THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 132/2008/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2008
HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHUYÊN NGÀNH
CỦA CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)
Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2005/Nð-CP ngày 1/11/2005 của Chính phủ ban hành Qui chế vay
và trả nợ nước ngoài và Nghị ñịnh 131/2006/Nð-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành qui
chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;
Căn cứ vào các Hiệp ñịnh tín dụng ñã ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, nay là Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (sau ñây
gọi tắt là JICA) tài trợ cho Chương trình Phát triển hạ tầng nông thôn và nâng cao mức sống của dân
cư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2008Nð-CP ngày 2711/2008 của Chính phủ qui ñịnh chức năng,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn vay của JICA cho Chương trình Phát triển
cơ sở hạ tầng nông thôn và nâng cao mức sống dân cư như sau:
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Phần I
QUI ðỊNH CHUNG

1. Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và nâng cao mức sống của dân cư (gọi tắt là
Chương trình Tín dụng chuyên ngành) là chương trình sử dụng nguồn vốn vay JICA ñể tiến hành xây
dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở ñịa phương trong phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực theo
quy ñịnh tại các Hiệp ñịnh.
2. Nguồn vốn vay thuộc Chương trình Tín dụng chuyên ngành là khoản vay của Chính phủ.
Nguồn vốn này ñược quản lý theo qui ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn
Luật, các chế ñộ chi tiêu hiện hành. Bộ Tài chính có trách nhiệm trả nợ cho phía nước ngoài khi ñến
hạn (bao gồm cả gốc và lãi). Nguồn vốn này ñược cân ñối vào Ngân sách Nhà nước ñể chi cấp phát
cho các dự án ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của ñịa phương theo hình thức ngân sách trung ương
bổ sung có mục tiêu cho các ñịa phương. Các lĩnh vực, dự án thuộc Chương trình Tín dụng chuyên
ngành nhưng ñược xác ñịnh cơ chế cho vay lại sẽ thực hiện theo Qui chế Cho vay lại ban hành theo
Quyết ñịnh số 181/2007/Qð-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Cho
vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ.
3. Tổ chức triển khai chương trình: Chương trình tín dụng chuyên ngành bao gồm nhiều dự án
thành phần trong các lĩnh vực giao thông nông thôn, ñiện nông thôn, cấp nước sinh hoạt, thuỷ lợi.
Các dự án thành phần ở ñịa phương ñược giao cho ñịa phương làm chủ ñầu tư. Chủ Chương trình
thành lập Ban Quản lý chương trình Trung ương ñể ñiều hành và giám sát việc thực hiện chương
trình. Mỗi tỉnh có dự án thành lập Ban quản lý dự án, (sau ñây gọi là Ban quản lý Dự án JICA tỉnh)
theo hướng dẫn của Chủ Chương trình ñể ñiều hành và giám sát việc thực hiện các dự án JICA tại
ñịa phương.
a. Bộ Kế hoạch và ðầu tư là Chủ Chương trình có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch sử dụng
vốn Chương trình Tín dụng Chuyên ngành cho các dự án. Bộ Kế hoạch và ðầu tư thành lập Ban
quản lý chương trình Trung ương ñể ñiều hành và giám sát việc thực hiện chương trình, hướng dẫn
các ñịa phương trong việc ñiều hành thực hiện các dự án và bố trí vốn ñối ứng theo qui ñịnh.
b. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ñược Bộ Tài chính uỷ
nhiệm thực hiện các nghiệp vụ thanh toán ñối ngoại, có trách nhiệm ký thoả ước Ngân hàng với phía
nước ngoài trên cơ sở của Hiệp ñịnh vay vốn JICA.
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c. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước tại ñịa phương có trách
nhiệm tổ chức quản lý việc sử dụng vốn ñúng mục ñích, có hiệu quả theo hướng dẫn của Chủ
chương trình và Bộ Tài chính, phù hợp với các qui ñịnh hiện hành về quản lý dự án ñầu tư xây dựng
cơ bản trong nước và cam kết trong Hiệp ñịnh tín dụng ñã ký với JICA.
4. Thông tư này áp dụng cho tất cả các chương trình tín dụng chuyên ngành do JICA tài trợ.
Riêng lĩnh vực trồng rừng áp dụng theo Thông tư số 104/2002/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2002
của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
cho chuyên ngành trồng rừng thuộc Chương trình Tín dụng chuyên ngành.
Phần II
CÁC QUY ðỊNH CỤ THỂ
1. Nguồn vốn vay của JICA:
1.1. Nguồn vốn của JICA chiếm từ 75% ñến 85% giá trị công trình, ñược sử dụng chi cho các nội
dung sau:
a. Thuê tư vấn nước ngoài;
b. Nhập vật tư hàng hoá, thiết bị trong và ngoài nước cho các công trình;
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c. Thanh toán cho khối lượng thi công xây dựng công trình, thực hiện chương trình dự án trong
nước;
d. Phí rút vốn vay JICA (theo tỷ lệ 0,1% trên số tiền rút vốn do JICA ghi nợ khoản vay ngay khi rút
vốn);
ñ. Thanh toán tiền giữ lại chờ thanh quyết toán sau bảo hành; hoàn trả thanh toán ứng trước từ
vốn ngân sách ñịa phương chỉ ñược thực hiện trong thời hạn rút vốn JICA của Hiệp ñịnh;
1.2. Vốn vay JICA không ñược sử dụng ñể thanh toán các hạng mục ñền bù giải phóng mặt bằng,
thăm dò khảo sát thiết kế xây dựng dự án, thuế, chi phí quản lý, phí dịch vụ ngân hàng trong nước,
phí bảo hiểm công trình.
2. Vốn ñối ứng trong nước:

2.1. Vốn ñối ứng trong nước do ngân sách ñịa phương tự ñảm bảo; thực hiện theo cơ chế hiện
hành về quản lý vốn ñối ứng cho các công trình, dự án sử dụng vốn ODA: ñược ñưa vào cân ñối
Ngân sách hàng năm, hoặc huy ñộng từ các nguồn khác, bảo ñảm cân ñối tiến ñộ thực hiện vốn
nước ngoài trong mỗi thời kỳ kế hoạch của dự án. Mức vốn này cần ñược bố trí khoảng 15-25% giá
trị công trình ñể thanh toán cho:
a. Chi phí ñền bù giải phóng mặt bằng, thăm dò khảo sát thiết kế xây dựng dự án và phí quản lý
(ñối với quá trình thi công dự án);
b. Phí dịch vụ ngân hàng trong nước (ñối với các khoản thanh toán cho nhà thầu);
c. Các loại thuế gián thu ñối với hàng hoá, dịch vụ áp dụng cho chương trình dự án ODA vay ñể
cấp phát cho các dự án tại ñịa phương;
d. Chi phí trong nước cho Người nhập khẩu: phí uỷ thác nhập khẩu, thuế nhập khẩu hàng hoá,
thuế giá trị gia tăng (nếu có), chi phí tiếp nhận, cung ứng, vận chuyển hàng hoá từ cảng ñến công
trình (ñối với dự án cần nhập khẩu hàng hoá) phân bổ cho các dự án sử dụng thiết bị nhập khẩu của
Chương trình;
ñ. Phí bảo hiểm công trình;
e. Thanh toán tiền giữ lại chờ thanh toán sau thời gian bảo hành, chờ quyết toán;
g. Thực hiện thanh toán ứng trước trong trường hợp thanh toán theo phương thức hoàn trả;
2.2. Vốn ñối ứng trong nước do Chủ Chương trình bố trí: Bộ Kế hoạch và ðầu tư bố trí vốn ñối
ứng ñể trả các chi phí chung cho cả chương trình, bao gồm:
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a. Phí quản lý chương trình;
b. Phí ngân hàng ñối với các khoản thanh toán liên quan ñến tư vấn;
c. Chi phí liên quan ñến việc tổ chức giám sát, theo dõi, ñánh giá chương trình;
3. Các thủ tục liên quan ñến hợp ñồng kinh tế: Việc ký kết, phê duyệt và thông qua hợp ñồng
ñược thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và ðầu tư cho Chương trình tín dụng chuyên
ngành và theo quy ñịnh dưới ñây:
3.1.

ðối với hợp ñồng thuê tư vấn và hợp ñồng mua sắm hàng hoá, vật tư thiết bị nhập khẩu:

a. Ban quản lý chương trình Trung ương chủ trì tiến hành tổ chức ñấu thầu và ñàm phán hợp
ñồng thuê tư vấn, hợp ñồng mua sắm hàng hoá, vật tư thiết bị cho chương trình hoặc công trình với
các nhà cung ứng hàng hoá, dịch vụ hợp lệ theo quy ñịnh của Hiệp ñịnh.
b. Các ñiều khoản về thuế trong hợp ñồng ñược thực hiện theo qui ñịnh về thuế ñối với dự án
ODA hiện hành;
c. Ban quản lý chương trình Trung ương lựa chọn các ñơn vị (sau ñây gọi là Nhà nhập khẩu) ñể
uỷ thác giao dịch, ký kết hợp ñồng nhập khẩu hàng hoá, làm các thủ tục tiếp nhận và giao hàng ñến
chân công trình. Ban quản lý chương trình Trung ương trực tiếp ký kết hợp ñồng thuê tư vấn nước
ngoài cho cả Chương trình.
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d. Sau khi ký hợp ñồng, Nhà nhập khẩu trình Hợp ñồng ñã ký cho Chủ chương trình phê duyệt.
JICA và Bộ Tài chính sẽ làm thủ tục thông qua hợp ñồng ñối với các hợp ñồng có trị giá ñạt mức qui
ñịnh theo Hiệp ñịnh. ðối với các hợp ñồng có trị giá thấp hơn mức qui ñịnh trong Hiệp ñịnh, Nhà nhập
khẩu chỉ gửi bản sao hợp ñồng cho Ban quản lý chương trình Trung ương ñể theo dõi.
ñ. Bộ Tài chính thông báo về việc thông qua hợp ñồng cho Vietcombank ñể làm thủ tục ñối ngoại
thanh toán cho Nhà cung cấp hàng hoá hoặc Nhà thầu nước ngoài (nếu có).
3.2. ðối với hợp ñồng cho phần khối lượng thi công xây dựng, thực hiện chương trình dự án do
nhà thầu trong nước thực hiện:
a. Sau khi ñược giao kế hoạch vốn JICA và có thông báo ñược triển khai thực hiện Chương trình
của Bộ Kế hoạch và ðầu tư, các chủ ñầu tư tiến hành ñấu thầu theo Luật ðấu thầu hiện hành và ký
hợp ñồng với các nhà thầu;
b. Trường hợp ñặc biệt không ñấu thầu, cơ quan chủ quản ñầu tư phải có quyết ñịnh chỉ ñịnh
thầu theo qui ñịnh hiện hành và giao cho chủ ñầu tư ký hợp ñồng với nhà thầu;
c. Hợp ñồng phải ghi rõ phần giá trị ñược tài trợ bởi vốn vay JICA;

d. Các ñiều khoản về thuế trong hợp ñồng ñược thực hiện theo qui ñịnh về thuế ñối với dự án
ODA hiện hành;
ñ. Ngay sau khi ký hợp ñồng, Chủ ñầu tư gửi một bản sao hợp ñồng có ñóng dấu sao y bản chính
cho Ban quản lý các dự án JICA tỉnh;
e. Các hợp ñồng có trị giá dưới 0,5 tỷ Yên (quy ra VND theo tỷ giá JPY/VND do Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam công bố vào thời ñiểm ký hợp ñồng), Ban quản lý các dự án JICA tỉnh chỉ phải
thông báo và gửi kèm Danh mục Hợp ñồng ñã ñược thông qua cho Ban quản lý chương trình Trung
ương và Bộ Tài chính. JICA và Bộ Tài chính làm thủ tục thông qua hợp ñồng sử dụng vốn JICA ñối
với các hợp ñồng có trị giá từ 0,5 tỷ Yên trở lên (quy ra VND theo qui ñịnh về tỷ giá trên ñây);
g. Bộ Tài chính chỉ thanh toán khối lượng các hợp ñồng nằm trong danh mục ñã thông báo cho
Bộ Tài chính. Việc thanh toán từ nguồn vốn JICA ñược thực hiện phù hợp với tiến ñộ dự án, không
phụ thuộc vào kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.
4. Phương thức rút vốn
a. ðối với hợp ñồng tư vấn, mua sắm thiết bị nước ngoài: Phần chi bằng ngoại tệ trong hợp ñồng
ñược áp dụng hình thức rút vốn Thư cam kết hoặc Tài khoản ñặc biệt (viết tắt là TKðB) ñể thanh
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toán. Phần chi bằng nội tệ (VND) ñược áp dụng hình thức rút vốn Chuyển tiền hoặc Hoàn trả ñể
thanh toán.
b. ðối với các Hợp ñồng ký kết ñể thực hiện việc mua sắm thiết bị trong nước, thi công xây dựng
trong nước sẽ áp dụng hình thức rút vốn Tài khoản ñặc biệt hoặc Hoàn trả ñể thanh toán theo qui
trình qui ñịnh tại mục III dưới ñây.
c. Theo sự uỷ nhiệm của Bộ Tài chính, Vietcombank mở Tài khoản ñặc biệt bằng tiền Yên và tài
khoản lãi của tài khoản ñặc biệt tại Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản.
Vietcombank chỉ thực hiện các giao dịch từ các tài khoản này theo yêu cầu của Bộ Tài chính.
d. Bộ Tài chính làm thủ tục rút vốn lần ñầu tiên và rút vốn bổ sung vào Tài khoản ñặc biệt nói trên
theo quy ñịnh của Hiệp ñịnh. Kỳ rút vốn ñầu tiên không cần chứng từ kèm theo.
ñ. Bộ Tài chính ñề nghị Vietcombank mở các tài khoản chuyên dùng ñối ứng với Tài khoản ñặc
biệt và Tài khoản lãi của Tài khoản ñặc biệt ñứng tên Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ðối ngoại) ñể theo
dõi và hạch toán số tiền ñã rút vốn và số tiền lãi phát sinh trên Tài khoản ñặc biệt cũng như việc trả
nợ sau này.
Phần III
QUI TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ THẦU TRONG NƯỚC
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1. ðối tượng ñược thanh toán
1.1. Các công trình (sau ñây gọi là dự án) ñược thanh toán từ Chương trình Tín dụng chuyên
ngành là các công trình nằm trong kế hoạch sử dụng vốn JICA do Bộ Kế hoạch và ðầu tư phân bổ
và thông báo ñến các ñịa phương.
1.2. Nhà thầu hợp lệ là các nhà thầu có trong quyết ñịnh trúng thầu dự án hoặc ñược chỉ ñịnh
thầu thực hiện dự án phù hợp với qui ñịnh hiện hành (sau ñây gọi là nhà thầu).
2. Hồ sơ ñề nghị thanh toán
2.1. Các chủ ñầu tư khi ñề nghị thanh toán cần chuẩn bị hồ sơ thanh toán như sau:
a. Toàn bộ hồ sơ ñề nghị thanh toán vốn JICA ñược lập theo thủ tục thanh toán xây dựng cơ bản
trong nước hiện hành;
b. Hợp ñồng ký giữa Chủ ñầu tư và Nhà thầu (Bản sao có ñóng dấu sao y bản chính của chủ ñầu
tư);
c. Giấy ñề nghị thanh toán của Nhà thầu theo mẫu tại Thông tư này (2 bản gốc) ñược Chủ ñầu tư
chấp thuận;
d. Phiếu giá thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản (viết tắt là XDCB) hoàn thành của Kho bạc
Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch theo mẫu hiện hành, trong ñó ghi rõ số tiền ñề nghị thanh toán
bằng vốn JICA (2 bản gốc);
ñ. Giấy bảo lãnh tạm ứng (trong trường hợp thanh toán tạm ứng) theo mẫu ban hành kèm theo
Thông tư này;
2.2. Hồ sơ thanh toán nộp cho Ban quản lý các dự án JICA tỉnh ñể xử lý theo quy ñịnh
3. Qui trình thanh toán và rút vốn bổ sung vào tài khoản ñặc biệt:
3.1. Phương thức thanh toán tạm ứng: Nhà thầu ñược thanh toán tạm ứng theo mức qui ñịnh
trong hợp ñồng. Trong hồ sơ ñề nghị thanh toán phải có thêm bản sao Giấy bảo lãnh tạm ứng (ban
hành kèm theo Thông tư này) (Bản sao Giấy bảo lãnh tạm ứng ñược Chủ ñầu tư xác nhận và ñóng
dấu sao y bản chính) cấp bởi một ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng liên doanh có uy tín, ñược
Chủ ñầu tư chấp nhận. Thời hạn bảo lãnh phải ñảm bảo ñủ ñể Chủ ñầu tư thu hồi ñược tiền tạm
ứng. Qui trình thanh toán tương tự mục 3.2 dưới ñây.
3.2. Phương thức thanh toán khối lượng hoàn thành:
a. Sau khi nhà thầu hoàn thành khối lượng dự án, chủ ñầu tư tập hợp hồ sơ ñề nghị thanh toán
gửi Kho bạc Nhà nước ñịa phương ñể kiểm soát chi trước theo qui ñịnh về thanh toán vốn XDCB
trong nước hiện hành;
b. Tổng số tiền ñề nghị thanh toán bằng vốn JICA phải bằng trị giá khối lượng XDCB hoàn thành
ñã ñược thẩm ñịnh trừ tạm ứng theo tỷ lệ % qui ñịnh trong hợp ñồng và nằm trong số tiền ñược tài
trợ bằng vốn JICA qui ñịnh trong hợp ñồng. Trường hợp số tiền Kho bạc Nhà nước ñịa phương thẩm
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ñịnh nhỏ hơn số tiền ñề nghị thanh toán, nhà thầu phải lập lại Giấy ñề nghị thanh toán theo số tiền ñã
ñược Kho bạc Nhà nước ñịa phương thẩm ñịnh;
c. Sau khi có kết quả kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước ñịa phương, Chủ ñầu tư tập hợp bộ
hồ sơ (như qui ñịnh tại mục 2 trên ñây) gửi Ban quản lý các dự án JICA tỉnh;
d. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban quản lý các dự án JICA tỉnh:
- Tập hợp và thẩm tra các bộ hồ sơ, ñối chiếu với kế hoạch vốn ñã phân bổ và danh mục hợp
ñồng;
- Phản hồi với Chủ ñầu tư trong trường hợp hồ sơ chưa ñủ ñiều kiện thanh toán;
- Gửi bộ hồ sơ ñủ ñiều kiện thanh toán tới Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ðối ngoại) kèm theo công
văn tổng hợp danh mục các dự án ñề nghị thanh toán. Bộ hồ sơ gửi Bộ Tài chính gồm 1 Giấy ñề
nghị thanh toán của nhà thầu (bản gốc), 1 bản Phiếu giá thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành
(bản gốc), bản tổng hợp các ñề nghị thanh toán của ban quản lý các dự án JICA tỉnh (bản gốc);
ñ. Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ từ Ban quản lý các dự án JICA
tỉnh, Bộ Tài chính căn cứ vào số dư trong TKðB, ñề nghị Vietcombank trong vòng 3 ngày làm việc
chuyển tiền cho các nhà thầu theo số tài khoản do nhà thầu chỉ ñịnh trong Giấy ñề nghị thanh toán.
Sau khi chuyển tiền, Vietcombank gửi Bộ Tài chính các Giấy báo chuyển tiền kèm theo chứng từ
chuyển tiền của ngân hàng cho từng nhà thầu ñể Bộ Tài chính làm thủ tục rút vốn bổ sung vào
TKðB. ðồng thời, Vietcombank gửi Giấy báo chuyển tiền cho Ban quản lý các dự án JICA tỉnh ñể
theo dõi giải ngân.
3.3. Phương thức thanh toán Hoàn trả:
a. Phương thức thanh toán hoàn trả ñược áp dụng cho việc hoàn trả vốn JICA cho những khoản
thuộc nguồn vốn JICA ñã ñược ứng trước từ nguồn vốn ñịa phương.
b. Phương thức thanh toán hoàn trả có thể ñược áp dụng trong các trường hợp cụ thể như sau:
- Trường hợp ngân sách ñịa phương có ñủ nguồn ñể thanh toán ngay cho nhà thầu, sau ñó ñược
hoàn trả lại bằng nguồn vốn JICA. Phương thức này có thể áp dụng vào bất kỳ thời ñiểm nào trước
khi hết hạn rút vốn của Hiệp ñịnh 6 tháng;
- Trường hợp ñịa phương không có ñủ nguồn ñể thanh toán ngay cho nhà thầu, nếu thời gian
thanh toán rơi vào giai ñoạn 6 tháng rút vốn cuối của Hiệp ñịnh, thì ñịa phương cần lập kế hoạch
ngân sách ñể có nguồn thanh toán ứng trước, sau ñó sẽ ñược hoàn trả từ nguồn vốn JICA;
Do thời ñiểm hết hạn rút vốn của các Hiệp ñịnh là khác nhau, Ban quản lý Dự án JICA tỉnh liên hệ
với Ban quản lý chương trình JICA Trung ương hoặc Bộ Tài chính ñể biết thời hạn cho từng trường
hợp cụ thể.
c. Qui trình thanh toán hoàn trả từ nguồn vốn vay JICA như sau:
- Các khoản thanh toán ứng trước bằng vốn ngân sách và ñề nghị thanh toán hoàn ứng bằng vốn
JICA phải ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện về thanh toán vốn JICA;
- Hồ sơ ñề nghị thanh toán tương tự hồ sơ ñề nghị thanh toán vốn JICA thông thường kèm theo
bản sao có ñóng dấu sao y bản chính của chứng từ chuyển tiền hợp lệ chứng minh khoản tiền ñã
ñược ứng từ ngân sách ñịa phương vào tài khoản của nhà thầu;
- Trong Giấy ñề nghị thanh toán, nhà thầu ñề nghị chuyển tiền vào số tài khoản của ngân sách
ñịa phương. Số tiền ñề nghị hoàn trả phải trùng khớp với số tiền ñã ñược ứng;
- Qui trình xử lý hồ sơ và thanh toán tương tự khoản 3, ñiểm 3.1 và 3.2 trên ñây.
3.4. Rút vốn bổ sung vào tài khoản ñặc biệt
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Căn cứ vào công văn yêu cầu của Ban quản lý chương trình trung ương, Bộ Tài chính (Vụ Tài
chính ðối ngoại) làm thủ tục rút vốn bổ sung vào tài khoản ñặc biệt theo quy ñịnh của Hiệp ñịnh. Ban
quản lý chương trình trung ương liệt kê và tập hợp những chứng từ ñã thanh toán ra từ Tài khoản
ñặc biệt (gồm Giấy ñề nghị thanh toán của nhà thầu, uỷ nhiệm chi của ngân hàng ghi rõ số tiền ñã
chuyển từ tài khoản ñặc biệt ñến tài khoản nhà thầu). Tỷ lệ thanh toán rút vốn bổ sung ñược quy ñịnh
tại Hiệp ñịnh. Sau khi thực hiện rút vốn lần cuối, trong trường hợp có số chênh lệch dương giữa số
rút vào tài khoản ñặc biệt và chứng từ thanh toán từ tài khoản ñặc biệt do chênh lệch tỷ giá, Bộ Tài
chính yêu cầu Ban quản lý chương trình trung ương bố trí vốn hoàn trả JICA số chênh lệch này.
Phần IV
CÁC LOẠI PHÍ PHÁT SINH
1. Phí ngân hàng và thanh toán:
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1.1. Phí ngân hàng bao gồm
a. Phí dịch vụ thanh toán trong nước: Vietcombank thu phí theo biểu phí dịch vụ Ngân hàng do
Tổng giám ñốc Vietcombank thương ban hành;
b. Phí dịch vụ thanh toán ñối ngoại: thanh toán theo số tiền thực tế mà Ngân hàng nước ngoài
yêu cầu;
1.2. Việc thanh toán phí cụ thể ñược tiến hành như sau:
a. ðối với phí chuyển tiền khi trả nợ nước ngoài: Vietcombank ñược tự ñộng ghi nợ tài khoản tiền
gửi của Ngân sách Nhà nước (mở tại Vietcombank);
b. ðối với phí liên quan ñến việc mở và thanh toán L/C nhập khẩu hàng hoá: Phí ñược thu từ ñơn
vị nhập uỷ thác, sau ñó phí này sẽ ñược ñơn vị nhập uỷ thác phân bổ và thu lại từ nguồn vốn ñối ứng
của ñịa phương;
c. ðối với phí liên quan ñến việc mở và thanh toán L/C dịch vụ tư vấn: Phí ñược thu từ tài khoản
do Bộ Kế hoạch và ðầu tư mở tại Vietcombank, sử dụng vốn ñối ứng do Bộ Kế hoạch và ðầu tư bố
trí ñể phục vụ cho Chương trình tín dụng chuyên ngành;
d. ðối với chuyển tiền cho nhà thầu thi công trong nước: Phí ngân hàng ñược trích từ số tiền
thanh toán cho nhà thầu. Tuỳ thuộc vào hợp ñồng ký với Chủ ñầu tư, Nhà thầu có thể chịu phí này
hoặc căn cứ vào giấy báo về phí của Vietcombank ñể yêu cầu Chủ ñầu tư thanh toán lại từ nguồn
vốn ñối ứng;
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2. Phí của Nhà Nhập khẩu:

Nhà nhập khẩu do Ban quản lý chương trình Trung ương lựa chọn có nhiệm vụ ñàm phán ký kết
Hợp ñồng mua hàng với ñơn vị trúng thầu (nhà cung cấp nước ngoài), thực hiện mọi thủ tục nhập
khẩu hàng hoá với sự giám sát của Ban quản lý chương trình Trung ương, ñược hưởng phí uỷ thác
nhập khẩu, phí cung ứng theo thoả thuận với Ban quản lý chương trình Trung ương và quy ñịnh hiện
hành của Nhà nước. Các phí này Nhà nhập khẩu thu từ các ñơn vị nhận hàng và ñược tính vào vốn
ñối ứng của công trình.
Phần V
HẠCH TOÁN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Vốn vay JICA dùng ñể cấp phát cho các dự án ở ñịa phương ñều phải ñược hạch toán ñầy ñủ
kịp thời vào Ngân sách Nhà nước. Nguyên tắc hạch toán qua ngân sách là ghi thu Ngân sách Trung
ương, ghi chi bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách ñịa phương (NSðP). Việc hạch toán qua ngân
sách ñược thực hiện cụ thể như sau:
1.1 Phân bổ chi phí chung: Chi phí chung bao gồm phí rút vốn, phí liên quan ñến giao dịch trực
tiếp (của hợp ñồng tư vấn và hợp ñồng nhập khẩu thiết bị theo phương thức Chuyển tiền và Thư cam
kết), phí quản lý của Ban quản lý chương trình Trung ương (bao gồm cả chi phí tổ chức thực hiện
công tác theo dõi ñánh giá). Tháng 12 hàng năm, Ban quản lý chương trình Trung ương tổng hợp các
loại chi phí chung phát sinh trong năm và có văn bản chính thức ñề nghị Bộ Tài chính làm thủ tục ghi
thu ghi chi ngân sách: Ghi thu vốn vay nợ nước ngoài, ghi chi cấp phát cho Ban Quản lý Chương
trình Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và ðầu tư.
1.2 ðối với phí tư vấn: 30 ngày sau khi kết thúc thời kỳ rút vốn của mỗi Hiệp ñịnh, Ban quản lý
chương trình Trung ương tổng hợp phí tư vấn thực tế cho cả chương trình thuộc Hiệp ñịnh ñó, có
văn bản phân bổ cho các dự án ở từng ñịa phương theo tỷ lệ sử dụng vốn gửi cho từng tỉnh và gửi
Bộ Tài chính ñể làm thủ tục ghi thu ghi chi ngân sách. Căn cứ vào thông báo phân bổ của Ban quản
lý chương trình Trung ương, Bộ Tài chính sẽ ghi thu vốn vay nợ nước ngoài, ghi chi bổ sung có mục
tiêu cho Ngân sách ñịa phương.
1.3 ðối với trị giá hàng hoá nhập khẩu:
a. Sau khi kết thúc rút vốn ñối với mỗi hợp ñồng mua sắm, Ban quản lý chương trình phối hợp
Nhà nhập khẩu ñể phân bổ trị giá hàng nhập khẩu tương ứng cho từng công trình ở các ñịa phương,
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thống nhất với Ban quản lý các dự án JICA tỉnh và có văn bản chính thức ñề nghị Bộ Tài chính làm
thủ tục ghi thu ghi chi Ngân sách;
b. Trường hợp có sự chênh lệch giữa kế hoạch ñược phân phối với số hàng thực nhận (bao gồm
cả hao hụt ñịnh mức), các ñịa phương làm việc với các ñơn vị ñược uỷ quyền cung ứng hàng hoá ñể
xác nhận số chênh lệch này và báo cáo Ban quản lý chương trình Trung ương ñể xử lý theo nguyên
tắc hao hụt thuộc trách nhiệm của cơ quan nào thì cơ quan ñó phải chịu, cụ thể như sau:
- Hao hụt ngoài ñịnh mức ñược xác ñịnh trong quá trình nhập khẩu thì nhà nhập khẩu phải chịu;
- Hao hụt ngoài ñịnh mức trong quá trình cung ứng thì ñơn vị ñược uỷ quyền cung ứng phải chịu;
- Hao hụt ngoài ñịnh mức do ñịa phương chậm trễ, trì hoãn trong khâu tiếp nhận hàng hoá thì ñịa
phương phải chịu;
1.4 ðối với phần thi công xây dựng, thực hiện chương trình dự án thanh toán cho nhà thầu trong
nước bằng VND:
a. Hàng năm căn cứ vào thông báo về việc chuyển tiền của Ngân hàng ngoại thương, Bộ Tài
chính tổng hợp và làm thủ tục ghi thu vốn vay JICA ghi chi bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung
ương cho NSðP;
b. Các bước hạch toán cho các ñiểm 1.2, 1.3, 1.4: Căn cứ vào chứng từ Bộ Tài chính gửi ñến,
Sở Tài chính tiến hành lập lệnh thu Ngân sách ñịa phương và lệnh chi tiền cho các ñơn vị sử dụng
vốn gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp phát theo ñúng quy ñịnh của Luật ngân sách nhà nước.
Chứng từ làm cơ sở ñể ghi chi là theo Lệnh chi của Vụ Ngân sách Bộ Tài chính, kèm theo Thông tri
của Vụ Tài chính ðối ngoại có danh mục ghi số Hiệp ñịnh, tên dự án, tên chủ ñầu tư, số tiền thanh
toán cho từng dự án, tỷ giá áp dụng.
Trị giá ghi thu ghi chi của Ngân sách bằng trị giá ngoại tệ (JPY) nhân với tỉ giá do Vietcombank
công bố vào thời ñiểm chuyển tiền (ñối với việc thanh toán cho nhà thầu trong nước) hoặc tỷ giá
hạch toán do Bộ Tài chính qui ñịnh tại thời ñiểm hạch toán (ñối với phần phí tư vấn, phí rút vốn, hàng
hoá nhập khẩu).
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Phần VI
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG
QUÁ TRÌNH THANH TOÁN

1. Ban quản lý chương trình trung ương:
1.1. Tổ chức ñấu thầu lựa chọn Nhà nhập khẩu và Tư vấn.
1.2. Chủ trì cùng với tư vấn, nhà tài trợ và Bộ Tài chính, lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám
sát, theo dõi ñánh giá, kiểm toán chương trình, dự án;
1.3. Hỗ trợ, hướng dẫn các Sở Kế hoạch và ðầu tư ñịa phương, Ban quản lý các dự án JICA tỉnh
về các cơ chế chính sách liên quan ñến Chương trình tín dụng chuyên ngành;
1.4. Chủ trì cũng với Bộ Tài chính tổ chức tập huấn quản lý và thực hiện Chương trình tín dụng
chuyên ngành;
1.5. Tổng hợp báo cáo tiến ñộ thực hiện chương trình với Chính phủ, Bộ Tài chính, nhà tài trợ;
1.6. Tập hợp hồ sơ, chứng từ gửi cho Bộ Tài chính ñể tiến hành rút vốn bổ sung vào tài khoản
ñặc biệt;
1.7. Bố trí vốn hoàn trả cho JICA nếu có chênh lệch dương giữa số rút vốn vào tài khoản ñặc biệt
và chứng từ thanh toán từ tài khoản ñặc biệt do chênh lệch tỷ giá.
2. Ban quản lý các dự án JICA tỉnh:
2.1. Là ñầu mối quản lý các dự án thực hiện ở ñịa phương, chịu trách nhiệm tổng hợp từ khâu
lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo. Thường xuyên phối hợp và thông báo cho Sở Tài chính các
thông tin liên quan ñến dự án ở ñịa phương;
2.2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ Chương trình uỷ quyền trong việc cùng với Sở Kế hoạch và
ðầu tư xây dựng kế hoạch vốn JICA (tham chiếu tiêu chuẩn của JICA) và bố trí ñủ vốn ñối ứng cho
các dự án tại ñịa phương;
2.3. Chủ trì xây dựng kế hoạch vốn ñối ứng cho các dự án phù hợp với tiến ñộ, bao gồm trường
hợp vốn ñối ứng thông thường và vốn tạm ứng từ nguồn ngân sách trong trường hợp áp dụng
phương thức thanh toán hoàn trả;
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2.4. Lập danh mục hợp ñồng, phụ lục hợp ñồng ñược tài trợ bằng vốn JICA gửi Chủ Chương
trình và Bộ Tài chính theo mẫu (ñính kèm);
2.5. Hướng dẫn chủ ñầu tư và nhà thầu lập các chứng từ theo mẫu quy ñịnh của JICA ñối với
từng phương thức rút vốn;
2.6. Nhận và thẩm tra hồ sơ thanh toán của Chủ ñầu tư, ñối chiếu với kế hoạch vốn JICA và hợp
ñồng, trong vòng 5 ngày làm việc từ khi nhận ñược ñủ hồ sơ hợp lệ, tập hợp gửi Bộ Tài chính ñể ñề
nghị thanh toán. Trường hợp không chấp nhận bộ hồ sơ, Ban quản lý các dự án JICA tỉnh có trách
nhiệm liên hệ với chủ dự án ñể hoàn chỉnh bộ hồ sơ;
2.7. Theo dõi cập nhật số liệu giải ngân vốn nước ngoài và vốn ñối ứng của từng dự án trong
tỉnh;
2.8. Hỗ trợ Ban quản lý chương trình Trung ương, tư vấn, nhà tài trợ và Bộ Tài chính trong việc
theo dõi và quản lý dự án tại tỉnh.
3. Bộ Tài chính:
3.1. Làm thủ tục chấp nhận thanh toán sau khi nhận ñược ñủ hồ sơ theo qui ñịnh. Trường hợp
không chấp nhận thanh toán, Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban quản lý chương
trình Trung ương và Ban quản lý dự án JICA tỉnh liên quan;
3.2. Làm thủ tục ghi thu ghi chi kịp thời ñể Sở Tài chính có thể hạch toán vào ngân sách ñịa
phương;
3.3. Tiến hành rút vốn bổ sung kịp thời vào TKðB;
3.4. Thực hiện việc hoàn trả lãi và gốc vay theo qui ñịnh tại Hiệp ñịnh;
3.5. Phối hợp với Ban quản lý chương trình Trung ương và nhà tài trợ trong việc theo dõi, ñánh
giá chương trình.
4. Kho Bạc Nhà nước ñịa phương:
4.1. Kiểm soát chi khối lượng XDCB hoàn thành của dự án theo qui ñịnh hiện hành về quản lý
ñầu tư xây dựng cơ bản, trong ñó xác ñịnh rõ số tiền ñược tài trợ bằng vốn JICA ñể làm cơ sở cho
Bộ Tài chính thanh toán cho các nhà thầu. Việc kiểm soát chi vốn JICA ñược thực hiện phù hợp với
tiến ñộ dự án, không phụ thuộc vào kế hoạch Ngân sách hàng năm của tỉnh;
4.2. Phối hợp với Sở Tài chính ñịa phương trong việc hạch toán ngân sách cho Chương trình tín
dụng chuyên ngành;
5. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố:
Thực hiện ghi thu ghi chi NSðP sau khi nhận ñược chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách của Bộ
Tài chính.
6. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam (Vietcombank)
6.1. Thực hiện thanh toán theo các phương thức rút vốn qui ñịnh tại các Hiệp ñịnh vay JICA theo
yêu cầu của Bộ Tài chính và gửi các loại giấy báo phù hợp với từng hình thức thanh toán cho Bộ Tài
chính, Ban quản lý chương trình Trung ương và nhà thầu;
6.2. Theo dõi và thông báo cho Bộ Tài chính số dư TKðB sau mỗi lần thanh toán và rút vốn vào
TKðB.
7. Chủ ñầu tư:
7.1. Lập nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, ... theo thủ tục ñầu tư XDCB và tổ chức lựa chọn
nhà thầu theo qui ñịnh về ñấu thầu hiện hành;
7.2. Ký kết hợp ñồng với ñơn vị trúng thầu hoặc chỉ ñịnh thầu, trong ñó qui ñịnh rõ số tiền ñược
tài trợ bằng vốn JICA. Có trách nhiệm kiểm tra hoặc giao cho tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng
công trình phù hợp với thiết kế kỹ thuật và xác nhận vào ðơn ñề nghị thanh toán của nhà thầu;
7.3. Báo cáo tiến ñộ rút vốn bằng hiện vật, tiền từ nguồn vốn vay JICA cho các cơ quan quản lý
liên quan;
7.4. Thực hiện thanh toán vốn ñối ứng kịp thời, phù hợp với tiến ñộ của dự án;
7.5. Theo dõi tiến ñộ hoàn thành dự án, căn cứ vào thông báo thanh toán cho nhà thầu của Bộ
Tài chính ñể tiến hành thanh quyết toán hợp ñồng với nhà thầu;
7.6. Thực hiện quyết toán công trình và hạng mục công trình theo qui ñịnh về quyết toán vốn
XDCB hiện hành;
7.7. Hỗ trợ công tác giám sát, theo dõi, ñánh giá, kiểm toán chương trình của Chủ chương trình,
Bộ Tài chính và nhà tài trợ.
8. Nhà thầu:
8.1. Thực hiện hợp ñồng ñủ khối lượng, chất lượng và tiến ñộ;
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8.2. Thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hành, hoàn trả tiền vốn ứng trước, v.v. theo qui ñịnh và theo
hợp ñồng với Chủ ñầu tư;
8.3. Thực hiện việc thanh quyết toán, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành dự án hoàn thành với Chủ
ñầu tư.
Phần VII
CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO, QUYẾT TOÁN
1. Hàng năm Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý chương
trình Trung ương báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và ðầu tư về tiến ñộ thực hiện Chương
trình, các vấn ñề phát sinh trong việc nhận và sử dụng vốn vay;
2. Ban quản lý chương trình Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra ñịnh
kỳ và ñột xuất tình hình quản lý và sử dụng vốn vay của các ñịa phương. Nếu phát hiện trường hợp
sử dụng vốn vay không ñúng với quy ñịnh thì sẽ thu hồi số vốn ñã chuyển hoặc tạm ngừng chuyển
vốn ñể có biện pháp xử lý thích hợp;
3. Chủ ðầu tư phối hợp với các ñơn vị có liên quan tiến hành nghiệm thu và quyết toán công trình
ñã hoàn thành;
4. Các tỉnh, Thành phố tổng hợp quyết toán Ngân sách ñịa phương, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế
hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp chung theo qui ñịnh. Ban quản lý chương trình Trung ương chịu trách
nhiệm quyết toán chương trình;
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5. Bộ Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình phân bổ vốn và thực
hiện các dự án tại các ñịa phương, ñồng gửi Bộ Tài chính. Ban quản lý chương trình Trung ương
phối hợp với ñoàn ñánh giá dự án của JICA ñể kiểm tra lại việc thực hiện chương trình sau khi kết
thúc thời kỳ rút vốn của Hiệp ñịnh;
6. Ban quản lý chương trình Trung ương chịu trách nhiệm chính trong việc ñiều phối cung cấp
thông tin, số liệu cho các ñoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của JICA và Chính phủ Việt Nam;
7. Ban quản lý chương trình tỉnh và Chủ ñầu tư chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng từ thanh
toán phù hợp với qui ñịnh về thanh toán vốn ñầu tư xây dựng cơ bản trong nước hiện hành kể từ
ngày kết thúc Hiệp ñịnh theo qui ñịnh về lưu trữ tài liệu ñể xuất trình khi có yêu cầu, phục vụ công tác
giám sát, theo dõi, ñánh giá và kiểm toán chương trình.

Phần VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công báo và thay thế Thông tư số
129/1999/TT-BTC ngày 05/11/1999 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, ñề nghị các cơ quan phản ánh về Bộ Tài chính ñể
có biện pháp xử lý thích hợp.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà
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Mu Giy ñ ngh thanh toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày

tháng

năm

GIẤY ðỀ NGHỊ THANH TOÁN
Lần thứ:
Tên dự án:
Kính gi:

- CHỦ ðẦU TƯ (Nêu rõ tên cơ quan chủ ñầu tư trong quyết ñịnh ñầu tư)

Công ty (nêu rõ tên nhà thầu trong hợp ñồng) ñệ trình bản ñề nghị thanh toán với nội dung như
sau:
1- ðơn vị chúng tôi ñã thực hiện hợp ñồng số ... ngày ... tháng... năm ...
2- Thuộc danh mục hợp ñồng tại công văn số ... ngày ... tháng ... năm ...của Ban quản lý dự án
JICA tỉnh...
3- Công việc ñã hoàn thành: Nêu rõ tên dự án, tóm tắt khối lượng, hạng mục công việc ñã
hoàn thành
4- Thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành ..., Hiệp ñịnh vay JICA số ...
5- Số tiền luỹ kế ñã thanh toán từ vốn JICA cho hợp ñồng này (nếu có):
6- Số tiền ñề nghị thanh toán nguồn vốn JICA cho ñợt này:
(Bằng chữ: )
7- Số tài khoản thụ hưởng: Ghi rõ tên ñơn vị thụ hưởng, số tài khoản, tên ngân hàng, ñịa chỉ
ngân hàng.
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CHẤP NHẬN THANH TOÁN CỦA CHỦ ðẦU TƯ

* Lưu ý:

TÊN NHÀ THẦU
Giám ñốc
Ký tên, ñóng dấu

Giấy ñề nghị thanh toán cần ñược ñánh máy rõ ràng, ñầy ñủ, không viết tay, không
tẩy xoá
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Mu danh mc hp ñ ng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Ban quản l ý dự án JICA
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày

tháng

năm

DANH MỤC HỢP ðỒNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN JICA
Thuộc Chương trình Tín dụng chuyên ngành ...
Hiệp ñịnh vay JICA số ...
Kính gi:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ
BỘ TÀI CHÍNH

Thực hiện Thông tư số ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay JICA thuộc
Chương trình Tín dụng chuyên ngành
Thực hiện Thông tư số ngày của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn việc lập kế hoạch sử dụng
vốn vay JICA cho Chương trình Tín dụng chuyên ngành
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Ban quản lý dự án JICA tỉnh ... thông báo danh mục các hợp ñồng thuộc các dự án sử dụng vốn vay
JICA của tỉnh ..., kế hoạch năm .... như sau:
STT

Tên dự án

Tên cơ quan
chủ ñầu tư
(Bên A)

Tên Nhà
thầu (Bên B)

Số, ngày
của Hợp
ñồng
hoặc phụ
lục

Hợp ñồng

Tổng giá trị
hợp ñồng

Giá trị hợp
ñồng ñược tài
trợ bằng vốn
JICA

Ban quản lý dự án JICA tỉnh xác nhận các hợp ñồng nói trên ñã ñược ký kết bởi cơ quan chủ ñầu tư
có ñủ thẩm quyền theo quyết ñịnh ñầu tư với nhà thầu hợp lệ; có tỷ lệ giá trị hợp ñồng ñược tài trợ
bằng vốn JICA chiếm từ 75-85% tổng giá trị công trình.
Ban quản lý dự án JICA tỉnh trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- Như trên
- Sở Tài chính
- Lưu VT

Trưởng Ban
Ký tên, ñóng dấu
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Mu Giy b"o lãnh ti n t%m &ng

NGÂN HÀNG ....
ðịa chỉ:
Số ñiện thoại:
Số fax

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày ........ tháng .......năm .....

GIẤY BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG
Số:
Kính gi:

TÊN CHỦ ðẦU TƯ

Theo hợp ñồng số .... ký ngày .... giữa Chủ ñầu tư là (ghi rõ tên, ñịa chỉ) sẽ thanh toán cho Nhà thầu
là (ghi rõ tên, ñịa chỉ) một khoản tiền tạm ứng là ..x... VND (bằng chữ:...).
Chúng tôi là ngân hàng (ghi rõ tên ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng) sau khi xem xét, chấp nhận
cấp cho Chủ ñầu tư (ghi rõ tên) Giấy bảo lãnh này với giá trị là .x.. VND ñể:
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1- Trong thời gian có hiệu lực của Giấy này, Chủ ñầu tư có thể yêu cầu chúng tôi thanh toán số tiền
ghi trong giấy này nếu Nhà thầu không thực hiện ñược các nghĩa vụ ñã qui ñịnh trong hợp ñồng
nói trên.
2- Giấy bảo lãnh này có giá trị giảm dần tương ứng với số tiền Nhà thầu hoàn trả tạm ứng cho Chủ
ñầu tư và sẽ hết hiệu lực vào ngày Nhà thầu hoàn trả ñủ tiền tạm ứng cho Chủ ñầu tư. Mọi ñề
nghị thanh toán theo Giấy bảo lãnh này phải ñược thực hiện không muộn hơn ngày nói trên. Nếu
quá thời hạn, giấy bảo lãnh sẽ không còn giá trị.
3- Giấy bảo lãnh có thể ñược gia hạn theo ñề nghị của Chủ ñầu tư và Nhà thầu.

Trân trọng kính chào

Giám ñốc ngân hàng
(ký tên, ñóng dấu)

Lưu ý:
- Giấy Bảo lãnh phải ñược hoàn trả lại cho Ngân hàng ñể huỷ trước hoặc vào ngày hết hạn.
- Giấy bảo lãnh ñược Ngân hàng cấp ra theo ñề nghị của Nhà thầu.
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