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Làm thế nào để thu đƣợc tiền thanh toán? 

Các thông lệ tốt nhất của UCP 600 

Việt Nam, năm 2011 

Pavel Andrle 

Thƣ kí Ủy ban Ngân hàng của Phòng TMCNQT Cộng hòa Séc, 

 chuyên gia tƣ vấn về tài chính thƣơng mại 
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EXPORTER 
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NHÀ XUẤT KHẨU 

• Rủi ro thanh toán của ngƣời mua 

• Rủi ro quốc gia (kinh tế, chính trị, thiên nhiên) 

•  Rủi ro thanh toán của Ngân hàng (bên bảo 

lãnh) 

• Rủi ro vận tải 

•  Rủi ro ngoại hối 

•  Rủi ro thị trƣờng  

• Rủi ro vận hành 
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IMPORTER 
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•  Rủi ro thực hiện hợp đồng từ phía ngƣời bán 

•  Rủi ro quốc gia (kinh tế, chính trị, thiên nhiên) 

•  Rủi ro vận tải 

•  Rủi ro ngoại hối 

•  Rủi ro thị trƣờng 

•  Rủi ro vận hành 

 

 

NHÀ NHẬP KHẨU 
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FOREIGN EXCHANGE RISK 
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RỦI RO NGOẠI HỐI 
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 Việc mua bán có thể “giao ngay“ hoặc “giao 

sau".  

 Hợp đồng giao ngay là nghĩa vụ bắt buộc phải 

mua hoặc bán một số ngoại tệ nhất định tại tỉ giá 

hiện hành trên thị trường.  

 Hợp đồng kì hạn là nghĩa vụ bắt buộc phải mua 

hoặc bán một số ngoại tệ  nhất định theo  một tỉ 

giá đã thống nhất từ trước, giao tiền vào một ngày 

nhất định 



FORWARD RATE 
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TỈ GIÁ KÌ HẠN 
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Tỉ giá kì hạn được dựa trên tỉ giá giao ngay 

hiện hành trên thị trường cộng với (hay trừ đi) 

một phần chênh lệch được quyết định bởi mức 

chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền. Ví dụ 

như mức lãi suất của Anh cao hơn lãi suất của 

Mỹ, do đó tỉ giá giao ngay giữa hai đồng tiền 

này sẽ được điều chỉnh để phản ánh tác động 

tiền tệ của sự chênh lệch này trong thời hạn 

của hợp đồng kì hạn.  



MANAGING FOREIGN EXCHANGE RISK 
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Quản lí rủi ro ngoại hối 
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Hợp đồng ngoại hối kì hạn 

 Bạn chắc chắn và chính xác chi phí bạn phải bỏ ra để 

mua số ngoại tệ đó hoặc số tiền bạn sẽ nhận được từ 

việc bán số ngoại tệ đó tại thời điểm thanh toán (dù 

đó là lúc nào).  

 Bạn sẽ không được lợi nếu như tỉ giá hối đoái sau đó 

lại biến động có lợi cho bạn vì bạn đã kí kết hợp 

đồng ràng buộc và có nghĩa vụ phải thực hiện hợp 

đồng đó.  

 Một thỏa thuận tín dụng với ngân hàng của bạn. 



MANAGING FOREIGN EXCHANGE RISK 
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Quản lí rủi ro ngoại hối 
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Tài khoản ngoại tệ 

 Nếu bạn thường xuyên giao dịch bằng một loại tiền tệ 

nào đó và có cả nguồn thu và chi bằng đồng tiền đó 

thì bạn không cần phải mua bán ngoại hối. 

Nợ - đi vay bằng ngoại tệ  

 Đi vay bằng đồng tiền mà doanh nghiệp đang chịu rủi 

ro để bù lại việc thanh toán bằng ngoại tệ - là một 

công cụ phòng ngừa rủi ro có mục đích giống như 

của hợp đồng kì hạn. 



MANAGING FOREIGN EXCHANGE RISK 
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Quản lí rủi ro ngoại hối 
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Hợp đồng quyền chọn ngoại hối 

  Một hợp đồng quyền chọn ngoại hối là một hợp đồng 

giao một loại tiền để đổi lấy một loại tiền khác trong 

tương lai, theo đó ngƣời mua quyền chọn có quyền 

mua (hoặc bán) loại tiền tệ đó tại một mức giá đã 

thống nhất từ trƣớc, gọi là giá giao dịch hay giá thực 

hiện, nhưng anh ta không nhất thiết phải thực hiện việc 

mua (hay bán) đó.  

 Quyền chọn mua được gọi là “call”, quyền chọn bán được 

gọi là “put”. Để có được quyền chọn đó, người mua 

quyền chọn phải trả một khoản tiền, gọi là “phí quyền 

chọn” (option premium).  



MANAGING FOREIGN EXCHANGE RISK 
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Quản lí rủi ro ngoại hối 
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Quyền chọn ngoại hối 

 Người bán quyền chọn sẽ nhận được một khoản phí và 

buộc phải giao (hoặc nhận) ngoại tệ với mức giá đã thỏa 

thuận từ trước nếu như người mua thực hiện quyền chọn 

của mình.  

 Các quyền chọn của Mỹ cho phép người nắm quyền 

chọn được thực hiện quyền vào bất kì lúc nào trước ngày 

đáo hạn;  

 Các quyền chọn của châu Âu chỉ cho phép thực hiện 

quyền chọn vào ngày đáo hạn. 



CONTRACT OF SALE 
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 HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

 Trước hết chúng ta cần nêu rõ: 

 Các bên trong hợp đồng;   

 Mô tả hàng hóa; 

 Giá cả hàng hóa (giá đó bao gồm những gì?); 

 Kiểm tra hàng hóa – cácc nghĩa vụ và hạn chế; 

 Dung sai về số lượng và chất lượng của hàng hóa được giao 

 Thời hạn và điều kiện giao hàng (hợp đồng vận chuyển?!);  

 Địa điểm giao hàng chính xác cho người mua; 

 Chuyển giao rủi ro (bảo hiểm?);  

 Điều kiện thanh toán;  

 Bảo lưu quyền sở hữu và chuyển quyền sở hữu tài sản; 
21 



COMMERCIAL DOCUMENTARY CREDIT 
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COMMERCIAL DOCUMENTARY CREDIT 
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THƢƠNG MẠI TÍN DỤNG CHỨNG 

24 

Ngƣời XK không tin ngƣời NK 

sẽ nhận hàng và thanh toán 

Ngƣời NK không tin ngƣời 

XK sẽ giao hàng đúng hạn 

NGÂN HÀNG 



DOCUMENTARY CREDIT 
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TÍN DỤNG  

CHỨNG TỪ 

Purchase Order 

Pro-Forma 

Invoice 

Bên thụ hƣởng 
Issuing Bank 

BENEFICIARY 
 

APPLICANT 
 

KOMERCNI BANKA 

Pra-ha, Cộng hòa Sé 

KOMB CZ PP 

Ngân hàng 

VIETNAM,  

HO CHI MINH CITY 

Thanh toán 

VIET VN V1 

UCP 600 

Article 7 Issuing Bank Undertaking 

Provided that the stipulated documents are  

presented to the Nominated bank or to                     

the Issuing bank and that they constitute                    

a complying presentation, the Issuing bank 

 must honour ….. 
 

Đảm bảo thực hiện có nghĩa là:  

a. Thanh toán ngay nếu khoản tín dụng là 

thanh toán ngay.  

b. Cam kết thanh toán sau và tiến hành thanh 

toán vào ngày đáo hạn nếu khoản tín dụng là 

thanh toán sau.  

c. Chấp nhận hối phiếu do người thụ hưởng 

kí phát và thanh toán vào ngày đáo hạn nếu 

khoản tín dụng là chấp nhận chứng từ. 
 

http://www.icc-cr.cz/index.html


DOCUMENTARY CREDIT 
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Ngân hàng của ngƣời thu hƣởng Issuing Bank 

Người thụ 
hưởng 

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 

Bên xin mở 
thư tín 
dụng 

EXPORT BANK – POSSIBLE ROLES: 
 

 

1. „ONLY“ Advising Bank  

2. Nominated Bank 

3. Confirming Bank 
 

:41A  được thực hiện với/bởi 

VIET VN V1 

BANK OF VIETNAM,  

HO CHI MINH CITY 

BY PAYMENT 

Ngân hàng XK – Các vai trò có thể: 
 

 

1.„CHỈ LÀ “ Ngân hàng 

thông báo 

UCP 600 

http://www.icc-cr.cz/index.html


DOCUMENTARY CREDIT 
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Ngân hàng ngƣời thụ hƣởng Issuing Bank 

Người thụ 
hưởng 

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ  

Người xin 
mở thư tín 

dụng 

EXPORT BANK – POSSIBLE ROLES: 
 

 

1. „ONLY“ Advising Bank  

2. Nominated Bank 

3. Confirming Bank 
 

Ngân hàng XK – các vai trò có thể: 
 

 

1.„CHỈ LÀ “ Ngân hàng 

thông báo 

UCP 600 

:41A được thanh toán với/bởi: 

VIET VN V1 

BANK OF VIETNAM, HCMC 

Bằng thanh toán 

http://www.icc-cr.cz/index.html


DOCUMENTARY CREDIT 
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Ngân hàng của ngƣời thụ hƣởng Issuing Bank 

BENEFICIARY 
 

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 

APPLICANT 
 

EXPORT BANK – POSSIBLE ROLES: 
 

 

1. „ONLY“ Advising Bank  

2. Nominated Bank 

3. Confirming Bank 
 

Ngân hàng XK – các vai trò có thể: 
 
 

 

2. Ngân hàng được chỉ định 

:41A Available With/By: 

KOMB CZ PP 

KOMERCNI BANKA, PRAGUE   
Bằng thanh toán 

M 49 lệnh xác nhận không cần 

Nominated bank means the bank 

with which the credit is available or 

any bank in the case of a credit 

available with any bank.  

Điều 12 Chỉ định 

a. Trừ trường hợp ngân hàng được chỉ định chính là ngân hàng xác 

nhận, việc ủy quyền việc thực hiện thanh toán hoặc thương lượng 

không áp đặt nghĩa vụ lên ngân hàng đuuwọc chỉ định đó, trừ phi 

điều đó đã được thống nhất rõ bởi ngân hàng được chỉ định và đã 

báo cho người thụ hưởng biết. 

:41A Được thanh toán với/bởi: 

KOMB CZ PP 

KOMERCNI BANKA, PRA-HA 

Bằng thanh toán 

http://www.icc-cr.cz/index.html


DOCUMENTARY CREDIT 
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Beneficiary´s Bank Issuing Bank 

BENEFICIARY 
 

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 

APPLICANT 
 

Ngân hàng XK – các vai trò có thể 

 

3. Confirming Bank 
 
:41A Available With/By: 

KOMB CZ PP 

KOMERCNI BANKA, PRAGUE   

BY PAYMENT 

M 49 Confirmation Instructions  

 CONFIRM   

Confirmation means a definite undertaking of the 

Confirming bank, in addition to that of the Issuing bank, 

to honour or negotiate a complying presentation.  

Confirming bank means the bank that adds its 

confirmation to a credit upon the Issuing bank’s 

authorization or request.  

Art. 8(d). If a bank is authorized or requested by the 

Issuing bank to confirm a credit but is not prepared to 

do so, it must inform the Issuing bank without delay and 

may advise the credit without confirmation.  

Điều 8  Cam kết của ngân hàng xác nhận 

Với điều kiện là các chứng từ qui định được xuất trình cho ngân hàng xác 

nhận hay cho bất kì ngân hàng được chỉ định nào, và miễn là những chứng 

từ đó hợp lệ, ngân hàng xác nhận sẽ phải:  

i. Thực hiện nghĩa vụ thanh toán nếu như khoản tín dụng được cấp theo: 

a.   Thanh toán ngay, thanh toán sau hoặc xác nhận với ngân hàng xác nhận;  

b.   Thanh toán ngay với một ngân hàng khác được chỉ định và ngân hàng 

được chỉ định đó không thanh toán;  

c.   Thanh toán sau với một ngân hàng được chỉ định và ngân hàng được chỉ 

định đó không chịu thực hiện nghĩa vụ thanh toán sau, hoặc đã cam kết 

thanh toán sau nhưng lại không thanh toán vào ngày đáo hạn;  

d.   Chấp nhận với một ngân hàng được chỉ định khác và ngân hàng được chỉ 

định đó không chấp nhận hối phiếu đã kí phát đòi tiền ngân hàng đó, hoặc 

đã chấp nhận hối phiếu nhưng lại không chịu thanh toán vào ngày đáo hạn;  

e. Đàm phán với một ngân hàng được chỉ định khác và ngân hàng được chỉ 

định đó không đàm phán.  

ii. Thỏa thuận thanh toán mà không có quyền truy đòi nếu như khoản tín dụng 

được cấp bằng thỏa thuận với ngân hàng xác nhận. 

http://www.icc-cr.cz/index.html


DOCUMENTARY CREDIT 
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Ngân hàng  

ngƣời thụ hƣởng 

Ngân hàng phát hành 

Người thụ 
hưởng 

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 

APPLICANT 
 

Ngân hàng XK 
chỉ là ngân 
hàng thông 

báo 

41A được cấp với/bởi – số swift: 

VIET VN V1 

BANK OF VIETNAM, HO CHI MINH CITY 

BY PAYMENT 

IMPORT BANK: 

 

Issuing Bank  

Điều 7 Cam kết của ngân hàng phát hành 

Với điều kiện là các chứng từ qui định được xuất 

trình cho ngân hàng được chỉ định hoặc cho 

ngân hàng phát hành, và miễn là những chứng 

từ đó là hợp lệ, ngân hàng phát hành phải thực 

hiện ….. 
 



DOCUMENTARY CREDIT 
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Beneficiary´s Bank Ngân hàng phát hành 

Người thụ 
hưởng 

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 

APPLICANT 
 

Ngân hàng NK: 
ngân hàng phát 

hành 

41A được cấp với/bởi – số swift: 

KOMB CZ PP 

KOMERCNI BANKA, PRA-HA 

M 49 Các lệnh xác nhận 
 KHÔNG CÓ   

Điều 7 Cam kết của ngân hàng phát hành 

Miễn là các chứng từ qui định được xuất trình cho ngân hàng 

được chỉ định hay cho ngân hàng phát hành và đó là 

những chứng từ hợp lệ, thì ngân hàng phát hành phải thực 

hiện nghĩa vụ ….. 
 

c). Ngân hàng phát hành cam kết bồi hoàn cho ngân hàng 

được chỉ định mà đã thực hiện thanh toán và đã gửi bộ 

chứng từ sang cho ngân hàng phát hành 

Ngân hàng XK: ngân hàng 

được chỉ định 

http://www.icc-cr.cz/index.html


DOCUMENTARY CREDIT 
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Beneficiary´s Bank Ngân hàng phát hành 

Người thụ 
hưởng 

TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 

APPLICANT 
 

ngân hàng NK: 
ngân hàng phát 

hành 

Ngân hàng XK: ngân 
hàng được chỉ định 
và ngân hàng xác 

nhận 

:41A được thanh toán với/bởi – số 

swift: 

KOMB CZ PP 

KOMERCNI BANKA, PRA-HA  

M 49 Lệnh xác nhận 
 XÁC NHẬN 

Điều 7 cam kết của ngân hàng phát hành 

Với điều kiện là các chứng từ qui định được xuất trình với 

ngân hàng được chỉ định hoặc ngân hàng phát hành và đó 

là những chứng từ hợp lệ, thì ngân hàng phát hành phải 

thực hiện nghĩa vụ….. 
 

c).  Ngân hàng phát hành cam kết bồi hoàn cho ngân hàng 

được chỉ định mà đã thực hiện thanh toán hoặc chấp nhận 

bộ chứng từ hợp lệ và gửi bộ chứng từ đó cho ngân hàng 

phát hành 

http://www.icc-cr.cz/index.html


PARTIES TO THE CREDIT 
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Các bên trong quan hệ tín dụng 

42 

 ngƣời mua: ngƣời xin mở thƣ tín dụng) 

 Ngân hàng của ngƣời mua: ngân hàng phát 

hành 

 Ngân hàng của ngƣời XK: 

„Chỉ là “ ngân hàng thông báo 

Ngân hàng đƣợc chỉ định 

Ngân hàng xác nhận 

 Ngƣời bán: ngƣời thụ hƣởng 



THE SALES CONTRACT COVERS 
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Hợp đồng mua bán bao gồm  

những nội dung sau 

44 

  Các bên trong hợp đồng 

  hàng hóa, dịch vụ 

  giá cả, đồng tiền tính 
toán 

Thời hạn giao hàng 

  điều kiện mua bán 
(Incoterm) 

  vận tải, bảo hiểm 

  điều kiện thanh toán 

  chuyển giao quyền 

sở hữu 

Chứng từ 

Các qui định khác 

  Luật, luật áp dụng 

Tài liệu đính kèm… 



INCOTERMS 2010 
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INCOTERMS  2010 

 

Người XK 
Người NK 

EXW 

FCA 
FAS 
FOB 

DAP 
DAT 
DDP 

CFR 
CIF 
CPT 
CIP 

Cảng xuất Cảng nhập 

Chở hàng đến cảng Vận tải đến  
người mua Thuế NK 

Bốc hàng lên tàu 
Vận tải  

bằng đường  
biển 

Bảo hiểm  
hàng hải 

Chi phí dỡ hàng 

Giá/điều kiện vận chuyển 

Chi phí – phương trình rủi ro 



IMPORTANT ISSUES FOR IMPORTER 
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 Liệu tôi có thể yên tâm rằng hàng tôi đặt sẽ được giao 
đúng hạn không? 

 Tôi yêu cầu thực hiện thanh toán nếu hàng tôi đặt được 
giao đúng hạn:  

 Số lƣợng: 

Danh mục/chứng nhận khối lƣợng 

Chứng nhận về kiểm tra hàng 

Chất lƣợng: 

Chứng nhận chất lƣợng, sức khỏe, vệ sinh… 

Chứng nhận kiểm tra hàng hóa 
48 

Các vấn đề quan trọng đối với  

ngƣời nhập khẩu 

 Nhà phát hành 

 Nội dung 



IMPORTANT ISSUES FOR IMPORTER 
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Các vấn đề quan trọng đối với nhà nhập khẩu 

 Tôi yêu cầu thực hiện thanh toán nếu hàng tôi đặt được 

giao đúng hạn:  

 Tiếp cận đối với lô hàng 

Chứng từ sở hữu 

Các chứng từ khác  

of title – warrant list 

Ghi chú vận tải 

 Chứng từ VT 

Chứng từ ngƣời giao nhận 

  FCR 

 Đặt hàng của một bên 

 Đặt hàng người vận tải + cho 

phép vận tải 
 

 Mua hàng kí gửi thẳng 

 Mua hàng kí gửi thẳng 

Mua hàng kí gửi thẳng  
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M 40A: Mẫu tín dụng chứng từ 

• không hủy ngang 

• có hủy ngang 

• không hủy ngang, chuyển nhƣợng đƣợc 

• có thể hủy ngang, có thể chuyển 

nhƣợng 

• không hủy ngang, dự phòng 

• có thể hủy ngang, dự phòng 

• không hủy ngang, có thể chuyển 

nhƣợng, dự phòng 

SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 
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M 20 số tín dụng chứng từ 

O 23 tham chiếu đến thông báo trƣớc 

O 31C ngày mở L/C       

M 40E Các qui tắc áp dụng     

 UCP phiên bản mới nhất   

  UCPURR phiên bản mới nhất  

  ISP phiên bản mới nhất    

  khác    

M 31D ngày và địa điểm hết hạn 

O 51a ngân hàng của ngƣời xin  mở thƣ tín 

dụng A hay D  

M 50  ngƣời xin mở thƣ tín dụng  

M 59  ngƣời thụ hƣởng 

SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 
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M 32B mã tiền tệ, số tiền 

O 39A phần trăm dung sai tín dụng  

 2n/2n  

O 39B số tín dụng tối đa 

  KHÔNG VƢỢT QUÁ…   

O 39C số tiền bổ sung  

M 41a đƣợc cấp với ... Bởi ...  

  BẰNG CHẤP NHẬN 

  BẰNG THANH TOÁN SAU 

  BẰNG THANH TOÁN HỖ HỢP 

  BẰNG THƢƠNG LƢỢNG 

  BẰNG THANH TOÁN 

SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 

57 



SWIFT MT 700 – ISSUANCE OF L/C 

 

58 



O 42C hối phiếu tại ...  

O 42a ngƣời bị kí phát 

O 42M các chi tiết về việc thanh toán 

O 42P các chi tiết về thanh toán sau 

O 43P vận chuyển từng phần 

O 43T chuyển tải 

O 44A địa điểm bốc hàng/giao từ…/địa 

điểm nhận hàng 

O 44E cảng bốc/sân bay đi  

O 44F cảng dỡ/sân bay đến 

O 44B địa điểm đến cuối cùng/để vận      

chuyển đến/địa điểm giao hàng 

SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 
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C 43P: Vận chuyển từng phần: không                 

đƣợc phép 

• Nếu xuất trình một hay nhiều bộ chứng từ vận 

tải cho thấy hàng được vận chuyển trên nhiều 

hơn một phương tiện chuyên chở cùng loại sẽ 

được coi là vận chuyển từng phần, ngay cả khi 

các phương tiện chuyên chở đó cùng đi một 

ngày và cùng chạy về một đích đến. 
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SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 

O 44C ngày gửi hàng gần nhất 

O 44D thời hạn gửi hàng 

O 45A mô tả hàng hóa và/hoặc dịch vụ 

O 46A các chứng từ cần thiết 

O 47A các điều kiện bổ dung 

O 71B Các khoản phí 

O 48  thời hạn xuất trình chứng từ 

M 49  lệnh xác nhận 

  xác nhận    

  có thể bổ sung    

  không có    
63 
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44D Thời hạn gửi hàng: 
 

+10 máy kéoloại VZP-a được gửi đi vào 

tháng 2/2011 
 

+15 máy kéo loại VZP-b được gửi đi vào 

tháng 3/2011 
 

+ 25 máy kéo loại VZP-c được gủi đi vào 

tháng 4/2011 
 

+ 20 máy kéo loại VZP-c được gửi đi vào 

tháng 5/2011 

THỜI HẠN GỬI HÀNG 
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Điều 32 kí phát từng phần,  

vận chuyển từng phần 

67 

 Nếu trong thư tín dụng qui định cho phép kí 

phát hay vận chuyển từng phần trong một 

thời hạn nhất định, nhưng trong thời hạn đó 

người bán không thực hiện kí phát hay gửi 

hàng, thì khoản tín dụng sẽ mất hiệu lực đối 

với khoản kí phát đó hay bất kì khoản kí phát 

nào sau đó. 



PERIODS FOR SHIPMENT 
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THỜI HẠN GIAO HÀNG 

69 

44D Thời hạn giao hàng: 

+15 máy kéo loại VZP-b gửi đi vào tháng 3/ 2011 

+ 25 máy kéo loại VZP-c đƣợc gửi đi vào tháng 4/2011 

+ 20 máy kéo loại VZP-c đƣợc gửi đi vào tháng 5/2011 

 Điều 32: kí phát hoặc gửi hàng từng phần 

Nếu trong thư tín dụng qui định cho phép kí phát hay vận chuyển  

từng phần trong một thời hạn nhất định, nhưng trong thời hạn đó  

người bán không thực hiện kí phát hay gửi hàng, thì khoản tín dụng  

sẽ mất hiệu lực đối với khoản kí phát đó hay bất kì khoản kí phát  

nào sau đó. 
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O 46A: các chứng từ yêu cầu 

• Các chứng từ cần xuất trình nên được mô tả càng rõ ràng 

càng tốt. Hãy nhớ rằng UCP 600 có những qui tắc cụ thể chỉ 

để kiểm tra những chứng từ sau:  

– Hóa đơn thương mại – điều 18 

– Chứng từ vận tải – điều 19 - 25 

– Các chứng từ bảo hiểm – điều 28 

    Hãy đảm bảo là bạn biết rõ chứng từ yêu cầu cần phải thể 

hiện những thông tin gì. Cụ thể là, nếu cần, phải thể hiện 

được người phát hành chứng từ, nội dung chứng từ, có nghĩa 

là chứng từ phải chứng mình điều gì! 



EXAMPLES OF SPECIFICATIONS OF DOCUMENTS 
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CÁC VÍ DỤ VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỨNG TỪ 

73 

• Hóa đơn thương mại phải có dấu và chữ kí của người thụ hưởng, 

một bản gốc và hai bản sao 

• Phiếu đóng gói, chỉ rõ số mảnh/miếng trong mỗi đơn vị đóng gói, 

khối lượng và kích thước của mỗi đơn vị đóng gói, một bản gốc và 

hai bản sao 

• Vận đơn, phát hành theo lệnh và để trống, nêu rõ cước phí vận tải 

đã được thanh toán trước, bên thông báo là (tên, địa chỉ, chi tiết 

liên lạc) 

• Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng thương mại và công nghiệp 

của MALTA cấp, nêu rõ xuất xứ hàng hóa là từ MALTA, một bản 

gốc 

• Hợp đồng bảo hiểm được phát hành cho 110% giá trị hóa đơn CIF 

với các điều khoản bảo hiểm hàng hóa chuẩn loại “A”, các điều 

khoản đình công và điều khoản chiến tranh, không tính đến phần 

trăm. 
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O 53a ngân hàng bồi hoàn 

O 78  hƣớng dẫn dàng cho ngân hàng 

thanh toán/ngân hàng chấp 

nhận/ngân hàng đàm phán 

O 57a ngân hàng ’trung gian thông 

báo’ 

O 72  thông tin từ ngƣời gửi đến 

ngƣời nhận  
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UCP 600 
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ARTICLE 9 
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Điều 9 – thông báo tín dụng và  

việc tu chỉnh thƣ tín dụng 

78 

  một khoản tín dụng và bất kì tu chỉnh nào đối với thư tín dụng 

đều có thể được thông báo cho người thụ hưởng bởi một ngân 

hàng thông báo. Một ngân hàng thông báo mà không phải là 

ngân hàng xác nhận sẽ thông báo về khoản tín dụng và bất kì 

sự tu chỉnh nào mà không cam kết thực hiện thanh toán hay 

chấp nhận thanh toán cho người thụ hưởng. 

Bằng cách thông báo về khoản tín dụng và tu chỉnh thư tín 

dụng, ngân hàng thông báo cho thấy rằng nó hài lòng đối với 

tính hợp lệ bề ngoài của khoản tín dụng hay nội dung tu chỉnh, 

và rằng nội dung thông báo phản ánh chính xác các điều kiện 

và điều khoản của khoản tín dụng hoặc tu chỉnh. 
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Điều 9 – thông báo tín dụng và  

việc tu chỉnh thƣ tín dụng 

80 

Nếu một ngân hàng được yêu cầu thông báo về khoản tín dụng 

hoặc tu chỉnh tín dụng nhưng lại không muốn làm, thì phải thông 

báo lại ngay cho ngân hàng mở tín dụng hay tu chỉnh. 

  Nếu một ngâ hàng được yêu cầu thông báo về khoản tín dụng 

hoặc tu chỉnh tín đụng nhưng lại không hài lòng về tính hợp lệ bề 

ngoài của khoản tín dụng hay tu chỉnh đó, thì phải thông báo lại 

ngay cho ngân hàng đã đưa ra yêu cầu thông báo.          

  Nếu ngân hàng thông báo hay ngân hàng thông báo thứ hai muốn 

thông báo về khoản tín dụng hay nội dung tu chỉnh, thì phải 

thông báo cho người thụ hưởng hay ngân hàng thông báo thứ hai 

rằng mình không hài lòng về tính hợp lệ của khoản tín dụng hay 

nội dung tu chỉnh, hay nội dung thông báo. 
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Xác nhận 
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 Thư tín dụng có thể được xác nhận bởi một ngân hàng 
thông báo (thường là ngân hàng của người thụ hưởng)  

 Không xác nhận: ngân hàng thông báo không có nghĩa 
vụ thanh toán thư tín dụng (mà chỉ chịu trách nhiệm 
kiểm tra tính hợp lệ bề ngoài của khoản tín dụng mà thôi) 

 Có xác nhận: ngân hàng thông báo (ngân hàng xác 
nhận) gánh rủi ro thanh toán như ngân hàng phát hành 

 Nếu một ngân hàng được ngân hàng phát hành ủy thác hay 

yêu cầu xác nhận khoản tín dụng nhưng không muốn làm 

điều đó, thì phải thông báo ngay cho ngân hàng phát hành 

và có thể thông báo về khoản tín dụng mà không xác nhận. 
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Xác nhận 

84 

Ngân hàng của người thụ hưởng phải rõ ràng và cẩn trọng! 

 Không xác nhận: ngân hàng thông báo không có nghĩa vụ thánh 
toán từ L/C 

 Có xác nhận: ngân hàng thông báo (xác nhận) gánh rủi ro thanh 
toán giống như ngân hàng phát hành!   

 Nếu được ngân hàng thông báo xác nhận thì thư tín dụng phải nói 
rõ điều đó trong nội dung thông báo 

 Nếu thông báo không nói gì đến điều này thì coi như thư tín dụng 
là không có xác nhận – nhƣng hãy cẩn thận! 

 Nếu như tu chỉnh L/C đã được xác nhận được thông báo và nội 
dung thông báo không nói gì đến việc ngân hàng từ chối nội dung 
tu chỉnh hay không xác nhận nội dung được tu chỉnh, thì coi như 
phần tu chỉnh là không được xác nhận! 
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Xác nhận thƣ tin dụng 

86 

 Được bảo đảm bởi khoản đặt cọc từ ngân hàng phát hành 

 Được bảo đảm bởi cam kết bồi hoàn (ngân hàng đại lí 
của ngân hàng phát hành) – theo URR 725 

 Được bảo đảm bởi bảo lãnh của IFC hay ADB (dự 
phòng) 

 Bảo hiểm (ECA)  

 Không có bảo đảm – hạn mức tín dụng tài chính thương 
mại cho quốc gia và cho ngân hàng phát hành 



TYPICAL  GTFP TRANSACTION 
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Giao dịch GTFP điển hình:  
thư tín dụng nhập khẩu 

Bảo lãnh của IFC 

Hàng hóa 

nhà XK 
Ngân hàng 

QT (xác 

nhận) 

Thanh toán 

Người NK 

Công ty tàii  

chính quốc  

tế 

Xác nhận 

L/C 

Chứng từ 

Yêu cầu mở 

L/C 

Thanh toán 

Chứng từ 

Thanh toán 

Chứng từ 

Ngân hàng  

Trong nước  

(phát  

hành) 

L/C cho người XK hưởng 
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Điều 10 – tu chỉnh 

91 

 Không được phép tu chỉnh hay hủy thư 

tín dụng mà không có sự đồng ý của 

ngân hàng phát hành, ngân hàng xác 

nhận, và người thụ hưởng (nếu có). 
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Điều 10 – tu chỉnh 

93 

 Ngân hàng phát hành có trách nhiệm ràng buộc không hủy 

ngang bởi nội dung tu chỉnh kể từ khi nó thực hiện tu chỉnh 

thư tín dụng. 

 Ngân hàng xác nhận có thể xác nhận cả nội dung tu chỉnh 

và sẽ chịu trách nhiệm ràng buộc không hủy ngang đối với 

nội dung tu chỉnh đó kể từ khi nó thông báo về nội dung tu 

chỉnh. 

 Tuy nhiên, ngân hàng xác nhận có thể chỉ muốn thông báo 

về nội dung tu chỉnh nhưng không xác nhận nội dung đó, 

và nếu vậy thì nó phải thông báo ngay cho ngân hàng phát 

hành và cho người thụ hưởng trong nội dung thông báo 

của mình. 
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Điều 10 – tu chỉnh 
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 Tu chỉnh – các vấn đề trong việc người 

thụ hưởng quyết định chấp nhận hay từ 

chối nội dung tu chỉnh 

 Trong quá trình sửa đổi UCP đã có 

những đề xuất áp thuế đối với người thụ 

hưởng khi thông báo chấp nhận hay từ 

chối nội dung tu chỉnh. 

 Nhưng hiện vẫn áp dụng qui định cũ 
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Điều 10 – tu chỉnh 
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 Các điều khoản và điều kiện của thư tín dụng gốc sẽ vẫn 
có hiệu lực đối với người thụ hưởng cho đến khi người 
thụ hưởng thông báo chấp nhận nội dung tu chỉnh cho 
ngân hàng thông báo.  

 Người thụ hưởng cần thông báo chấp nhận hay từ chối 
nội dung tu chỉnh.    

 Nếu ngƣời thụ hƣởng không thông báo, thì việc xuất 
trình chứng từ phù hợp với khoản tín dụng và phù 
hợp với nội dung tu chỉnh sẽ đƣợc coi là chấp nhận 
của ngƣời thụ hƣởng. 

 Tính từ thời điểm đó, thư tín dụng sẽ được tu chỉnh. 
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1) SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 
M 31D ngày và địa điểm hết hạn 

  110531 VIETNAM 

M 32B Mã tiền tệ, số tiền 

  EUR 100.000,-  

43P Giao hàng từng phần  

  ĐƢỢC PHÉP 

SWIFT MT 707 – Tu chỉnh L/C 

O 33B tăng số tiền tín dụng chứng từ 

          EUR 50.000,-  

O 34B số tiền tín dụng chứng từ mới sau khi tu chỉnh 

  EUR 150.000,-  

Việc xuất trình chứng từ với số tiền EUR 100.000 sẽ 

đƣợc coi là…? 
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2) SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 

101 

M 31D ngày và địa điểm hết hạn 

  110531 VIETNAM 

M 32B mã tiền tệ, số tiền 

  EUR 150.000,-  

43P giao hàng từng phần  

  ĐƢỢC PHÉP 

SWIFT MT 707 – Tu chỉnh L/C 

O 33B giảm số tiền tín dụng chứng từ 

          EUR 50.000,-  

O 34B số tiền tín dụng mới sau khi tu chỉnh 

  EUR 100.000,-  

Việc xuất trình chứng từ với số tiền EUR 100.000 sẽ 

đƣợc coi là…? 



SWIFT MT 700 – ISSUANCE OF L/C 
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3) SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 

103 

O 44E cảng bốc/sân bay đi 

  HAMBURG, GERMANY 

O 44F cảng dỡ/sân bay đến 

  SINGAPORE 

O 46A: chứng từ yêu cầu 

+ vận đơn phát hành theo lệnh. 

SWIFT MT 707 – tu chỉnh L/C 

O 44E cảng bốc/sân bay đi  

  HAMBURG, GERMANY 

O 44F Cảng dỡ/sân bay đến 

          SINGAPORE 

O 79 Diễn giải 46A:  

+ trong 46A vận đơn hàng không, vận đơn I/O 

Việc xuất trình vận đơn hàng không sẽ đƣợc coi là…? 
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4) SWIFT MT 700 – Mở thƣ tín dụng 

105 

O 44E cảng bốc/sân bay đi 

  HAMBURG, GERMANY 

O 44F cảng dỡ/ sân bay đến 

  SINGAPORE 

O 46A: các chứng từ cần thiết 

+ vận đơn phát hành theo lệnh. 

SWIFT MT 707 – tu chỉnh L/C 

O 44E cảng bốc/sân bay đi 

  HAMBURG, GERMANY 

O 44F cảng dỡ/ sân bay đến 

  SINGAPORE 

O 79 diễn giải 46A:  

+ trong 46A vận đơn hàng không, vận đơn I/O 

Việc xuất trình vận đơn được coi là…? 



ARTICLE 10 
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Điều 10 – tu chỉnh 
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 Không được phép chấp nhận một phần 

nội dung tu chỉnh và sẽ được coi là thông 

báo từ chối tu chỉnh!  

 Không chấp nhận việc qui định trong tu 

chỉnh rằng nội dung tu chỉnh sẽ có hiệu 

lực trừ phi có sự phản đối của người thụ 

hưởng trong một khoảng thời gian nhất 

định 



DATES FOR PRESENTATION 
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Thời hạn xuất trình chứng từ 
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 Article 6 d. i. A credit must state an expiry 

date for presentation.  

     6(e). Trừ phi đƣợc qui định trong điều 29 (a), 

việc xuất trình chứng từ bởi hoặc đại diện cho 

ngƣời thụ hƣởng phải đƣợc thực hiện trƣớc 

hoặc vào ngày hết hạn.  

31D  ngày tháng và địa điểm hết hạn: 

        110331 CZECH REPUBLIC 



DATES FOR PRESENTATION 
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Thời hạn xuất trình chứng từ 
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 Điều 29: gia hạn ngày hết hạn hay ngày cuối cùng 

để xuất trình chứng từ 

 a.  Nếu ngày hết hạn tín dụng hay ngày cuối cùng để 

xuất trình chứng từ rơi vào ngày mà ngân hàng nhận 

chứng từ đóng cửa vì những lí do khác với lí do được 

nêu trong điều 36, thì ngày hết hạn hay ngày cuối 

cùng để xuất trình chứng từ sẽ được gia hạn sang 

ngày làm việc đầu tiên tiếp sau đó. 



DATES FOR SHIPMENT 
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Thời hạn giao hàng 
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44 C ngày giao hàng muộn  nhất: 110331 

44 D thời hạn giao hàng: 

(44 D hoặc 44 C !) 

  các chứng từ vận tải phải chứng 
minh rằng hàng hóa đã được gửi 
đi vào hoặc trước ngày gửi hàng 
muộn nhất. 



DATES - SUMMARY 
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Thời hạn – tóm tắt 
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1. Các chứng từ có đƣợc xuất trình vào hoặc 

trƣớc ngày hết hạn không? 

2. Chứng từ vận tải có cho thấy hàng đã đƣợc gủi 

đi vào hoặc trƣớc ngày gửi hàng muộn nhất hay 

không? 

3. Việc xuất trình chứng từ trong đó có chứng từ 

vận tải gốc có đƣợc thực hiện trong thời hạn 

xuất trình không? 



INVOICE – COMMON DISCREPANCIES 
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Hóa đơn – những sai khác thƣờng gặp 
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 Giá trị hóa đơn vƣợt quá số tiền nêu trong thƣ tín dụng; 

 Bỏ sót điều khoản giao hàng hay quyền truy đòi (VD: 
“CIF Hamburg” hay “CIF Hamburg, Incoterms 2000”) 
nhƣ đã nêu trong thƣ tín dụng; 

 Hóa đơn tính cả những khoản phí và chi phí ngoài giá 
cả hàng hóa theo nhƣ qui tắc Incoterm;  

 Tên hay địa vị pháp lí của ngƣời thụ hƣởng hay ngƣời 
xin mở thƣ tín dụng khác với nội dung trong thƣ tín 
dụng; 

 Hóa đơn dƣờng nhƣ không phải do ngƣời thụ hƣởng 
lập; 

 Hóa đơn không có phần cam đoan/tuyên bố nhƣ thƣ tín 
dụng yêu cầu 



INVOICE-COMMON DISCREPANCIES 
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Hóa đơn – những sai khác thƣờng gặp 
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 Mô tả hàng hóa không tƣơng ứng với mô tả 
trong thƣ tín dụng (VD: không nêu rõ loạimáy, 
số máy, qui cách kĩ thuật máy…); 

 Số lƣợng hàng hóa không khớp với số lƣợng nêu 
trong thƣ tín dụng và không nằm trong khoảng 
dung sai cho phép; 

 Hóa đơn không nêu rõ giá cả hàng hóa, cƣớc phí 
vận tải, số tiền bảo hiểm… nhƣ thƣ tín dụng yêu 
cầu. 



INVOICE-COMMON DISCREPANCIES 
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Hóa đơn – những sai khác thƣờng gặp 
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 Hóa đơn phải chỉ rõ phần giảm giá hay khấu trừ mà 
thƣ tín dụng yêu cầu. 

 Hóa đơn không có chữ kí của ngƣời thụ hƣởng nhƣ 
thƣ tín dụng yêu cầu; 

 Hóa đơn cho thấy có giao hàng từng phần trong khi 
thƣ tín dụng không cho phép điều này; 

 Hóa đơn cho thấy giao hàng quá số lƣợng mà thƣ tín 
dụng cho phép; 

 Hóa đơn cho thấy có giao hàng mà thƣ tín dụng 
không yêu cầu (VD: các tài liệu, hàng marketing hay 
quảng bá nêu là miễn phí); 

 Số lƣợng, khối lƣợng và kích thƣớc hàng hóa nêu 
trong hóa đơn không khớp với số lƣợng nêu trong các 
chứng từ khác 



B/L-COMMON DISCREPANCIES 
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Vận đơn – những sai khác thƣờng gặp 
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 Không nêu ngƣời vận tải; 

 Không có chữ kí theo yêu cầu của UCP 600 (đại lí vận 
tải không nêu rõ họ kí vận đơn cho ai, không nêu 
mình là “đại lí cho (đại diện cho) ngƣời vận tải hay 
ngƣời chủ hàng; 

 Không ghi là hàng đã lên tàu, không nêu ngày tháng 
hàng đƣợc xếp lên tàu 

 Phần ghi “đã lên tàu” không có tên của phƣơng tiện 
vận chuyển (và cảng bốc) theo đúng qui định của 
UCP 600; 

 Không đƣợc lập nhƣ yêu cầu (không có chữ “theo 
lệnh” hay “theo lệnh của bên có tên”); 

 Không đƣợc kí hậu khi lập “theo lệnh” hay “theo 
lệnh của ngƣời gửi hàng”; 



B/L-COMMON DISCREPANCIES 
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Vận đơn – những sai khác thƣờng gặp 
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 Tên, địa chỉ và/hoặc chi tiết liên lạc của ngƣời xin mở 

trong phần về ngƣời nhận hay bên thông báo không 

giống với thông tin trong thƣ tín dụng; 

 Cảng bốc và/hoặc cảng dỡ không giống với nội dung 

trong thƣ tín dụng; 

 Mô tả hàng hóa mâu thuẫn với nội dung thƣ tín dụng 

hoặc/và các chứng từ khác; 

 Dấu gửi hàng, khối lƣợng tịnh, tổng, số container mâu 

thuẫn với các chứng từ khác; 

 Vận đơn không sạch; 



B/L-COMMON DISCREPANCIES 
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Vận đơn – những sai khác thƣờng gặp 
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 Không nêu rõ cƣớc phí đã đƣợc thanh toán 

hay nhờ thu nhƣ yêu cầu trong thƣ tín dụng; 

 Các sửa đổi và/hoặc thay đổi không đƣợc 

chứng nhận đúng thẩm quyền;  

 Gửi hàng muộn;  

 Xuất trình chứng từ muộn – không trong 

vòng 21 ngày tính từ ngày gửi hàng trừ phi 

thƣ tín dụng có qui định khác);  



INSURANCE DOC-COMMON DISCREPANCIES 
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Chứng từ bảo hiểm – các sai khác thƣờng gặp 
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 Không đƣợc kí nhƣ UCP yêu cầu (VD: đại lí không nói rõ anh 

ta kí cho hay đại diện cho công ty bảo hiểm hay ngƣời bảo 

lãnh); 

 Rủi ro đƣợc bảo hiểm không khớp với các yêu cầu trong thƣ tín 

dụng; 

 Ngày lập chứng từ bảo hiểm sau ngày gửi hàng mà không chỉ 

rõ là hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ ngày không muộn hơn 

ngày gửi hàng đi; 

 Không đƣợc lập nhƣ thƣ tín dụng yêu cầu, tức là theo lệnh của 

một bên có tên (ngƣời thụ hƣởng hoặc ngƣời gửi hàng) hoặc chỉ 

ra tên của một bên đƣợc bảo hiểm (ngƣời xin mở thƣ tín dụng); 

 Không đƣợc kí hậu nếu đƣợc lập theo lệnh của một bên đƣợc 

chỉ định; 



INSURANCE DOC-COMMON DISCREPANCIES 
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Chứng từ bảo hiểm – các sai khác thƣờng gặp 

131 

 Số liệu mâu thuẫn với thƣ tín dụng và/hoặc các chứng từ khác 

(tuyến đƣờng vận chuyển, phƣơng tiện vận chuyển, mô tả hàng 

hóa, trọng lƣợng, đánh dấu); 

 Có một số chứng từ thiếu số bản gốc (khi thƣ tín dụng yêu cầu số 

bản gốc nhất định hoặc/và chứng từ bảo hiểm nêu rõ số bản gốc 

đƣợc lập); 

 Số tiền bảo hiểm không bằng ít nhất 110% giá trị CIF/CIP của 

hàng hóa hay số phần trăm khác mà thƣ tín dụng yêu cầu (nếu có); 

 Chứng từ bảo hiểm không nối rõ rằng rủi ro đƣợc bảo hiểm ít nhất 

là giữa địa điểm gửi hàng với đích đến nhƣ đƣợc nêu trong thƣ tín 

dụng;  

 Các sự thay đổi và/hoặc sửa đổi không đƣợc chứng nhận bởi đúng 

ngƣời có thẩm quyền. 


