
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ VAY, TRẢ NỢ  

NƯỚC NGOÀI 

(Phần dành cho Bên đi vay theo quy định tại Thông tư số 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) 
(Tháng 6/2016) 

Thực hiện định hướng của Chính phủ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam đã tích cực xây dựng Trang điện tử quản lý hoạt động vay, trả nợ nước 
ngoài của doanh nghiệp. Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 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 03), kể từ ngày 15/4/2016, Bên đi vay 
nước ngoài có thể gửi Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài, Đơn đăng ký thay đổi 
khoản vay nước ngoài và Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài trực 
tuyến thông qua Trang điện tử tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn hoặc 
www.sbv.gov.vn. 

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin  
trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính,  Bên đi vay sử dụng Trang điện tử trong 
quá trình đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài (phương thức trực tuyến) 
sẽ được hưởng nhiều ưu thế như thời gian xử lý hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi 
khoản vay nước ngoài được rút ngắn, cập nhật được trực tuyến tình trạng xử lý hồ sơ 
đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài… 

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng để hỗ trợ Bên đi vay nước ngoài không 
được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) tiếp cận và sử dụng 
Trang điện tử để đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, báo cáo tình hình 
thực hiện khoản vay nước ngoài nhanh chóng, hiệu quả. Tài liệu hướng dẫn này sẽ 
được cập nhật thường xuyên trên cơ sở các ứng dụng, cải tiến về mặt công nghệ và 
các câu hỏi, đáp của các đối tượng có liên quan nhằm hướng dẫn chi tiết hơn, đáp 
ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. 

Bên đi vay cần chủ động trong việc truy cập, sử dụng Chương trình, thường 
xuyên cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp và tình hình hoạt động vay, trả nợ 
nước ngoài của doanh nghiệp trên Chương trình (đăng ký khoản vay, đăng ký thay 
đổi khoản vay nước ngoài, báo cáo định kỳ, chỉnh sửa các thông tin liên hệ như địa 
chỉ điện thoại,….) để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong hoạt động 
vay, trả nợ nước ngoài, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý 
hoạt động vay, trả nợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ (i) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 
nơi doanh nghiệp đăng ký sử dụng Chương trình; hoặc (ii) Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam - Vụ Quản lý Ngoại hối: Phòng Quản lý vay và cho vay nước ngoài (04.3934 
3356); đối với các vướng mắc về kỹ thuật liên hệ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc 
gia Việt Nam – CIC ( 04. 3355 3909) để được hỗ trợ. 

  



Các chữ viết tắt trong văn bản 

 

Doanh nghiệp: Bên đi vay nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 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 

Người sử dụng (NSD): người chịu trách nhiệm quản lý Tên đăng nhập và mật khẩu 
sử dụng Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (khai Đơn 
đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và Báo cáo tình hình vay, trả nợ 
nước ngoài của doanh nghiệp) 

NHNN: Ngân hàng Nhà nước (bao gồm cả Vụ Quản lý ngoại hối – Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương) 

Thông tư 03: Thông tư số 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 

Trang điện tử: Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài tại địa chỉ www.qlnh-
sbv.cic.org.vn hoặc www.sbv.gov.vn 

 

  



Thuyết minh Minh họa 

I. Đăng ký tài khoản sử dụng Trang điện tử 

Bước 1:  NSD truy cập địa 
chỉ Trang điện tử www.qlnh-
sbv.cic.org.vn hoặc 
www.sbv.gov.vn để tiếp cận 
sử dụng Trang điện tử. 

 

 

 

Trường hợp truy cập sử dụng 
Chương trình từ địa chỉ 
www.sbv.gov.vn, NSD chọn 
mục “Quản lý vay nước 
ngoài của doanh nghiệp” 
để tiếp cận Chương trình 

 

NSD chọn mục “HƯỚNG 
DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG 
TRÌNH” để tải các tài liệu 
hướng dẫn sử dụng Trang 
điện tử cụ thể 

 



Bước 2: Để đăng ký tài 
khoản truy cập sử dụng 
Trang điện tử, NSD chọn nội 
dung “Chưa có tài khoản. 
Đăng ký” để đăng ký sử 
dụng Trang điện tử 

 

1. Đối với doanh nghiệp hiện đang có dư nợ vay nước ngoài 

Bước 1: NSD chọn mục 
“Dành cho doanh nghiệp 
đang có dư nợ vay nước 
ngoài” để đăng ký sử dụng 
Trang điện tử. 

Phần này được áp dụng cho 
các doanh nghiệp đang có dư 
nợ vay nước ngoài, bao gồm 
cả vay nước ngoài ngắn, 
trung, dài hạn.  

 

Bước 2: NSD nhập mã số 
thuế của doanh nghiệp sau 
đó nhập “Chấp nhận”  

 



Sau khi trả lời câu hỏi xác 
nhận, NSD điền các thông 
tin về doanh nghiệp theo yêu 
cầu tại Trang điện tử 

 

 

Trường hợp doanh nghiệp đã 
có thông tin tại Trang điện 
tử, NSD kiểm tra lại các 
thông tin đã được lưu. 
Trường hợp có thông tin 
chưa chính xác, NSD xóa các 
thông tin đã lưu và điền các 
thông tin chính xác.  

 

Đối với việc phân loại loại 
hình doanh nghiệp, trường 
hợp vốn của doanh nghiệp 
được tạo thành từ nhiều 
nguồn khác nhau, NSD phân 
loại doanh nghiệp theo 
nguồn chiếm đa số trong vốn 
của doanh nghiệp. 

Ví dụ: doanh nghiệp có 30% 
vốn đầu tư nước ngoài (thuộc 
loại F10) và 70% vốn do 
Nhà nước sở hữu (thuộc loại 
S50) thì NSD phân loại 
doanh nghiệp vào phần 
“Doanh nghiệp do Nhà 
nước sở hữu từ 50% đến 
dưới 100% vốn điều lệ 
(S50)” 

 



NSD có thể gửi kèm bản 
chụp của các Hồ sơ pháp lý 
của doanh nghiệp cùng với 
Tờ khai trực tuyến 

 

Đối với các doanh nghiệp 
đăng ký tài khoản truy cập 
theo mục này, ít nhất 01 
(một) trong 2 (hai) giá trị tại 
mục 10.1 và 10.2 phải lớn 
hơn 0. Trang điện tử sẽ báo 
lỗi trong trường hợp cả 2 giá 
trị này đều bằng 0. 

Đối với mục 10.2, NSD điền 
số lượng khoản vay trung, 
dài hạn nước ngoài còn dư 
nợ của doanh nghiệp (không 
điền dư nợ vay trung, dài hạn 
nước ngoài) 

 

Bước 2: Sau khi kiểm tra, 
hoàn thiện lại các thông tin 
của doanh nghiệp, NSD chọn 
“Đăng ký tài khoản truy 
cập” để gửi thông tin và in 
Tờ khai đăng ký tài khoản 
truy cập. 

 

  

 



Bước 3:   

(i) Trang điện tử có thông 
báo sau khi thông tin đăng 
ký được gửi thành công ở 
phần cuối nội dung đăng ký 
tài khoản của doanh nghiệp 

Đồng thời, Trang điện tử sẽ 
có thư điện tử gửi tới địa chỉ 
email NSD đã đăng ký. 

 

(ii) NSD chọn “In dữ liệu 
đăng ký” để in Tờ khai đăng 
ký tài khoản truy cập Trang 
điện tử. Người có thẩm 
quyền của doanh nghiệp ký 
xác nhận, đóng dấu và gửi 
tới NHNN chi nhánh tỉnh, 
thành phố nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính để xác thực 
thông tin Tờ khai điện tử 

 

Lưu ý: Mỗi địa chỉ thư điện 
tử chỉ được sử dụng để đăng 
ký tài khoản truy cập cho 01 
doanh nghiệp. Trường hợp 
NSD nhập 01 địa chỉ thư 
điện tử cho nhiều doanh 
nghiệp, Trang điện tử sẽ báo 
lỗi 

 



(iii) Trường hợp phát hiện có 
sai sót trong Tờ khai đăng ký 
tài khoản truy cập, NSD 
chọn “Đăng ký lại (khi thấy 
sai thông tin)” để sửa lại tờ 
khai, in và xác nhận lại cũng 
như gửi lại Tờ khai điện tử 
tới NHNN. 

 

 

Trang điện tử cho hiện ra tờ 
khai trực tuyến doanh nghiệp 
đã khai để NSD chỉnh sửa 
trực tiếp Tờ khai 

 

Sau khi chỉnh sửa Đơn đăng 
ký, NSD chọn “Đăng ký tài 
khoản truy cập” để gửi lại 
Tờ khai trực tuyến cho 
NHNN. Tờ khai này sẽ được 
thay thế (ghi đè) lên tờ khai 
cũ. 

NSD in Tờ khai mới, ký 
đóng dấu và gửi tới NHNN 
như tờ khai ban đầu. 

 

 



Trường hợp NSD thoát ra 
khỏi Trang điện tử trước khi 
in Tờ khai đăng ký sử dụng 
Trang điện tử hoặc phát hiện 
Tờ khai có sai sót, NSD chọn 
“Chưa có tài khoản. Đăng 
ký”, nhập mã số thuế của 
doanh nghiệp sau đó chọn 
“Chấp nhận” để tiếp cận Tờ 
khai trực tuyến NSD đã thực 
hiện 

 

NSD chọn “In dữ liệu đăng 
ký” để in lại Tờ khai đăng ký 
tài khoản truy cập  

 

Bước 4: Sau khi được cấp tài 
khoản, NSD sử dụng Tên 
đăng nhập và mật khẩu để 
truy cập sử dụng Trang điện 
tử 

 

2. Đối với doanh nghiệp hiện không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có nhu cầu 
đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài 



Bước 1: NSD chọn mục “2. 
Dành cho doanh nghiệp 
hiện không có dư nợ vay 
nước ngoài nhưng có nhu 
cầu đăng ký, đăng ký thay 
đổi khoản vay nước ngoài” 
để đăng ký sử dụng Trang 
điện tử. 

Đây là phần dành cho (i) các 
doanh nghiệp hiện chưa có 
dư nợ vay nước ngoài nhưng 
có nhu cầu sử dụng Trang 
điện tử để đăng ký khoản vay 
nước ngoài; hoặc (ii) các 
doanh nghiệp đã được 
NHNN xác nhận đăng ký 
khoản vay trước khi Trang 
điện tử đi vào hoạt động 
nhưng chưa rút vốn nên chưa 
phát sinh dư nợ vay nước 
ngoài và có nhu cầu sử dụng 
Trang điện tử để đăng ký 
thay đổi khoản vay nước 
ngoài 

 

Bước 2: NSD khai báo đầy 
đủ các thông tin liên quan 
đến doanh nghiệp theo yêu 
cầu tại Trang điện tử 

 



Đối với việc phân loại loại 
hình doanh nghiệp, trường 
hợp vốn của doanh nghiệp 
được tạo thành từ nhiều 
nguồn khác nhau, NSD phân 
loại doanh nghiệp theo 
nguồn chiếm đa số trong vốn 
của doanh nghiệp. 

Ví dụ: doanh nghiệp có 30% 
vốn đầu tư nước ngoài (thuộc 
loại F10) và 70% vốn do 
Nhà nước sở hữu (thuộc loại 
S50) thì NSD phân loại 
doanh nghiệp vào phần 
“Doanh nghiệp do Nhà 
nước sở hữu từ 50% đến 
dưới 100% vốn điều lệ 
(S50)” 

 

NSD có thể lựa chọn gửi 
kèm bản chụp Hồ sơ pháp lý 
của doanh nghiệp trong phần 
khai báo thông tin về doanh 
nghiệp này 

 

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ 
các thông tin về doanh 
nghiệp, NSD nhập mã bảo 
vệ, chọn “Gửi thông tin” để 
tiếp tục nhập thông tin đăng 
ký, đăng ký thay đổi khoản 
vay nước ngoài 

 



Bước 4: Sau khi gửi thông 
tin thành công, Trang điện tử 
sẽ cấp cho doanh nghiệp Tên 
đăng nhập và mật khẩu tạm 
thời để truy cập Trang điện 
tử thực hiện đăng ký, đăng 
ký khoản vay nước ngoài. 
Tên đăng nhập và mật khẩu 
này sẽ được gửi về email 
NSD đã đăng ký 

 

 

Bước 5: NSD sử dụng Tên 
đăng nhập và mật khẩu tạm 
thời để đăng ký, đăng ký 
thay đổi khoản vay nước 
ngoài của doanh nghiệp. 

NSD có thể tham khảo phần 
hướng dẫn sử dụng đối với 
nội dung đăng ký khoản vay 
nước ngoài, đăng ký thay đổi 
khoản vay nước ngoài để 
thực hiện phần này 

Sau khi được NHNN xác 
nhận đăng ký khoản vay 
nước ngoài, NSD sẽ được 
cấp Tên đăng nhập và tài 
khoản chính thức đế sử dụng 
Trang điện tử 

 

 

 


