 
liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát 
hành (nếu có), bao gồm: 
- Vốn chủ sở hữu; 
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu; 
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu; 
- Lỗ/lãi (trường hợp lỗ, nêu cụ thể lỗ trong năm tài chính và 
lỗ lũy kế); 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. 
… 

Điều 13. Phương án phát hành trái phiếu và thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án 
phát hành 
1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu… 
b) Mục đích phát hành trái phiếu bao gồm các thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu 
tư (trong đó nêu cụ thể về tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, 
dự án); khoản nợ được cơ cấu (cụ thể giá trị, kỳ hạn của khoản nợ được cơ cấu).… 
d)… Đối với trái phiếu có bảo đảm, phải nêu cụ thể loại tài sản bảo đảm và giá trị của tài 
sản bảo đảm được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá, tình trạng pháp lý 
của tài sản bảo đảm, việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng 
ký biện pháp bảo đảm và thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài 
sản bảo đảm để thanh toán nợ.  
g) Các trường hợp, điều kiện, điều khoản và cam kết của doanh nghiệp phát hành về 
việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu; 
h) Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và 
sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm: 
- Vốn chủ sở hữu (nêu cụ thể vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ trích từ lợi nhuận 
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sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh 
lệch tỷ giá…); 
- Tổng số nợ phải trả gồm nợ vay ngân hàng, nợ vay từ phát hành trái phiếu… và nợ phải 
trả khác (nêu cụ thể các khoản nợ phải trả); 
- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn gồm: hệ số nợ phải trả/tổng tài sản, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở 
hữu; 
- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán gồm: hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ 
ngắn hạn), hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn); 
- Tổng dư nợ vay trái phiếu (bao gồm tất cả các hình thức vay trái phiếu)/vốn chủ sở hữu; 
- Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế (trường hợp lỗ, nêu cụ thể lỗ trong năm tài 
chính và lỗ lũy kế); 
- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời gồm: hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản, hệ số lợi nhuận 
sau thuế/vốn chủ sở hữu; 
- Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành. 
k) Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn… 
l) Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của 
doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành; 
… 
p) Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu…  
q) Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu; 
ư) Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu, trong đó nêu cụ thể tỷ lệ biểu 
quyết chấp thuận các vấn đề phải được người sở hữu trái phiếu thông qua nhưng không 
thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành 
trở lên; 

Điều 14 Điều 14. Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức 
cung cấp dịch vụ 
… 
3. Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp gồm công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và 
các định chế tài chính được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, 
bảo lãnh và đại lý phát hành theo quy định của pháp luật. 
4. … Khi cung cấp dịch vụ, tổ chức tư vấn có trách nhiệm rà 
soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và 
hồ sơ chào bán trái phiếu quy định tại Nghị định này…  
 

Điều 14. Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ 
… 
3. Tổ chức có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư: 
a) Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 8 Nghị định này. 
b) Đối với nhà đầu tư chiến lược: doanh nghiệp phát hành (khi chào bán trái phiếu) và 
công ty chứng khoán (nơi nhà đầu tư mua trên thị trường thứ cấp) có trách nhiệm xác định 
nhà đầu tư chiến lược căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp phát 
hành về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật chứng khoán. 
c) Tổ chức xác định tư cách nhà đầu tư có trách nhiệm ký xác nhận vào văn bản xác 
nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo 
Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định tư cách nhà đầu tư. 
4. Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm: 
a) Công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành 
theo quy định của Luật Chứng khoán; 
b) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp 
dịch vụ đại lý phát hành khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép theo quy định 
của Luật Các tổ chức tín dụng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán. 
5. Trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp khi cung cấp dịch vụ: 
… 
b) Trách nhiệm chính của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành khi phân phối trái 
phiếu hoặc trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng bán trực tiếp trái 
phiếu cho nhà đầu tư: 
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- … đảm bảo không có nội dung để nhà đầu tư nhầm lẫn giữa việc mua trái phiếu doanh 
nghiệp và gửi tiền tại tổ chức tín dụng;… không cung cấp thông tin sai sự thật, không cung 
cấp thông tin dễ gây hiểu lầm về trái phiếu cho nhà đầu tư; 
- …không được chào mời, hỗ trợ nhà đầu tư không thuộc đối tượng nhà đầu tư mua trái 
phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; 
… 
- Trường hợp thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán thì 
phải cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư về phạm vi bảo lãnh phát hành, đảm bảo 
không có nội dung để nhà đầu tư nhầm lẫn giữa bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán 
trái phiếu. 
- Xác nhận tiền thu được từ chào bán trái phiếu đã được chuyển vào tài khoản nhận tiền 
mua trái phiếu của doanh nghiệp phát hành và gửi cho doanh nghiệp phát hành để lưu tại 
hồ sơ chào bán trái phiếu và công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định. 
6. 
… 
a) Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh 
nghiệp phát hành, trong đó nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên. 
b) Trách nhiệm chính của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán khi cung cấp dịch vụ: 
- Rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu 
theo quy định tại Nghị định này và pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp và xác 
nhận kết quả rà soát tại công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh 
nghiệp. 
- Không được tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phát hành cung cấp thông tin sai sự thật hoặc dễ 
gây hiểu lầm về trái phiếu tại hồ sơ chào bán. 
7. Đại diện người sở hữu trái phiếu là thành viên lưu ký của Tổng công ty lưu ký và bù trừ 
chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chỉ định hoặc được 
lựa chọn đại diện cho quyền lợi của người sở hữu trái phiếu theo quy định tại khoản 13 
Điều 3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. 
a) Đại diện người sở hữu trái phiếu phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp 
phát hành, trong đó nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên. 
… 
c) Đại diện người sở hữu trái phiếu được thay đổi khi được số người sở hữu trái phiếu 
đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận. Trường 
hợp thay đổi các điều khoản khác tại hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, việc thay 
đổi phải đồng thời được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua. 
… 
10. Bộ Tài chính hướng dẫn các hoạt động tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, bảo lãnh, đấu 
thầu, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đại diện người sở hữu trái phiếu. 

Điều 15 Điều 15. Đăng ký, lưu ký trái phiếu 
1. Doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đăng ký, 
lưu ký trái phiếu trong thời hạn sau: 
a) 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán 
trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền 
riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 
b) 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trái 
phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp không 
thuộc quy định tại điểm a khoản này. 

Điều 15. Đăng ký, lưu ký trái phiếu 
1. Doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu 
ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn sau: 
… 
c) Khi đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, doanh 
nghiệp phát hành phải gửi kèm theo danh sách người sở hữu trái phiếu và chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc danh sách người sở hữu trái phiếu đáp ứng 
đúng đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này và quy định 
của pháp luật chứng khoán. 
2. Trái phiếu phải được lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt 
Nam thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu trừ trường hợp 
khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
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2. Tại một thời điểm, mỗi mã trái phiếu doanh nghiệp chỉ 
được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức đăng ký, lưu ký trái 
phiếu. 

… 

Điều 16 Điều 16. Giao dịch trái phiếu 
… 
4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc giao dịch trái phiếu doanh 
nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định 
tại Điều này phù hợp với sự phát triển của thị trường. 

Điều 16. Giao dịch trái phiếu 
1. Doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch 
trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán… 
 

Khoản 2 Điều 21 2. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ Tài chính và bao gồm các tài liệu sau: 
… 
c) Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái 
phiếu. 

2. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và bao gồm các 
tài liệu sau: 
… 
c) Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát 
hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ 
điều kiện. 
d) Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người 
sở hữu trái phiếu. 

Khoản 1 Điều 30 
và bổ sung khoản 
1a Điều 30 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt phát 
hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành gửi thông tin về kết 
quả chào bán đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công 
bố thông tin về kết quả chào bán thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Tài chính. 

1. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu, doanh 
nghiệp phát hành gửi thông tin về kết quả chào bán đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội 
dung công bố thông tin về kết quả chào bán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
1a. Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán 
trái phiếu, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối trái phiếu, 
doanh nghiệp công bố thông tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch 
chứng khoán. 

Khoản 2 Điều 31 2. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ Tài chính và bao gồm các tài liệu sau: 
… 
c) Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái 
phiếu. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, doanh 
nghiệp phát hành phải nêu cụ thể việc thay đổi mục đích sử 
dụng vốn và lý do thay đổi. 
… 

2. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và bao gồm các 
tài liệu sau: 
… 
c) Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc 
phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.  
… 
e) Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với 
người sở hữu trái phiếu. 

Điều 32 Điều 32. Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp 
tại Sở giao dịch chứng khoán 
… 
2. Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp gồm 
các nội dung sau: 
a) Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường 
trong nước, bao gồm: tên doanh nghiệp phát hành, mã trái 
phiếu (nếu có), ngày phát hành, khối lượng, mệnh giá, ngày 
đáo hạn; 
… 

Điều 32. Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch chứng khoán 
… 
2. Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp gồm các nội dung sau: 
a) Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước, bao gồm: tên 
doanh nghiệp phát hành, một số chỉ tiêu tài chính (dư nợ vay trái phiếu (bao gồm tất cả 
các hình thức vay trái phiếu), hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, hệ số tổng dư nợ vay 
trái phiếu (bao gồm tất cả các hình thức vay trái phiếu)/vốn chủ sở hữu, hệ số thanh 
toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)), mã trái phiếu, đối tượng chào 
bán của từng mã trái phiếu, lãi suất phát hành, ngày phát hành, khối lượng, mệnh giá, 
ngày đáo hạn, báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu, công bố thông tin bất thường, kết 
quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu thuộc các trường 
hợp phải xếp hạng tín nhiệm theo quy định; 
… 
đ) Thông tin về các trường hợp doanh nghiệp phát hành không thanh toán đầy đủ gốc, lãi 
trái phiếu, sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích hoặc không thực hiện được các 
cam kết với nhà đầu tư và các trường hợp doanh nghiệp phát hành bắt buộc phải mua lại 
trái phiếu trước hạn theo báo cáo của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành, đại 
diện người sở hữu trái phiếu và công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành. 

Bổ sung khoản 6,  Điều 34. Trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu 
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khoản 7 Điều 34 6. Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát 
hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý 
của doanh nghiệp phát hành và của nhà đầu tư. 
7. Doanh nghiệp phát hành phải mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại 
khoản 3 Điều 7 Nghị định này 

Điều 35 Điều 35. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán 
1. Tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và Nghị 
định này khi cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái 
phiếu. 
2. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này. 
3. Chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy định 
của Nghị định này. Trường hợp vi phạm quy định của pháp 
luật khi cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng 
khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 35. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán 
1. Tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và quy định tại Điều 14 Nghị định này khi 
cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu. 
2. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này. 
3. Chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp 
luật chứng khoán và quy định của Nghị định này. Trường hợp vi phạm quy định của pháp 
luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 
khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 36 Điều 36. Trách nhiệm của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu 
… 
3. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp 
dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

Điều 36. Trách nhiệm của đại diện người sở hữu trái phiếu 
… 
3. Chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của 
pháp luật chứng khoán và quy định của Nghị định này. Trường hợp vi phạm quy định của 
pháp luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm 
hành chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường 
chứng khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 37 Điều 37. Trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, 
đại lý phát hành 
… 
4. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp 
dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

Điều 37. Trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành 
… 
3. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và 
mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt hành chính 
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự. 
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Tuyên bố Bản quyền và Miễn trách nhiệm bởi FiinGroup và FiinRatings 

• Tài liệu này được soạn lập bởi Công ty Cổ phần FiinGroup chỉ nhằm mục đích tham 
khảo. Tài liệu này không đưa ra khuyến nghị mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào 
hay cho giao dịch cụ thể nào.  

• Thông tin trong báo cáo này, bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, ý kiến phân tích và 
nhận định của FiinGroup được sử dụng với tính chất tham khảo tùy theo quyết định và 
rủi ro của quý vị. FiinGroup sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hay hậu quả 
gì có thể được gây ra từ việc sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  

• Tài liệu này có thể được thay đổi mà không có sự thông báo trước. Nội dung và các 
nhận định trong báo cáo này có thể bị thay đổi hoặc lỗi thời tùy theo tình hình thực tế 
và những thông tin bổ sung mà chúng tôi có được. FiinGroup sẽ không có trách nhiệm 
phải cập nhật, sửa đổi và bổ sung nội dung theo những thay đổi đó.  

• Toàn bộ các thông tin này được soạn lập và xử lý dựa trên các thông tin đại chúng và 
các nguồn khác mà FiinGroup có được, chúng tôi đã không có các thủ tục thực hiện 
xác minh độc lập về tính chính xác, đầy đủ hoặc tính phù hợp cho việc sử dụng và 
chúng tôi không cam kết về tính chính xác của những thông tin đó.  

• Công ty Cổ phần FiinGroup có quyền sở hữu bản quyền về tài liệu này và toàn bộ nội 
dung trong báo cáo. Tài liệu này được bảo hộ theo quy định của pháp luật về bản 
quyền tại Việt Nam và các quốc gia khác theo hiệp ước giữa Việt Nam và các nước.  

• Không có nội dung nào bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, mô hình, và nhận định 
trong báo cáo này có thể được tái bản, sao chép, sửa đổi, thương mại hóa, công bố dù 
toàn bộ hay từng phần dưới bất kỳ hình thức nào nếu như không có sự chấp thuận của 
FiinGroup.  

• FiinGroup là công ty chuyên về dịch vụ thông tin phân tích tài chính và định mức tín 
nhiệm theo giấy phép số 02/GXN-XHTN của Bộ Tài chính Việt Nam ngày 30/3/2020. 
Theo đó, FiinGroup không tham gia và không được phép tham gia vào các hoạt động 
môi giới và tư vấn chứng khoán, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ kiểm toán. Chúng tôi 
duy trì hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo tất cả các giám đốc, quản lý và nhân viên 
tuân thủ các quy định này cũng như tránh xung đột về mâu thuẫn lợi ích nhằm đảm bảo 
tính độc lập tuyệt đối trong bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi. 

• FIINRATINGS, FIIN, và FIINGROUP là các nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền thuộc 
Công Ty Cổ Phần FiinGroup. 


