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

NƯỚC NGOÀI 

(Phần dành cho Cơ quan quản lý Nhà nước) 
(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. 

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) và Cơ quan quản lý 
Nhà nước tiếp cận và sử dụng Trang điện tử nhằm tối ưu, đơn giản hóa trong việc 
thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài cũng như theo 
dõi, giám sát tình hình vay, trả nợ nước ngoài. 

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng Trang điện tử xin liên hệ 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 giải đáp. 

  



Các chữ viết tắt trong văn bản 

 

Người sử dụng (NSD): người trực tiếp sử dụng Trang điện tử tại Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố để thực hiện 
các thủ tục liên quan đến việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được 
Chính phủ bảo lãnh 

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) 

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 

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 

 

  



Nhập Báo cáo đột xuất của doanh nghiệp 

1. Nhập thông tin pháp lý của doanh nghiệp 

Bước 1: Để nhập báo cáo 

đột xuất của doanh nghiệp, 

NSD chọn “Nhập BC đột 

xuất của DN” 

 

Bước 2: NSD chọn mục “1. 
Nhập thông tin pháp lý” để 
nhập các thông tin chung về 
doanh nghiệp 

 

Bước 3: NSD nhập đầy đủ 
các thông tin chung về doanh 
nghiệp sau đó chọn “Gửi 
thông tin” để cập nhật thông 
tin vào Chương trình 

 

Bước 4: Trang điện tử sẽ có 
thông báo sau khi NSD nhập 
thông tin thành công 

 



2. Nhập thông tin khoản vay 

Bước 1: Để nhập các thông 
tin về tình hình vay, trả nợ 
nước ngoài của doanh 
nghiệp, NSD chọn mục 
“Nhập BC đột xuất xủa 
DN” sau đó chọn “2.Nhập 
thông tin khoản vay” 

 

Sau khi chọn “Nhập thông 
tin khoản vay” Trang điện 
tử cho hiện ra như sau 

 

Bước 2: Để nhập thông tin 
về tình hình vay, trả nợ nước 
ngoài ngắn hạn và vay trung, 
dài hạn nước ngoài dưới 
hình thức nhập khẩu hàng 
hóa trả chậm, NSD nhập mã 
số thuế của doanh nghiệp, 
chọn mục “Thông tin về 
tình hình vay ngắn, trung, 
dài hạn (Phần II + III)” sau 
đó chọn “Chấp nhận”. 

  

Sau khi trả lời câu hỏi xác 
nhận, Trang điện tử cho hiện 
ra mẫu biểu điền thông tin về 
tình hình vay, trả nợ nước 
ngoài như sau 

 



Trên cơ sở báo cáo do các 
doanh nghiệp gửi tới, NSD 
nhập đầy đủ các thông tin 
vào biểu báo cáo sau đó 
chọn “Chấp nhận”.  

NSD nhập “0” đối với các 
giá trị không phát sinh (điền 
0 hoặc bỏ trống) của doanh 
nghiệp  

Sau khi trả lời câu hỏi xác 
nhận, Trang điện tử cho hiện 
ra thông tin xác nhận việc 
nhập báo cáo thành công 

 

Bước 3: NSD chọn “Nhập 
thông tin khác” để tiếp tục 
cập nhật các thông tin liên 
quan đến các khoản vay 
trung, dài hạn bằng tiền của 
doanh nghiệp 

 

Bước 4: NSD nhập mã số 
thuế của doanh nghiệp, chọn 
“TT về tình hình vay, trả nợ 
nước ngoài trung, dài hạn 
tự vay, tự trả của doanh 
nghiệp (Phần IV)”, sau đó 
nhập số lượng khoản vay 
trung, dài hạn bằng tiền của 
doanh nghiệp và chọn 
“Chấp nhận” 

 



Bước 5: Trên cơ sở báo cáo 
do doanh nghiệp gửi đến, 
NSD nhập đầy đủ các thông 
tin liên quan đến từng khoản 
vay trung, dài hạn bằng tiền 
của doanh nghiệp 

 

Sau khi nhập đầy đủ thông 
tin, NSD chọn mục “Gửi 
thông tin” để nhập thông tin 
vào hệ thống cơ sở dữ liệu 
của Trang điện tử  

 

Sau khi gửi thông tin và trả 
lời câu hỏi xác nhận, Trang 
điện tử sẽ cho hiển thị xác 
nhận như sau 

 

Bước 6: NSD chọn “Nhập 
tiếp khoản vay” để tiếp tục 
nhập thông tin về các khoản 
vay trung, dài hạn bằng tiền 
của doanh nghiệp (trong 
trường hợp doanh nghiệp có 
từ 2 khoản vay trung, dài hạn 
bằng tiền trở lên)  

 



NSD nhập đầy đủ các thông 
tin về các khoản vay tiếp 
theo tương tự như khoản vay 
đầu tiên 

 

Trang điện tử chỉ cho phép 
nhập thông tin về số khoản 
vay theo đúng số lượng 
khoản vay trung, dài hạn 
bằng tiền NSD đã báo cáo 
ban đầu. 

Trường hợp nhập quá số 
lượng đã báo cáo, Trang điện 
tử cho hiện ra như sau  

Bước 7: NSD có thể chọn 
“Lịch sử khoản vay” để 
xem lại các khoản vay của 
doanh nghiệp NSD đã nhập 

 

NSD chọn Tên khách hàng, 
sau đó chọn mã số khoản 
vay để xem lại thông tin về 
khoản vay đã nhập 

 

3. Chỉnh sửa thông tin đã nhập liên quan đến báo cáo đột xuất của doanh nghiệp 



Bước 1: Trường hợp phát 
hiện sai sót cần chỉnh sửa 
trong các thông tin liên quan 
đến báo cáo đột xuất đã 
nhập, NSD chọn “Nhập BC 
đột xuất của DN”, sau đó 
chọn “3. Sửa khoản vay đột 
xuất (Phần IV)” để rà soát, 
chỉnh sửa lại thông tin 

 

Bước 2: Trang điện tử cho 
kết quả là tất cả các doanh 
nghiệp và khoản vay trên địa 
bàn quản lý của NSD như 
sau 

 

Bước 3: NSD nhập Tên 
doanh nghiệp hoặc Mã số 
thuế hoặc Mã số khoản vay 
sau đó chọn “Tìm kiếm” để 
lựa chọn khoản vay cần 
chỉnh sửa thông tin  

 

Bước 4: NSD rà soát lại các 
thông tin đã nhập về báo cáo 
đột xuất của doanh nghiệp 

 



Bước 5: Sau khi rà soát, 
chỉnh sửa lại các thông tin 
báo cáo đột xuất đã nhập, 
NSD chọn “Gửi thông tin” 
để cập nhật lại thông tin vào 
Trang điện tử 

 

 


