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QUY D!NH
Co ch cho vay và thu hui ngun vn dãu ttr thtrc hin Dir an
Nàng Iurçrng nông thôn II trên dja bàn tinh Thai Nguyen
(Ban hành kern theo Quylt djnh sá/2O20/QD-UBND ngàytháng7narn 2020
cia Uy ban nhân dan tinh,)
Chirong I
NHUNG QUY DINTI CHUNG
Diu 1. Phm vi và dôi ttrçng áp dijng
1. Di tuqng áp diing: Cong ty Din 1irc Thai nguyen và các Hçip tác xâ
djch viii din tham gia Dir an Näng krçing nông thôn II (REII) trên dja bàn tinh.
2. Pham vi diu chinh: Quy djnh cci ch cho vay và thu hi ngun vn du tu
thirc hin Di,r an Näng hrçmg nông thôn II trén dja bàn tinh Thai Nguyen.
a) Ben cho vay vn là Uy ban nhân dan (UBND) tinh üy quyn cho Sâ
Tài chInh.
b) Ben vay vn là các don vi, t chüc phân phi kinh doanh din nhn
bàn giao tài san luói din h. áp sau du tu tü Ban Quãn 1 Dir an Nàng hrçmg
nông thôn II tinh Thai Nguyen bao gm: Cong ty Din 1irc Thai Nguyen, các
Hçp tác xã djch vij din nông thôn trên dja bàn tinh Thai Nguyen.
c) Các t chüc, Ca nhân lien quan dn thirc hin Co ch cho vay và thu hi
ngun vn dtu tu thirc hin Dr an Näng 11.rqng nông thôn II trên dja bàn tinh
Thai Nguyôn.
Diu 2. Nguyen tc cho vay và thu hi vn
1.UBND tinh Thai Nguyen cho Cong ty Din lrc Thai Nguyen, các t chüc
Hqp tác xã djch vçi kinh doanh din nông thôn (Hqp the xã djch vi din) vay vn là
toin b giá tn du tLr cong trInh hrói din h the nông thôn di.rcc xây dirng hoàn
thành tr Dr in Nàng krçing nông thôn II, quàn l, khai thác, vn hành và kinh doanh.
2. Phn yen vay tr Ngn hrig Th gi&i dixçc tInh lâi sut cho vay va läi suât
qua han duc tInh dung bang lâi su.t vay vn cüa UBND tinh vói Chi nhánh
Ngân hang Phát trien khu virc Bc Kan - Thai Nguyen; Phn yen ngân sách
nhà nithc dei lrng không tInh lãi su.t.
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3. Cong ty Din lirc Thai Nguyen, các Hqp tác xâ djch vi kinh doanh din
nông thôn có trách nhim hoàn trâ toàn b nçi gôc và lâi vay di'ing thii han
quy djnh (theo Hqp dông vay).
Diu3.I1inhthfrcvànbãnchovay
HInh thüc van bin cho vay

ap

ding hInh thrc Hçp dng kinh t giüa các ben.

Diu 4. Giá trj cho vay
Giá trj cho vay là tng giá trj quy& toán vn du tu cong trInh hoàn thành
bàn giao dua vào si:r d1ing duqc co quan có thm quyên phê duyt (bao gôm Ca
ngun vn vay Ngân hang Th giói và vn di üng cüa ngân sách tinh). Giá tn cho
vay &rçlc tInh bang dông Vit Nam.
Diu 5. Co quan dii din cho vay
UBND tinh Thai Nguyen üy quyn cho Si Tài chInh Thai Nguyen thirc hin
k kt Hçip dng kinh t vâi Cong ty Din lirc Thai Nguyen, các Hqp tác xä
djch vii kinh doanh din nông thôn trên dja bàn tinh Thai Nguyen, các dan vj
kinh doanh khác (neu
co).

Chiro'ng II
QUY D!NH CV THE
A

, A

A

• A

Then 6. Cac ben ky ket hçrp dong kinh te

1.Ben cho vay (Ben A): S Tài chInh Thai Nguyen (dai din duçic üy quyn)
k kt Hcip dng kinh t (cho vay iai) vi Cong ty Din lrc Thai Nguyen, các
Hçip tác xà djch vii kinh doanh din nông thôn trên dja bàn tinh Thai Nguyen.
2. Ben vay lti (Ben B): Cong ty Din lirc Thai Nguyen, các Hcip tác xã
djch v11 kinh doanh din nông thôn trên dja bàn tinh Thai Nguyen.
Diu 7. Các quy djnh v thô'i gian cho vay, lãi sut cho vay, k' trã my
và tài khoãn thu n'
1. Thñ gian cho vay: 20 näm, b&t du tInh tt'r khi thirc hin du tu xây
ding và giài ngân vn (2009).
2. Lãi suit cho vay và lãi sut qua han:
a) Lãi sut cho vay: TInh trên s6 du nçi gc du k' trâ ng (Lâi su.t tInh
theo näm: 1%/nàm).
b) Lãi sut qua han: TInh trên s nçi qua han (nq g&, tin lài) duqc tInh tr
ngày dn han không trà cho dn ngày trã duc n.
c) Lãi sut qua han theo nàm: 1,5%Inäm.
d) Lãi sut qua han theo ngày: 1,5%/360 ngày.
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3. K5' trã nçi g& và lâi vay:
a) K5' trã nçi gc: Dirge ehia 15 kS', mt k5' 12 tháng. Müc trâ gc mi näm
bang s nçc vay chia cho s näm phãi trà (15 nàm).
b) KS' trã lãi vay: Nhix phân k5' trã ng gc, s tin lãi chrçic tInh trên s dir
nçi g& dn thñ dim trã nçi nhan v&i lâi sut cho vay; lãi sut cho vay trong thai
gian an han dirge tInh tirng k5' và nhp vào ng gc tin vay.
c) Trâ lãi qua han: Tin lâi qua hn bang s dir nçi gc qua hn nhân vri s
ngày qua han nhân vâi lãi sut qua han theo ngày.
d) Thii dim trã nçi: Ng gc và lãi vay tüng th?i k5' dirge phân b vào
chi phi hang tháng và dirge thanh toán trâ nçi lam 4 ian trong 11am vào ngày 05
tháng tht'r hai cUa mi qu; riêng QuS' IV trâ vào ngày 05/10 (c%i th là ngày
05/02, 05/5, 05/8 và ngày 05/10 hang näm). Cong ty Din lirc Thai Nguyen, cac
hçip tác xâ djch vii kinh doanh din nông thôn trên dja bàn hoàn trâ toàn b nçi
gc và lãi vay theo dung thai hn quy djnh và Hçip dng dâ k. Khuyn khich
Cong ty Din l%rc Thai Nguyen, các Hçip tác xâ djch vi kinh doanh din nông thôn
trên dja bàn tinh Thai Nguyen trã ng trirâc hmn.
d) Phircmg thüe thanh toán: B&ng chuyn khoân hoc np bang tin mt
vào tài khoán tin gui S& Tài chinh mi tai Chi nhánh Ngân hang thirang mai tai
Thai Nguyen.
4. Tài khoãn thu ng:
Ma tài khoãn tin gi'ri ngân sách tinh riêng do Sâ Tài chinh lam chü tâi khoãn
tai Ngân hang thirang mai c phan Dau tir và Phát trin Vit Nam chi nhánh
Thai Nguyen (BIDV) d thu ng gc và lãi vay. S tài khoàn nay së dirge ghi
trong phii liic Hçip dng kinh t Sâ Tài chInh k k& vâi Cong ty Din lirc
Thai Nguyen, các hgp tác xâ djch vi kinh doanh din nông thôn trên dja bàn tinh.
Diu 8. Quyn và nghia vii cüa Ben A (S& Tài chmnh)
1. Quyn cüa Sr Tài chinh (Ben A - Ben cho vay):
a) Dirge áp dt1ng các ch tài hành chInh d thu hi nçi gc và lâi vay.
b) Kim tra, yeu cau Ben B (Ben vay iai) cung cap toàn b s sách báo
cáo kinh doanh nu eó nghi van.
c) Cham dirt Hcip dng cho vay khi Ben B không trà ng gc và lãi vay
theo quy djnh, tham muu UBND tinh quyt djnh lva chçn dan vj tiëp nhn mói
thay th.
d) Don dc, giám sat vic kinh doanh và thrc hin nghia vii trá nq cüa
Ben B.
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2. NghTa vii cüa Ben A:
a) Cung cAp các tài 1iu lien quan dn hzâi din ha th hInh thãnh tü dir an
choBênB.
b) Bi thu&ng thit hai cho Ben B khi không thirc hin hoc thirc hin
không di'ing Hçip dông.
Diu 9. Quyn và nghTa vii cüa Ben B (Ben vay 1i)
1. QuyncüaBenB:
a) Tip nh.n cong trInh xây dimg hoàn thành thuc Dir an.
b) Thirc hin vic quãn 1, khai thác, vn hành, kinh doanh h.râi din ha th
nông thôn hInh thành tr dir an theo dung các quy djnh hin hành.
c) Trã nç trithc han hoc trâ cao han mirc ti thiu nhix quy djnh tai
Khoãn 3, Dieu 2 cüa Quy djnh nay. Khuyên khich các dan vi có diêu kin
huy dng von trâ 100% so ng.
d) Khi trâ nq dñ 100% s vn tip nhn vay theo Hcip dng thI toàn b tài
san lu&i din hInh thành tir nguôn von do thuc quyên tir chü quán 1, kinh doanh
cüa Ben vay lai.
2. NghTa v11 cüa Ben B:
a) Trã nçi géic và lãi vay theo dung kS' han quy djnh nhix trong hqp dng
dä k.
b)Thc hin vic l.p và däng k3 phuang an kinh doanh din, phuang an
trâ nçi vOn vay gi'ri S& Tài chInh, Sâ Cong Thuang, Lien minh Hçip tác xä tinh
dê thâm tra, xét duyt.
c) Bão v an toàn, nguyen trng toàn b tài san luói din h th cüa Dir an
khi kinh doanh và kê cà khi bàn giao cho don vj kinh doanh din khác tiêp nhn.
d) Chju sir kim tra, giám sat, dOn d& cüa Sâ Tài chInh, S& Cong Thuong,
Lien rninh Hcip tác xã tinh trong vic thirc hin các nghia vi dã quy djnh trong
Hqp dOng.
d) Djnh k' h&ng qu bao cáo và sao g1ri các chirng tr thanh toán nçi g&
và lài vay ye Sâ Tài chInh de theo dôi và don dôc thu hôi nçi.
e) Sau khi hoàn thành nghia viii trã nçi vn vay, các dan vj kinh doanh din
nông thôn có trách nhim tiêp tiic dam bào cung cap din on djnh cho nhân dan
và các dan vi san xuât kinh doanh djch vi tren dja bàn.
g) Lp báo cáo tài chInh theo quy djnh cüa B Tài chInh và xây drng
phixang an trà nçi vay gui Sâ Tài chInh và S& Cong Thuang dê theo dOi.
h) Báo cáo UBND xâ, UBND các huyn, thành ph, thj xâ và Si Tài chInh,
S& Cong Thuang, Lien minh Hqp tác xä tinh dê xem xét trInh UBND tinh quyêt
djnh vic bàn giao cOng trInh h.rói din ha th cho Cong ty Din lc hoc dan vj
khác (nu co) khi không dü khà näng quân l, 4n hành, kinh doanh và trã nçi.
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i) Di vi don vi mâi dirge tip nhn bàn giao cüa dcm vi cü (Hçip tác xA
din cu) có trách nhim tip t1ic thirc hin các diêu khoàn cüa hgp dông dã k
ho.c k hgp dng kinh th mi d thirc hin vic trà ng. Thirc hin các nghTa v11
và dugc htrâng quyn igi dà nêu i trên.
Diu 10. Co ch xii 1 vi phm
1.Thu hM cong trInh thuc dir an dâ bàn giao d& vâi các don vi kinh doanh
djch vi din không hoàn trâ dU ng gôc và läi vay trong 02 kr lien tiêp tcrc 24 tháng).
2. Trong thñ hn 20 ngày k tiir ngày có quyt djnh thu hM cong trInh
din, các don vj djch vi kinh doanh din nông thôn phãi có trách thim thanh toán
day dii so ng cü (gôc và lâi) chija trâ, nêu không thçrc hin trã day dü theo quy d!nh
phãi chju trách thim tnthc pháp 1ut.
3. Si Tài chInh chü trI, phi hçip vâi các don vj lien quan xác djnh giá trj

tài san bàn giao trInh UBND tinh quyêt djnh bàn giao cong trInh tr các hçrp tác xä
djch vi din bj thu hôi theo quy djnh ti Khoãn 3 Diêu 6 Thông tu lien tjch so
32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 cUa Lien B B COng Thuong,
Bt Tài chInh huó'ng dan giao, nhn và hoàn trá von dâu tu tài san lithi din h. áp
nOng thôn.
4. Tru?ng hgp các Hqp tác xa djch v11 din bj thu hi tài san khOng
thanh toán dii so ng theo quy djnh, S& Tài chInh Co trách nhim phôi hçip vâi
Sâ Cong Thisong và các don vi lien quan báo cáo UBND tinh dê x l theo
ti'rng tru?ng hgp ii the.
Chirong III
TO CHU'C THUC HIN
Diu 11. Xii 1 chuyn tip
Giao S Tài chInh k) Phii lic Hçip dng v9i Cong ty Din 1irc Thai Nguyen
và các Hgp tác xã kinh doanh din nOng thôn dê thu hôi von dOi üng cüa
ngân sách tinh dâ dâu tu tài san h.râi din h áp nOng thôn dirge hInh thành tü
Dir an Näng krgng nông thOn II (REJI) theo quy djnh.
Diu 12. Trách nhim cüa các ngành, các cp, don vi lien quan
1. Si Tài chInh:
a) Thirc hin trin khai k kt Hqp dng kinh t vói COng ty Din hrc
Thai Nguyen và các hgp tác xA djch vi kinh doanh din nông thôn trén dja bàn
d thu hôi ng, thanh l hgp dng kinh tê vói các don vj hqp tác xã djch vi
kinh doanh din nông thOn trên dja bàn theo quy djnh.
b) Theo dOi, don dc các don vj kinh doanh djch viii din trâ ng gc và
lãi vay theo dung quy djnh ye thi gian và mirc trã ng djnh kS'.
c) Quán 1, theo dOi tài khoán tin g1ri d thu ng và trã ng Ngân hang
Phát trin khu virc Bäc Kan - Thai Nguyen.
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d) Phi hçip vói Si Cong Thuong theo dOi, don dc, giám sat, kim tra
các dan vj djch vii kinh doanh din nông thôn trà nq gôc và lãi vay theo dung
quy djnh ye thai gian trà nq djnh ks'. Báo cáo UBND tinh các ni dung lien quan
dn cong tác thu hôi và trã nç thuc phm vi dir an.
d) ChU trI thm tra, xét duyt phucing an kinh doanh din cUa các hqp tác
xã djch v din dam báo vic thu hôi von dâu tu cüa dir an và giá ban din theo
dung quy djnh.
e) Chü tn, ph6i hqp vói Sâ Cong Thuang và các dan vj lien quan thirc hin
kim tra vic quân 1, sü dung ngun vn du tr cho dir an (Vn vay và von dOi
üng) cüa Cong ty Din 1irc Thai Nguyen và các hçip tác xâ djch vii kinh doanh
din nông thôn trên dja bàn tinh.
g) Co trách nhim d xut vth UBND tinh ngun kinh phi trà nçi hang näm
cho Chi nhánh Ngân hang phát trin khu virc Bc Kin - Thai Nguyen theo Hçp dOng
tin diing dA k kêt.
h) Chü trI, phi hcip vâi Sâ Cong Thucing và các dan vj lien quan trInh
UBND tinh thu hi tài san cUa dan vj kinh doanh din không dU khà näng thu
hi vn trá ng gc và lâi vay d giao cho dan vj khác quãn l. Tham mizu
UBND tinh thành 1p Hi dng xác djnh giá trj tài san bàn giao cOng trmnh tü các
hçip tác xã djch vi kinh doanh din nOng thôn bj thu hOi theo quy djnh. Báo cáo
UBND tinh các ni dung lien quan den cong tác thu hôi và trá ncr thuc phm vi
dix an.
i) Chü trI, ph& hqp vài các don vj lien quan tp hcrp h so tài lieu cüa dr an,
phixong an bàn giao cong trInh din dôi vâi các Hçrp tác xa djch vii kinh doanh
din nOng thôn không dU khá näng t chüc kinh doanh và thirc hin nghia v11
thu hi vn trà nq gc và lâi vay.
2. Si Cong Thucrng:
a) Chü trI, phi hcrp vâi S& Tài chinh và các don vj lien quan theo dOi,
don dc, giám sat, kim tra các dan vj kinh doanh djch vit din trà ncr gôc và
lãi vay theo dung quy djnh v thri gian trà nq djnh kS.
b) Kim tra djnh k5', dt xut nhüng don vj kinh doanh djch vi din có
phát sinh trong näm d có phuang an thu hi ncr.
c) Ph6i hcrp vâi Sâ Tài chinh thm tra, xét duyt phuong an kinh doanh din
cüa các hcrp tác xà djch vi kinh doanh din nông thôn trên dja bàn dam bào vic
thu hôi vOn dâu tu cüa dir an và giá ban din theo dung quy djnh.
d) PMi hqp v&i Sâ Tài chInh thirc hin kim tra vic quàn 1, sr diing ngun
vn du tu cho d an (Vn vay vã v6n d6i irng) cüa Cong ty Din lirc Thai Nguyen
và các hçrp tác xâ djch vi kinh doanh din nOng thôn trên dja bàn tinh.
d) Tng hçrp các vu&ng mc phát sinh trong qua trInh thirc hin co ch
vay và xü 1 vi phm, dê xuât trInh UBND tinh xem xét diu chinh cho phü hap.
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e) Ph& hçip vd S& Tài chInh và các dan vj lien quan trinh UBND tinh thu hM
tài san cüa dan vj djch vii kinh doanh din nông thôn không dU khã nng thu hM vn
trã nçi g& và läi vay d giao cho dan vj khác quãn 1.
g) Bàn giao h sa tài san luói din cho Cong ty Din hrc Thai Nguyen và
các Hçip tác xä djch vii kinh doanh din nông thôn duçic UBND tinh cho vay 1,i
vn theo quy djnh.
h) Ph& hqp vâi các dan vj lien quan tp hçip h sa tài 1iu cüa d%r an,
phirang an bàn giao cong trInh din di vâi các Hçp tác xã djch vçi kinh doanh
din nông thôn không dü khã näng t chirc kinh doanh và thrc hin nghia vii thu
hi vn trã nç gc và lâi vay.
3. Lien minh Hgp tác xâ tinh Thai Nguyen:
a) Huâng dn các Hçip tác xã djch vi din xây d%rng và thirc hin
phuang an san xu.t kinh doanh, phuang an trà nç vn vay. Don dc, các Hçip tác
xã djch vi kinh doanh din nông thôn trã nçi gc và lãi vay theo dung quy djnh v
th?i gian và müc trâ nçi djnh kS'.
b) Tng hqp các viiàng mc phát sinh trong qua trInh thirc hin, phàn ánh
v S& Tài chInh, Si Cong Thucing d báo cáo UBND tinh si:ra di, b sung ca ch
cho phü hçip.
c) Thuing xuyên hisàng dn các hçip tác xä djch vit din thirc hin nghiêm
chinh các quy djnh cüa Lu.t Hçip tác xâ, cong tác t chüc, trin khai phuang an
san xut kinh doanh theo quy djnh pháp 1u.t.
d) Kim tra djnh ks', dt xut nhftng dan vi djch vii kinh doanh din nông
thôn trên dja bàn có phát sinh trong näm d có phuang an thu hi nçi.
d) Phi hçip vi Sâ Tài chInh và các don vi lien quan thm tra, xét
duyt phuang an kinh doanh din cUa các hcip tác xâ djch v1i kinh doanh din
nông thôn dam bâo vic thu hi vn du tu cUa dir an và giá ban din theo dñng
quy djnh.
e) Phi hçip vói Si Tài chinh và các don vj lien quan thirc hin kim tra
vic quãn 1, sü diing ngun vn du tu cho dii an (Vn vay và vn di irng) cüa
Cong ty Din lirc Thai Nguyen và các hqp tác xã djch vii kinh doanh din
nông thôn trên dja ban tinh.
4. UBND các huyn, thành ph& th xâ:
a) Kim tra, don dc, giám sat UBND các xã, các Hqp tác xã djch viii
kinh doanh din nông thôn tham gia dir an trên dja bàn trong vic quân 1, kinh
doanh din nông thôn và thirc hin nghra vi trã nçi vn vay.
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b) Chi dto các UBND xã có Hçip tác xA djch vi kinh doanh din nông thôn
không có khã näng kinh doanh và trã nçi lãi vay lam các thu tiic h sa báo cáo
S Tài chinh dé báo cáo co quan cp có thm quy&n bàn giao theo quy djnh.
5. Chi nhánh Ngân hang phát trin khu vrc Bc Kan - Thai Nguyen:
a) Triiéc ngày 25/9 hang näm g1ri thông báo dn Sâ Tài chInh va Sr
Cong Thming s nv gc và lãi phãi trà phn vn vay Ngân hang Th gi&i.
b) Truâc ngày 01/11 hang nàm g1ri thông báo dn Sâ Tài chInh s chuyn
nçi qua han chua thirc hin trà nq dung han.
6. UBNID các xã tham gia Dir an:
a) Kim tra, giám sat các Hap tác xâ djch vii kinh doanh din nông thôn trên
dja bàn trong vic quân 1, 4n hành, kinh doanh din nông thôn theo dung
quy djnh hin hành.
b) Don dc các Hçip tác xâ djch vii kinh doanh din nông thôn trên dja bàn
thc hin trá nçi gc và lAi vay cUa dr an dung k' han.
c) Báo cáo kjp thôri nhüng kho khän vrnng mc và kin nghj xi:r l vi pham
di vi các hap tác xã djch vii din không hoàn thành nghia viii trâ nçt theo
hap dng dâ k k&.
7. Các dcm vi kinh doanh djch vi din (Cong ty Din 11rc Thai Nguyen và
các Hap tác xã djch vi din):
a) Tip nhn cOng trInh luâi din ha th hInh thành tir Dir an REII theo
quyt djnh bàn giao cüa UBND tinh và thrc hin nghia vii theo dung quy djnh
hin hành cüa nhà nuOc.
b) Co trách nhiêm hoàn trá vn du tu, tin lãi di vOi các cong trInh dã
duçic giao quân l.
8. Cong ty Din l%rc Thai Nguyen:
a) Co trách nhim tip nh.n cong trInh krói din ha th hInh thành tr Dir an
Nàng luçrng nông thôn II khi có quyt djnh bàn giao cüa UBND tinh và thçrc hin
nghia v11 theo dung quy djnh hin hành cüa nhà nuOc.
b) Phi hap vOi các SO, ngành lien quan, UBND các huyn, thành ph, thj xã
d hoàn thin các thu tVc bàn giao, tip nhn, hoàn trà vn vay.
A

Dieu 13. To chtrc thirc hiçn
1. Giao SO Tài chInh chü trI, phi hap vOi SO Cong Thuang và các dan vj
lien quan huOng dan, th chüc thirc hin, dam báo vic thu hi vn dâ du tu
Dir an cho Ngân hang Th giOi và Ngân sách tinh.
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2. Trong qua trInh t chüc thirc hin quy djnh nay, nu có khó khän,
vithng mac, giao cho Sâ Tài chinh chU trI, phi hçip Sâ Cong Thrnmg và các
&m vj lien quan nghiên ciu d xut trInh UBNID tinh xem xét sira di, b sung
c ch cho phü hcjp.I
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CHU TECH

Lê Quang Tin

