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1. Thủ tục đăng ký và thay đổi phát hành trái phiếu 
quốc tế  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn 

về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh 

nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 

Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là trái phiếu do tổ chức phát hành chào bán 

cho người không cư trú và không lưu ký trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi tắt là trái 

phiếu quốc tế). Tổ chức phát hành trái phiếu quốc tế sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký 

khoản phát hành, nếu có thay đổi thì phải đăng ký thay đổi tại Ngân hàng Nhà nước 

theo trình tự thủ tục quy định tại Thông tư 10/2022/TT-NHNN.  

Tuy nhiên, quy định mới cũng cho phép tổ chức phát hành trái phiếu được thực hiện 

thông báo bằng văn bản (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp) tới Ngân hàng Nhà 

nước mà không cần thực hiện đăng ký thay đổi trong các trường hợp thay đổi thời 

gian rút vốn; trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch; thay đổi địa 

chỉ của tổ chức phát hành; thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng 

dịch vụ tài khoản nơi mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài… Đồng thời, hồ sơ cũng có 

thể được nộp trực tuyến từ ngày 01/01/2023. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022. 

 

 

 

 

 

 

Đơn giản hóa thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp 
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2. Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng phải 

lưu trữ dữ liệu người dùng tối thiểu 24 tháng 
Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết Luật An 

ninh mạng. Theo đó, không chỉ doanh nghiệp trong nước mà doanh nghiệp nước ngoài 

cung cấp dịch vụ mạng bao gồm dịch vụ viễn thông; cung cấp tên miền; thương mại điện 

tử; thanh toán trực tuyến; mạng xã hội và truyền thông xã hội; trò chơi điện tử... cũng 

phải lưu trữ dữ liệu người dùng tối thiểu 24 tháng. Hình thức lưu trữ do doanh nghiệp 

tự quyết định nhưng phải đảm bảo lưu trữ các dữ liệu sau: 

 Dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam. 

 Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra: Tên tài khoản sử dụng dịch 

vụ, thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ 

mạng (IP) đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký được gắn với tài 

khoản hoặc dữ liệu. 

 Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam: bạn bè, nhóm mà 

người sử dụng kết nối hoặc tương tác. 

Ngoài ra, Nghị định yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ cung cấp dữ liệu lưu trữ 

cho cơ quan an ninh mạng của Việt Nam nhằm phục vụ công tác điều tra, phòng chống 

tội phạm công nghệ cao. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2022: 

  

 

 

 

 

Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng có thể phải 
đặt chi nhánh, VPĐD tại Việt Nam khi được yêu cầu 
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3. Đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng sản phẩm nuôi trồng 

thủy sản đạt 7,0 triệu tấn/năm 

Ngày 16/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 985/QĐ-TTg về Chương trình Quốc 
gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, tổng sản phẩm nuôi 
trồng thủy sản đạt 7,0 triệu tấn/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD/năm, tốc độ 
tăng trưởng đạt trung bình trên 4,5% năm. Đáng chú ý, các loài thủy sản được chú trọng 
nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và kháng lại mầm bệnh như 
tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. 

Ngoài ra, Quyết định của Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các dự án đầu tư phát triển nuôi trồng 
thủy sản giai đoạn 2022-2030, đứng đầu là nhóm dự án phát triển giống thủy sản với kinh 
phí dự kiến 100 tỷ đồng. Các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang cũng có chính 
sách ưu tiên dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, thích ứng biến 
đổi khí hậu, áp dụng công nghệ hiện đại. 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ngành nuôi giống thủy sản, phát triển thủy sinh vật cho 
mục đích giải trí cũng được ưu tiên đầu tư 
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1. Tạm thời chưa lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống đấu thầu online 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT ngưng hiệu 

lực của các thông tư về việc lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong 

thời gian ngưng hiệu lực, đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần đã 

phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo 

hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm 

đó. 

2. Đo thân nhiệt tại cửa khẩu để chống bệnh Đậu mùa khỉ 

Ngày 22/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2265/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm 

thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Bộ Y tế yêu cầu giám sát tại cửa khẩu thông 

qua đo thân nhiệt, giám sát của kiểm dịch viên y tế hoặc qua thông tin từ người nhập cảnh 

chủ động khai báo. Người nhập cảnh từ quốc gia/khu vực có dịch thì cần tự theo dõi sức 

khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

Cũng theo hướng dẫn, thời gian ủ bệnh Đậu mùa khỉ thường từ 6-13 ngày, có thể dao động 

từ 5-21 ngày; biểu hiện triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh nhưng 

tương tự như bệnh Đậu mùa, các triệu chứng thường thấy là nhức đầu, sốt, mệt mỏi, nổi 

mụn nước. 
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