
1ÌỌ TAI CHỈNH CỌNG HOA XA HỌI CHU NGHĨA VIẸT NAM 
Độc lập - Tụ do - Mạnh phúc 

Số: 58/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 20ỉ8 

THÔNG Tư 

Huóng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo 
đối vói các chuông trình, dự án đuọc Chính phủ bảo lãnh 

Căn cứ Luật Onản lý nợ cổ 112 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ vê câp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đôi ngoại; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn biếu, mẫu cung 
cấp thông tin, báo cáo đôi với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo 
lãnh. 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo do Ngân 
hàng phục vụ, Đối tưọ'ng được bảo lãnh (sau đây gọi chung là tố chức cung câp 
thông tin) có trách nhiệm cung cấp cho Người bảo lãnh (Bộ Tài chính) trong quá 
trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng được bảo lãnh; 

2. Người bảo lãnh; 

3. Ngân hàng phục vụ; 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cấp và quản lý 
bảo lãnh Chính phủ. 
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Điều 3. Yêu cầu bao cáo, cung câp thông tin 

1. Tô chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo đảm bảo 
đúng hạn, đầy đu nội dung theo quy định. 

2. Cá nhân, -người đại diện theo pháp luật của tố chức cưng cấp thông tin, 
báo cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, báo cáo đã 
cung cấp. 

CHƯƠNG II 

CƯNG CẤP THÔNG TIN, BÁO CÁO ĐÓI VỚI 
KHOẢN VAY, KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 

ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 4. Thông tin, báo cáo trong quá trình rút vốn 

1. Văn bản do Ngân hàng phục vụ lập: Văn bản xác nhận trong quá trình 
rút vốn được lập theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 
91/2018/NĐ-CP theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này. 

2. Văn bản do Đối tượng được bảo lãnh lập: Báo cáo sau từng đợt phát 
hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh lập theo quy định tại Điểm d Khoản 1 
Điều 21 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP theo mẫu tại Phụ lục 12 Thông tư này. 

Điều 5. Thông tin, báo cáo định kỳ 

1. Báo cáo định kỳ do Ngân hàng phục vụ lập: Báo cáo 6 tháng về việc 
thực hiện cam kết của Đối tượng được bảo lãnh trong thời gian thực hiện khoản 
vay được Chính phủ bảo lãnh theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 22 Nghị 
định số 91/2018/NĐ-CP theo mẫu văn bản tại Phụ lục 2 Thông tư này. 

2. Báo cáo định kỳ do Đối tượng được bảo lãnh lập theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP: 

a) Báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình rút vốn, trả nợ được lập theo 
mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Biểu 4a Thông tư này; 

b) Báo cáo định kỳ 6 tháng được lập trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo 
định kỳ hàng quý về rút vốn, trả nợ (báo cáo tổng số), thuyết minh về tình hình 
thực hiện dự án, tình hình sử dụng vốn được lập theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo 
Biểu 4b và 4c (đối với dự án có góp vốn thực hiện dự án) hoặc biếu 4d (đối với 
dự án phải ứng vốn trả nợ) Thông tư này và gửi cùng với báo cáo định kỳ Quý II 
và Quý IV hàng năm. 

c) Báo cáo đánh giá kết thúc giai đoạn xây dựng được lập theo mẫu tại 
Phụ lục 6 kèm theo Biểu 6a Thông tư này. 

d) Báo cáo kết thúc khoản vay được lập theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư này. 





Diêu 6, Thông tin, báo cáo khác 

Các văn bản, báo cáo khác do Đôi tượng được bảo lãnh lập theo quy định 
vê các mẫu, biêu sau đây: 

1. Văn bản đề nghị thay đối Ngân hàng phục vụ, Tài khoản Dự án theo 
quy định tại Khoản 5 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 91/2018/NĐ-
CP theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này. 

2. Văn bản đề nghị gia hạn thời gian rút vốn, điều chỉnh lịch trả nợ, điều 
chỉnh, sửa đối Thư bảo lãnh theo quy định tại Điếm a Khoản 1 Điều 26 Nghị 
định số 91/2018/NĐ-CP được lập theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư này. 

3. Văn bản đề nghị chuyến nhượng hoặc chuyến giao khoản vay quy định 
tại Khoản 4 Điều 34; chuyển nhượng hoặc chuyển giao cổ phần, vốn góp quy 
định tại Khoản 2 Điều 35; chuyển nhượng hoặc chuyển giao dự án, tài sản sau 
đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định sổ 91/2018/NĐ-CP theo mẫu tại 
Phụ lục 8 Thông tư này. 

4. Văn bản nêu ý kiến đối với việc Người nhận bảo lãnh chuyến nhượng, 
chuyến giao khoản vay được Chính phủ bảo lãnh quy định tại Điếm b Khoản 2 
Điều 34 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP theo mẫu tại Phụ lục 9 Thông tư này. 

5. Báo cáo tình hình trả nợ khi phát sinh tình trạng khó khăn tài chính, có 
nguy cơ không trả được nợ quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định so 
91/2018/NĐ-CP theo mẫu tại Phụ lục 10 Thông tư này. 

CHƯƠNG III 

CƯNG CẤP THÔNG TIN, BÁO CÁO ĐÓI VỚI KHOẢN 
PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉƯ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH 

CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 

Điều 7ề Thông tin, báo cáo trong quá trình phát hành trái phiếu 

1. Văn bản đề nghị xem xét cấp bảo lãnh do ngân hàng chính sách lập 
theo mẫu tại Phụ lục 11 Thông tư này kèm theo hồ sơ quy định tại Điều 47 Nghị 
định số 91/2018/NĐ-CP. 

2. Báo cáo sau khi kết thúc từng đọt phát hành quy định tại Khoản 4 Điều 
49 do ngân hàng chính sách lập theo mẫu tại Phụ lục 12 Thông tư này. 

Điều 8. Báo cáo định kỳ đối vói trái phiếu đưọc Chính phủ bảo lãnh 

Báo cáo tình hình huy động và trả nợ gốc, lãi trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh định kỳ hàng quý, năm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 52 Nghị 





định số 91/2018/NĐ-CP do ngân hàng chính sách lập theo mẫu tại Phụ lục 13 
Thông tư này. 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHÚC THỰC HIỆN 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 81/2014/TT-BTC ngày 24/6/2014 
của Bộ Tài chính quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các 
chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ. 

3. Đối với tổ chức tín dụng đã được Chính phủ cấp bảo lãnh vay vốn nước 
ngoài trước khi Thông tư này có hiệu lực và Thư bảo lãnh đang còn hiệu lực 
thực hiện, tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình 
hình khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh theo mẫu tại Phụ lục 4 và 
Biểu 4a, Phụ lục 5, Phụ lục 7, Phụ lục 8 (nếu chuyển nhượng, chuyển giao 
khoản vay), Phụ lục 9 Thông tư này khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được 
dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 
văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đối, bố sung hoặc thay thế. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa được hướng 
dẫn tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời cho Bộ 
Tài chính để hướng dẫn, phối hợp giải quyết./ÍẾ^' 

Nơi nhậnKT. Bộ TRƯỞNG 
- Văn phòng Tổng bí thư; .THỬ TRƯỞNG 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội, 
- Văn phòng Chủ tịch nưóc; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng 

chống tham nhũng; 
- Các Bộ Công thương; GTVT; 

Xây dựng; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- Các DN, NHCS được bảo lãnh; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, QLN. 

Trân Xuân Hà 





Phụ lục ỉ .  

MẨU VĂN BAN XÁC NHẬN HÔ sơ RÚT VÒN 
CỦA NGÂN HÀNG PHUC vu 

(TÊN NGÂN HÀNG PHỤC VỤ) CỘNG IĨÒA XÃ HỌ! CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phủc 

Sô: , ngày thảng năm. 
V/v: Xác nhận hồ sơ rút vốn của dự 
án ... được Chính phủ bảo lãnh 

Kính gửi: - (Tên Đối tượng được bảo lãnh); 

- Bộ Tài chính. 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số --/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dân biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Ngân hàng phục vụ) đã nhận được hồ sơ rút vốn lần ... của (Tên Đối 
tưọ-ng được bảo lãnh) cho (Tên dự án) theo Thỏa thuận vay ngày., tháng., năm., 
ký giữa (Tên Đôi tượng được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay). (Tên Ngân 
hàng phục vụ) xin xác nhận như sau: 

1. về trị giá và thời gian dự kiến rút vốn: 

- Trị giá rút vốn: 

- Ngày dự kiến rút vốn: 

2. về sự phù hợp của hồ sơ, chứng từ rút vốn: 

(Nêu rõ sự phù họp của hồ sơ, chứng từ đã nộp cho đợt rút vốn theo quy 
định của họp đồng thương mại và thỏa thuận vay). 

Theo ý kiến của (Tên Ngân hàng phục vụ), các hồ sơ chứng từ là phù hợp 
để (Tên Đối tượng được bảo lãnh) thực hiện rút vốn. 

3. Ý kiến khác: (Trường hợp hồ sơ không phù họp theo quy định của họp 
đồng thương mại, thỏa thuận vay, Ngân hàng phục vụ nêu rõ nguyên nhân và đề 
xuất giải pháp xử lý)./. 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
- Như trên; NGÂN HÀNG PHỤC vụ 
- Lun: ... f7vý' lên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 





Phụ lục 2. 

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG 
CỦA NGÂN HẨNG PHỤC vụ 

{về theo dõi thực hiện cam kết duy trì số dư Tài khoản Dự án 
của Đối tượng đưọc bảo lãnh) 

(TÊN NGÂN ĨIÀNG PHỤC VỤ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm. 
V/v: Báo cáo định kỳ 6 tháng tình 
hình ỉhưc hiên cam kết TKDA của 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số —/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Ngân hàng phục vụ) xin báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện 
cam kết của (Tên Đối tượng được bảo lãnh) tại Ngân hàng phục vụ liên quan 
tới việc duy trì số dư Tài khoản Dự án của khoản vay được Chính phủ bảo lãnh 
đê thực hiện (các) dự án như sau: 

1. về duy trì số dư Tài khoản Dự án (theo Biếu 2a đính kèm) 

2. Đánh giá tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp 

(Cần đánh giá ĐTĐBL tuân thủ/chưa tuân thủ quy định về duy trì số dư TK 
DA và lý giải nguyên nhân dẫn đến việc chưa tuân thủ). 

3. Đe xuất (nếu có). 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
-Như  trên; ^ ^ NGÂN HÀNG PHỤC vụ  
- ĐÔI tượng đuợc bảo lãnh; Ị-ỊSỷ ị£n đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
- Lưu: ... 



Biểu 2a. 
(Kèm theo công văn số... ngày ...) 

Dự án ĐTĐBL Ngân 
hàng cho 

vay 

Số hiệu 
TKDA 

Đồng tiền 
vay 

Thòi điểm 
duy trì1 

(từ ngày ... 
đến ngày....) 

Số dư TKDA 
cần duy trì2 

Số dư TKDA 
đã thực hiện3 

Biến động 
trong kỳ 

(+/-) 

0 

1 Thò'i điểm duy trì số dư TKDA trùng với ngày trà nợ theo lịch của Thỏa thuận vay được Chính phủ bảo lãnh. 

2 Số dư TKDA cần duy trì là số dư tại từng thời điểm (hàng tháng) doanh nghiệp phải đảm bào theo quy định tại Nghị định số —/2018/NĐ-CP từ kỳ trả nọ1 trước đó theo lịch trả nợ 
Thỏa thuận vay được Chính phủ bảo lãnh. 
3 Số dư TKDA đã thực hiện là số dư tại từng thời điểm doanh nghiệp thực tế đã thực hiện so với số dư TKDA cần duy trì. 



Phụ lục 3. 

MẢU VẢN BẢN ĐÈ NGHỊ THAY ĐỎI 
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ/TÀI KHOẢN Dự ÁN 

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC 1ỈẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LANH) ĐỘC lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm 
V/v: Để nghị thay đối Ngân hàng phục 
vụ/Tài khoản Dự án đổi với dự án ... 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số —/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đôi với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tượng đưọc bảo lãnh) đề nghị thay đổi Ngân hàng phục vụ/Tài 
khoản Dự án đối với dự án (Tên Dự án) theo Thỏa thuận vay (Tên ngân hàng 
cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau: 

1. Ngân hàng phục vụ ban đầu: (Tên ngân hàng phục vụ). 

SỐ TKDA: 

2. Ngân hàng phục vụ mới: (Tên ngân hàng phục vụ). 

Số TKDA (nếu có) 

3. Lý do thay đổi 

4. Tài liệu chứng minh ngân hàng phục vụ đủ điều kiện: (Gửi kèm theo). 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ngân hàng phục vụ; 
- Lun: ... 





Phụ lục 4. 

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ (QUÝ, ó THÁNG) RÚT VỐN, TRẢ NỢ, 
SỬ DỤNG KHOAN VAY, KHOAN PHÁT HÀNH TRÁI PHII I 

ĐỨỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH CỦA DOANH NGHIỆP 

(TÊN ĐỐI TƯỢNG Được BẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LÃNH) Độc lập - Tụ đo - Hạnh phúc 

Sô: , ngày tháng năm 
V/v: Báo cáo định kỳ) rút vốn, trả nợ 
khoản vay được Chính phủ bảo lãnh 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số --/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hưcmg dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tưọìig đưọ'c bảo lãnh) xin báo cáo Bộ Tài chính tình hình rút 
vôn, trả nọ' quý... /năm... đối với (các) khoản vay được Chính phủ bảo lãnh như 
sau: 

1. Số liệu rút vốn, trả nọ

- Theo biểu mẫu đính kèm (theo mẫu tại Biểu 4a), trong đó cần có đầy đủ 
các thõng tin, số liệu chi tiết từng lần rút von, trả nợ (gốc, lãi, phí và phí bảo 
lãnh) của khoản vay được Chính phủ bảo lãnh của quí trước đó. 

2. Tình hình sử dụng vốn trong kỳ 

a) Nếu đang trong thời kỳ rút vốn: 

- Nêu tóm tắt các hạng mục hoặc dịch vụ đã thanh toán, đã hoàn thành 
đến giai đoạn báo cáo. 

- Tiến độ thực hiện Dự án: Tỷ lệ phần trăm hoàn thành so với kế hoạch 
ban đầu (nếu trong giai đoạn rút vốn). 

- Tình hình góp vốn hoặc bố trí vốn chủ sở hữu theo cam kết của Đối 
tượng được bảo lãnh để thực hiện Dự án được Chính phủ bảo lãnh (theo mẫu tại 
Biểu 4b). Trường họp Đối tượng được bảo lãnh là doanh nghiệp cổ phần và các 
cổ đông hoặc công ty mẹ góp vốn điều lệ để thực hiện Dự án cần báo cáo bố 
sung về tình hình góp vốn điều lệ (theo mẫu tại Biểu 4c). Giải trình rõ lý do 
chậm góp, bố trí vốn (nếu có) hoặc lý do nộp vượt so với dự kiến ban đầu. 



b) Nếu đang trong thời kỳ vận hành và trả nợ: 

- Tình hình vận hành, công suất vận hành nhà máy (nêu rõ tỷ lệ phần trăm 
đang vận hành so với công suất thiết kế), tình hình tiêu thụ sản phấm và đánh 
giá thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết quả sản xuất kinh doanh (doanh thu 6 
tháng, lỗ/lãi sau thuế); 

c) Đối với các dự án đang gặp khó khăn tài chính và phải vay ứng vốn từ 
Quỹ Tích lũy trả nọ' hoặc Ngân sách Nhà nước đế trả nợ, Người được bảo lãnh 
có trách nhiệm cung cấp bố sung tình hình trả nợ cho Quỹ Tích lũy trả nợ hoặc 
Ngân sách Nhà nước và đánh giá khả năng trả nợ trong các kỳ tiếp theo, nêu rõ 
nguồn trả nợ và đề xuất các biện pháp dự kiến đế khắc phục tình trạng khó khăn 
về tài chính hiện tại và ý kiến của CO' quan chủ quản về các biện pháp đó (theo 
mẫu tại Biểu 4d). 

3. Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

4. Đe xuất (nếu có) với Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản để giải quyết 
các vướng măc hiện tại. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



BIỂU 4a. 

Đối tượng được bảo lãnh: 
Dự án: 

BÁO CÁO SÓ LIỆU RÚT VỐN, TRẢ NỢ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ/6 THÁNG 
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Ghi chú : Khoản thanh toán nào được gốc hóa. 
(*) Trường hợp một Dự án có nhiều khoản vay, khoản phát hành được bảo lãnh 
(**) Trường hợp lãi suất khoản vay là lãi suất thả nối, đề nghị cung cấp r.hêm thông tin về 
lãi suất lề 

Ngày (lập báo cáo) 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐÓI 'TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 
(kỷ, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng dẩn) 



BIỂU 4b. 

Đối tượng được bảo lãnh: 
Dự án: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GÓP VỐN/BỐ TRÍ VỐN CHỦ SỞ H 
THEO CAM KỂT CỦA ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNE 

ỮƯ 

Kỳ 6 tháng (Tháng.../năm ...) 

Số lũy kế vốn CSH đã góp đầu 
kỳ báo cáo 

Số vốn CSH đã góp trong 
giai đoạn báo cáo 

Số lũy kế vốn CSH đã góp cuối 
kỳ báo cáo 

Tỷ lệ % lũy kế vốn CSH đã 
góp so vói cam kết 

Ngày (lập báo cáo) 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐỚI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(kỷ và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng dấu) 



BIỂU 4c. (Áp dụng trong trường hợp Đổi tượng được bảo lãnh là công ty cổ phần góp vắn điều lệ đê thực hiện Dự án) 

Đối tượng được bảo lãnh: 1 

Dư án: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GÓP VỐN ĐIÈU LỆ THEO CAM KÉT 
CỦA CÁC CỎ ĐÔNG ĐÓI TƯƠNG ĐƯƠC BẢO LÃNH 

Kỳ 6 tháng (Tháng.../Năm ...) 

rp A Ẩ Tên cô đông 
Sô vôn điêu lệ đã góp trong 

giai đoạn báo cáo 
Sô vôn điêu lệ đã góp trong 

giai đoạn báo cáo 
Sô lũy kê vôn điêu lệ 

đã góp 
Tỷ lệ % đã góp so vói 

cam kết 

1 

Ngày (lập báo cáo) 
NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(kỷ và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký tên, đỏng dấu) 



BIẺU 4d. 
Đối tượng được bảo lânh: 
Dự án: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY TRẢ NỢ KHOẢN VAY ỨNG VỐN 

TỪ QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Kỳ 6 tháng (Tháng.Ế./Năm ...) 
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Ghi chủ: Khoản thanh toán nào được gốc hóa 
(*) Trường họp một Dự án có nhiều Hợp đồng vay Quỹ Tích lũy trả nợ/NSNN 
(**) Trường hợp lãi suất khoản vay là lãi suất thả nổi, đề nghị cung cấp thêm thông tin về lãi suất lề và mức lãi suất thả nổi (%) áp dụng trong kỳ. 

Ngày (lập báo cáo) 
NGƯỜI LẬP BIÈU KÉ TOÁN TRƯỞNG NGUÒI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng đẩu) 



Phụ lục 5. 

MẦU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT 
GIA HẠN RÚT VỐN, ĐIỀU CHỈNH LỊCH TRẢ NỢ, 

ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỎI THƯ BẢO LÃNH 

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO 
LẲNH) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ^ 
V/v: đề nghị xem xét gia hạn rút 
vốn/ điều chỉnh lịch trả nợ/điều 
chỉnh, sửa đoi Thư bảo lãnh cho dự 
án... 

ngày tháng. năm. 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số --/2018/TT-BTC ngày ... tháng .ẳ. năm 2018 của Bộ Tài 
chính hưcrng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đôi với các chương trình, 
dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tuọng đưọc bảo lãnh) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận việc 
gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đoi Thư bảo lãnh đối với 
khoản vay cho dự án ... theo Thỏa thuận vay ký ngày .... giữa (Tên Đối tuọng 
được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau: 

1. Tình hình thực hiện Dự án 

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị, gồm các nội dung: 

- Tổng số vốn đã rút; 

- Tổng dư nợ vay; 

- Tình hình trả nợ (gốc, lãi, phí) và trả phí bảo lãnh; 

- Tình hình triển khai dự án (tỷ lệ hoàn thành nếu đang trong quá trình xây dựng, 
rút vốn, tình hình sản xuất kinh doanh nếu đang trong quá trình vận hành và trả 
nợ). 
2. Sự cần thiết gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo 
lãnh: 
- Lý do cần thực hiện; 
- Nội dung đề nghị (theo Thư bảo lãnh đã phát hành, theo Thỏa thuận vay đã 
ký,..ế). 



3. Anh hướng của việc gia hạn rút vôn/điêu chỉnh lịch trả nợ/điêu chỉnh, sửa đôi 
Thư bảo lãnh: 

- Đánh giá tác động, ảnh hưởng của việc gia hạn rút vốn/điêu chỉnh lịch trả 
nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh đối với tình hình triển khai dự án, tình hình 
sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay cửa Đối 
tượng được bảo lãnh trong dự án (Khó khăn, thuận lợi và biện pháp khắc phục 
những ảnh hưởng đến việc trả nợ khoản vay). 

- Thời gian dự kiến hoàn thành dự án (trong trường hợp điều chỉnh, sửa đối Thư 
bảo lãnh do điều chỉnh lịch trả nợ hay gia hạn rút vốn). 

4. Hồ sơ kèm theo 

(Đối tượng được bảo lãnh) xin gửi kèm theo công văn này các văn bản bao gồm: 
(liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại Nghị định số —/2018/NĐ-CP về 
cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ). 

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn 
bộ hồ sơ kèm theo công văn này. 

Đe nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cấp và quản 
lý bảo lãnh Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ngân hàng phục vụ; 
-  Lưu: . . .  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Phụ ỉục 6. 

MẢƯ BÁO CÁO ĐÁNH GĨÁ 
KÉT THÚC GIAI ĐOẠN XÂY DỤNG 

(Áp dụng cho doanh nghiệp) 

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BẢO LÃNH) ĐỘC lập - Tụ CỈO - Hạnh phúc 

Sô: , ngày tháng năm. 
V/v: Báo cáo đánh giá kếí thúc 
giai đoạn xây dựng 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số —/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tượng được bảo lãnh) xin báo cáo Bộ Tài chính kết thúc giai 
đoạn xây dựng dự án (Tên dự án) theo Thỏa thuận vay ký ngày .... giữa (Tên Đối 
tuọng đưọc bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh 
như sau: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Tiến độ thực hiện so với kế hoạch; Nêu rõ nguyên nhân của kết quả 
thực hiện (nhanh/chậm so vói tiến độ dự kiến, lý do và biện pháp xử lý); 

b) Tổng chi phí thực hiện Dự án (ước tính) so với Tổng mức đầu tư đã 
được cấp có thấm quyền phê duyệt trong đó nêu rõ giá trị giải ngân từ nguôn vôn 
đối ứng/vốn chủ sở hữu và vốn vay của Dự án; 

c) Tổng số trả nợ (tách riêng gốc, lãi, phí các loại) trong giai đoạn xây 
dựng; 

d) Ket quả triển khai dự án theo mục tiêu ban đầu; 

đ) Đánh giá khả năng vận hành (công suất dự kiến trong 3 năm tiếp theo) 
và khả năng trả nợ trong tương lai của dự án; 

e) Lịch trả nợ hoàn chỉnh cho toàn bộ khoản vay đưọ'c bảo lãnh theo tông 
số vốn đã rút thực tế (kèm theo công văn và được lập theo mâu tại Biêu 6a). 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
- Như trên ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 
- Lưu: ... (ỊSỷ ị£n đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Biểu 6a 

Tên Đối tuọng đưọc báo lãnh 

Lịch trả Ỉ1Ọ' hoàn chỉnh cho toàn bộ khoản vay 
(Kèm theo công văn sô ... ngày...) 

- Ngân hàng cho vay: 

- Tổng số tiền thực rút (theo nguyên tệ): 

- Lãi suất vay: 

Ngày đến hạn Gốc phải trả 
r 

Lãi phải trả (dự kiên) 

15/1/2014 

15/7/2014 

... 

Tổng nghĩa vụ 

(Ghi chú: Trường họp lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, đề nghị lấy mức 
lãi suất vào thời điểm rút vốn cuối cùng đe dự tính lãi phải trả cho các kỳ hạn 
tiếp theo). 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(Kỷ lẽn, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Phụ lục 7. 

MẢƯ BÁO CÁO KÉT THÚC KHOẢN VAY 
(Áp dụng cho doanh nghiệp) 

(TÊN ĐỐI TƯỢNG Được CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BẢO LÃNH) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày tháng năm. 
V/v: Báo cáo kết thúc khoản vay 
cho dự án... 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số — /2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đôi vói các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tưọng được bảo lãnh) xin báo cáo Bộ Tài chính kết thúc khoản 
vay dự án (Tên dự án) theo Thỏa thuận vay ký ngày .... giữa (Tên Đối tưọng 
được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau: 

1. Các thông tin tống hợp về khoản vay 

- Số, ngày của Thỏa thuận vay; 

- Bên cho vay; 

- Bên vay; 

- Ngày của Thư bảo lãnh; 

- Số tiền ký vay; 

- Các điều kiện thời hạn, lãi suất, phí của khoản vay; 

- Số tiền thực rút và bản kê chi tiết các khoản đã rút; 

- Số tiền đã trả và bản kê các đợt trả gốc, lãi, phí; 

- Số phí bảo lãnh đã trả (bản kê chi tiết). 

2. Thư xác nhận đã trả hết nợ của Bên cho vay (bản sao chứng thực). 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
- Như trên ĐÓJ TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 
- Lun: ... đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



I 

I 



Phu luc 8.  

MẪU VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ CHUYẾN NHƯỢNG/ CHUYỂN GÌAO 
KHOẢN VAY/ CỎ PHẦN/ VÓN GÓP/ Dự ÁN/TÀI SẢN 

CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(TÊN ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LÃNH) Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Sô: , ngày thảng năm 
V/v: Chuyển nhượng/chuyển giao 
khoản vay.... 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phi'] vê eâp và quản lý hảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số —/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, 
dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tượng được bảo lãnh) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận việc 
chuyến nhượng/chuyển giao khoản vay (dự án/cố phần/vốn góp/tài sản) đối với 
dự án ... theo Thỏa thuận vay ký ngày .... giữa (Tên Đối tưọ'ng được bảo lãnh) 
và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau: 

1. Tình hình thực hiện Dự án 

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh, gồm 
các nội dung: 

- Tổng số vốn đã rút; 

- Tổng dư nợ vay; 

- Tình hình trả nợ (gốc, lãi, phí) và trả phí bảo lãnh; 

- Tình hình thực hiện dự án (tỷ lệ hoàn thành nếu đang trong quá trình xây 
dựng, rút vốn, tình hình sản xuất kinh doanh nếu đang trong quá trình vận hành 
và trả nợ). 

2. Các thông tin liên quan đến việc chuyến nhượng/chuyến giao 

a) Danh sách cổ đông lớn của Công ty (nếu là công ty cổ phần); 

b) Bên chuyển nhượng, chuyển giao. 

c) Trị giá chuyển nhượng, chuyến giao: 



- Nếu là chuyên nhượng cô phân, vốn góp: Sô lượng và tính chât của cô 
phân dự kiên chuyên nhượng, chuyên £Ìao; 

- Neu ỉà chuyến nhượng, chuyên giao khoản vay: Trị giá khoản vay được 
chuyên nhượng, chuyển giao. 

- Neu là chuyển nhượng, chuyển giao dự án, tài sản sau đầu tư: Trị giá dự 
án, tài sản được chuyên nhượng, chuyến giao. 

c) Tổ chức, cá nhân dự kiến nhận chuyển nhượng, chuyển giao; 

d) Phương thức chuyển nhượng, chuyến giao; 

đ) Lý do chuyến nhượng, chuyến giao; 

e) Trách nhiệm của các bên trong giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao, 
trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ có liên quan của Người đưọ'c bảo lãnh, của 
cổ đông lớn theo quy định hiện hành khi chuyến nhượng, chuyên giao và khả 
năng thực hiện. 

3. Hồ sơ kèm theo 

(Đối tượng được bảo lãnh) xin gửi kèm theo công văn này các văn bản bao 
gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại Nghị định số 91/2018/NĐ-
CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ). 

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 
của toàn bộ hồ sơ kèm theo công văn này. 

Đe nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cấp và 
quản lý bảo lãnh Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ngân hàng phục vụ; 
- Lun: ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Phụ ỉục 9. 

MẢL1 VĂN BẢN Ý KĨẾN CỬA ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 
VÈ VIỆC (Hl VÉN NHƯỢNG/ CHUYỂN GIAO 
KHOẢN VAY CỦA NGƯỜI NHẬN BẢO LÃNH 

(TÊN ĐÓI TƯỢNG Được BẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LÃNH) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: , ngày thảng năm. 
V/v: Chuyên nìnrợng/chnyên giao 
khoản vay.... 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số — /2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đoi với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tượng đu'Ọ'c bảo lãnh) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp 
thuận việc chuyến nhượng/chuyến giao khoản vay của (Tên Người nhận bảo 
lãnh) đối với dự án ... theo Thỏa thuận vay ký ngày .... giữa (Tên Đôi tưọ'ng 
đưọ'c bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ "bảo lãnh như sau: 

1. Các thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng/chuyển giao 

a) Bên chuyến nhượng/chuyến giao; 

b) Bên nhận chuyến nhượng/chuyến giao; 

c) Trị giá chuyển nhượng/chuyến; 

d) Lý do chuyến nhượng/chuyến giao; 

đ) Các nghĩa vụ có liên quan giữa các bên trong giao dịch, các thay đổi về 
nghĩa vụ của Người nhận bảo lãnh, ngân hàng đại lý và Đối tượng được bảo lãnh 
trong giao dịch (nếu có) và hướng xử lý. 

2. Ý kiến của Đối tượng được bảo lãnh về giao dịch 

Ý kiến của Đối tượng được bảo lãnh về Thư thông báo của tổ chức cho 
vay (Người nhận bảo lãnh) về giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao, các thỏa 
thuận có liên quan khác giữa các bên hoặc thay đổi ngân hàng đại lý cho khoản 
vay được Chính phủ bảo lãnh. 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
- Như trên; ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 
- Ngân hàng phục vụ; đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
- Lun: ... 





Phụ lục 10. 

MẨU BÁO CÁO TỈNH HÌNH TRẢ NỢ 
KHOẢN VAY, KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 

ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LẢNH 
(Khi có dấu hiệu khó khăn trong trả nọ) 

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LÃNH) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: , ngày tháng năm. 
V/v: trả nợ Dự án ... được Chỉnh phủ 
bảo lãnh 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số --/2018/TT-BTC ngày ,ẽ. tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên Đối tượng đưọ'c bảo lãnh) xin báo cáo Bộ Tài chính về tình hình trả 
nợ cho khoản vay của (Tên Người nhận bảo lãnh) đối với dự án ... theo Thỏa 
thuận vay ký ngày .... giữa (Tên Đối tượng đưọ'c bảo lãnh) và (Tên ngân hàng 
cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau: 

1. Số liệu khoản vay dự án 

- Tổng số vốn đã rút; 

- Tông dư nợ vay; 

- Tình hình trả nợ (gốc, lãi, phí) và trả phí bảo lãnh; 

2. Tình hình thực hiện dự án 

a) Tỷ lệ hoàn thành (nếu đang trong quá trình xây dựng), tình hình sản 
xuất kinh doanh (nếu đang trong quá trình vận hành và trả nợ); 

b) Khó khăn, vướng mắc; 

3. Tình hình trả nợ: 
a) Tình hình tài chính của Người được bảo lãnh, kèm theo báo cáo tài 

chính năm gần nhất và nêu rõ lý do không đảm bảo khả năng thanh toán; 

b) Khả năng và các biện pháp hô trợ tài chính của Công ty mẹ, các cô 
đông sáng lập, cổ đông lớn của Đối tượng được bảo lãnh đã và sẽ thực hiện theo 



cam kêt khi câp bảo lãnh kèm theo báo cáo tài chính năm gân nhât của công ty 
mẹ hoặc cô đông chi phôi; 

c) Ke hoạch hoạt động của Đối tượng được bảo lãnh ; nguôn thu từ dự án, 
nguồn trả nợ dự kiến và kế hoạch trả nợ trong thời gian được hỗ trợ tài chính. 

d) Ý kiến của Công ty mẹ, các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và cơ quan 
chủ quản về thực trạng và đề xuất của Đôi tượng được bảo lãnh. 

4. Đe xuất, kiến nghị đối với Bộ Tài chính. 

(Đối tượng được bảo lãnh) xin gửi kèm theo công văn này các văn bản bao 
gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định 
số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ). 

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm vê tính chính xác, trung thực 
của toàn bộ hồ SO' kèm theo công văn này. 

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cấp và 
quản lý bảo lãnh Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên: 
- Công ty mẹ (nếu có); 
- Cơ quan đại diện vốn CSH (nếu 
có); 
- Lưu: ... 

ỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Phụ lục 11.  

MẢƯ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT CẤP BẢO LÃNH 
CHO KHOẢN PHẤT HÀNH TRÁI PHIẾU 

(Áp dụng đối vói ngân hàng chính sách) 

(TÊN TỒ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÁT HÀNH) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: , ngày thảng năm 
V/v: đề nghị xem xét phương án 
phát hành trái phiếu được 
Chỉnh phủ bảo lãnh 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số — /2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên tổ chức phát hành) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận cho 
(Tên tố chức phát hành) được huy động vốn dưới hình thức phát hành trái 
phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại thị trường trong nước năm đế thực hiện 
các chương trìnhtín dụng chính sách với các nội dung chủ yếu sau đây: 

Iể Điều kiện phát hành 
(Tổ chức phát hành) nhận thấy (Tên tổ chức phát hành) đủ điều kiện 

phát hành trái phiếu được bảo lãnh theo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 
.. ./2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

II. Dự kiến phương án phát hành 
1. Tên tổ chức phát hành 

2. Tên trái phiếu 

3. Khối lượng phát hành dự kiến 

4. Mục đích phát hành 

5. Điều kiện, điều khoản dự kiến của trái phiếu được bảo lãnh: 

- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 

- Lãi suất phát hành dự kiến 
- Mệnh giá trái phiếu dự kiến 



- Đồng tiền phát hành 

- Đồng tiền thanh toán 

- Hình thức phát hành dự kiến 

6. Thị trường phát hành dự kiến 

7. Thời gian dự kiến phát hành trái phiếu 

(Tên tổ chức phát hành) xin gửi kèm theo công văn này Đe án phát hành 
trái phiếu và các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại 
Điều 47 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ). 

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 
của toàn bộ hồ sơ kèm theo phương án phát hành trái phiếu. 

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến về Đe án theo quy định của pháp 
luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lun: ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



Phụ lục 12. 

MẢU BÁO CÁO KÉT QUẢ 
TỪNG ĐỌT PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉU 

(TÊN TÓ CHỨC PHÁT HÀNH) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Sô: , ngày tháng năm 
V/v: Báo cáo kết quả phát hành trải 
phiếu được Chỉnh phủ bảo lãnh 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số --/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tcn tổ chức phát hành) xin báo cáo kết quả phát hành trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh đọt — năm — theo Đe án phát hành ngày ... cho các chương 
trình/dự án — như sau: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉU 

ĐỌT ..ẽ NĂM 

ST Ket quả phát hành 
T T & ữ 

Xỉ Khôi Iưọng Lãi suât 
p a a os-js 

ptì đạt đưọc phát hành 
a 

a os-js 3 
Số 

r 
&• pCj -cs s "•<<ũ 

c* '<5 ã •O 3 Số % so Lãi suât Phương 

ỉễ 
ậ^ ỉm -4-» 

JS 
& 

•5 * GC tiên với (%/năm) thức 
tc« >> 'Ct -cs Sũ bX) — -£ (tỷ khôi 

(%/năm) 
trả lãi 

ẵ bX) 
z fS 

© X 
& 

a -cs Js 
"75 
0-1 

đông) lượng 
dự kiến 

phát 
hành 

1 

2 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: . . .  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 





Phụ lục 13. 

MÂU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QƯÝ/NĂM 
Vc tình hình huy động, sử dụng và trả nọ' gốc, lãi, trái phiếu 

đuọc Chính phủ bảo lãnh 
(Áp dụng đối vói ngân hàng chính sách) 

(TÊN TỎ CHÚC PHÁT IIÀNH) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SÔ: ngày tháng năm 
V/v: Báo cáo định kỳ kết quả phái 
hành trải phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số — /2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn biêu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh; 

(Tên tổ chức phát hành) xin báo cáo định kỳ (quý/năm) kết quả phát 
hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo Đe án phát hành ngày ễ.. cho các 
chương trình/dự án — như sau: 

I. Tình hình huy động và trả nọ' trái phiếu 

TT Nội dung báo cáo Tổng 

I Tình hình phát hành trái phiếu trong kỳ 

Tổng số phát hành trong kỳ: , 

Trong đó: 

- Kỳ hạn 2 năm: 

- Kỳ hạn 3 năm: 

- Kỳ hạn 5 năm: 

- Kỳ hạn 10 năm: 

- Kỳ hạn khác: 

II Tình hình dư nợ trái phiếu 

1 Dư nợ đầu kỳ 

2 Phát hành trong kỳ 



o j Thanh toán pẳọ- gốc lãi trái phiếu đến hạn trong kỳ 

- Gốc 

- Lãi 

4 Dư nợ cuối kỳ 

II. Tình hình sử dụng vốn huy động trái phiếu 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: .ỗỗ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 

(Kỷ lên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 


