
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

sốẳ- 153/2014/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014 

THÔNG Tư 
Ban hành Quỵ chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài 

theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp 
do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ngày 13 tháng 12 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, 
bố sung một sổ điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 thảng 12 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính 
phủ về phân công, phản cấp thực hiện các quyển, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở 
hữu nhà nước đoi với doanh nghiệp nhà nước và von nhà nước đầu tư vào doanh 
nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ3 của Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chỉnh và đánh giả hiệu quả hoạt động và 
công khai thông tin tài chính đoi với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và 
doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn củễ Nghị định số 7Ỉ/20Ỉ 3/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đôi với doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ ỉ00% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định sổ 206/2013/NĐ-CP ngày 09 thảng 12 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vôn điêu lệ; 

Căn cứ Nghị định sỗ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20]3 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sổ 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy 
định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chỉnh phủ bảo 
lãnh; 

Thực hiện ỷ kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công vãn số 
4207/VPCP-KTTH ngày 10/6/2014 của Văn phòng Chính phủ; 
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Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp 
thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh 
nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. 

Điều lế Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận 
các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp 
do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. 

Điều 2ẽ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0^f"tháng lẨnăm 2014. 

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTCP; 
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Quốc hội; 
Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng TW 
vả các ban của Đàng; 
- Vân phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- Cơ quan Trun? ương của các đoàn thể; 
- UBND, Sờ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước 
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Website Chính phủ; Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Hội Ke 
toán và Kiêm toán VN. Hội Kiểm toán viên hành nghề 
Việt Nam (VACPA) 

- Website Bộ Tài chính; Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 
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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức 

tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 153/2014/TT-BTC 

Ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

Chương I: 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều l. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục xem xét, thẩm ừa, chấp thuận của 
Bộ Tài chính và chế độ báo cáo, giám sát đối với các khoản vay nợ nước ngoài theo 
phương thức tự vay, tự trả để thực hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp do 
Nhà nước sở hữu trên 50% vổn điều lệ. 

b) Các khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp dưới hình thức 
phát hành trái phiếu quốc tế, phát hành các công cụ nợ khác, dưới hình thức nhập 
hàng trả chậm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về phát hành trái 
phiếu quốc tế, về quản lý ngoại hối và các quy định hiện hành khác của pháp luật có 
liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn 
điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ quản lý ngành), ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh) quyết định thành lập. 

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên do 
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 
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c) Các tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân 
cấp hoặc giao thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn nhà nước tại 
các doanh nghiệp quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan. 

3. Công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, 
công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con căn cử các quy định tại Quy chế 
này có trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài 
theo phương thức tự vay, tự trả của công ty con do công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn 
điều lệ. 

Điều 2. Giải thích từ ngừ 

Trong Quy chế này, các từ ngừ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khoản vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả là các khoản vay nợ 
trung, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp (sau đây gọi là khoản 
vay nước ngoài). 

, 2. Bên cho vay là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài cấp khoản vay nước 
ngoài cho doanh nghiệpề 

3 . Vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả là việc doanh nghiệp 
thực hiện vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ với 
Bên cho vay và không được Chính phủ bảo lãnh. 

4. Dự án đầu tư là tập họp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các 
hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định (sau đây gọi là 
dự án). 

5. Chủ sở hữu phần vén nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là cơ quan nhà 
nước hoặc tổ chức kinh tế được Nhà nước giao làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà 
nước đầu tư tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Chủ sở hữu). 

6. Doanh nghiệp là các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều 
lệ, bao gồm: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn 
điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các Bộ quản lý ngành, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. 
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- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên do 
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệỆ 

7. Người đại diện theo ủy quyền đổì với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
là cá nhân được Chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, 
nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Người đại diện). 

Điều 3. Nguyên tắc xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoàỉ 

1 ắ Việc xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoài tuân thủ nguyên 
tắc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp khồng được Chính phủ bảo lãnh 
quy định tại Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quản 
lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 

2. Chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt 
khoản vay nước ngoài, phương án sử dụng khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp 
thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành. 

3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc ký, thực hiện các thoả thuận liên 
quan đến khoản vay nước ngoài, tự chịu trách nhiệm trả nợ nước ngoài và tự chịu rủi 
ro khi thực hiện vay nợ từ khoản vay nước ngoài. 

4. Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận khoản vay dựa trên kết quả thẩm định, 
phê duyệt của Chủ sở hữu. 

Điều 4. Điều kiện xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoài 

1. Khoản vay được Ngân hàng Nhà nước xác nhận nằm trong hạn mức vay 
nước ngoài tự vay, tự trả do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm và đảm bảo 
các điều kiện về vay nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng 
thời kỳ. 

2. Dự án đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

3. Chủ sở hữu đã phê duyệt chủ trương vay nước ngoài theo phương thức tự 
vay, tự trả. 

4. Bên cho vay đã chấp thuận cho vay bằng văn bản. 

5. Hệ sổ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính năm trước liền 
kề và báo cáo tài chính quý gần nhất của doanh nghiệp không vượt quá 3 lần. Trường 
hợp huy động khoản vay nước ngoài vượt quy định tại Điều này để đầu tư các dự án 
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quan trọng thì phải báo cáo Chủ sở hữu xem xét, quyết định trên cơ sở các dự án huy 
động vốn phải đảm bảo khả năng trả nợ và có hiệu quả. 

6Ể Doanh nghiệp đảm bảo khả năng bố trí đủ vốn đối ứng để thực hiện dự án 
đầu tư. 

7. Có phương án sử dụng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệtế 

8. Có phương án tài chính đảm bảo khả năng trả nợ khoản vay nước ngoài đã 
được Chủ sở hữu thẩm định, phê duyệtề 

9ề Doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, không bị lỗ trong ba năm 
liền kề gần nhất, trừ các khoản lỗ do thực hiện chính sách. Tại thời điểm Bộ Tài 
chính thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài, doanh nghiệp không có nợ quá 
hạn với các tổ chức tài chính, tín dụng; không có nợ quá hạn liên quan đến các khoản 
được bảo lãnh, các khoản vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và ngân 
sách nhà nước. 

Chương II: 
HÒ Sơ, TRÌNH Tự, THỦ TỤC XEM XÉT, CHÁP THUẬN 

KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI 

Điều 5. Quy định về hồ sơ xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước 
ngoài 

1. Hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước 
ngoài của doanh nghiệp là hồ sơ do doanh nghiệp chuẩn bị gửi chủ sở hữu thẩm định, 
phê duyệt; trong đó đối với hồ sơ gửi Bộ Tài chính qua chủ sở hữu bao gồm: 

a) Công văn của Chủ sở hữu đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận khoản 
vay nước ngoài của doanh nghiệp, trong đó thuyết minh cụ thể về khả năng đáp ứng 
các điều kiện xem xét, chấp thuận khoản vay quy định tại Quy chế này. 

b) Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền. 

c) Báo cáo tình hình triển khai, giá trị đã thực hiện đầu tư của dự án (đối với 
dự án đang thực hiện). 

d) Quyết định của Chủ sở hữu phê duyệt chủ trương huy động khoản vay nước 
ngoài. 
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đ) Phương án tài chính của dự án, trong đó có thuyết minh cụ thể tổng mức đầu 
tư của dự án, cơ cấu nguồn vốn đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay trong nước, vốn vay 
nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả), tiến độ giải ngân khoản vay nước ngoài, 
phương án bố trí vốn đối úng của doanh nghiệp, hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ 
khoản vay từ các nguồn khấu hao, lợi nhuận của dự án và các nội dung liên quan 
khác. 

e) Văn bản thẩm định của Chủ sở hữu đối với khoản vay nợ nước ngoài, hiệu 
quả của dự án, khả nàng trả nợ khoản vay, năng lực tài chính của doanh nghiệp. 

g) Văn bản chấp thuận cung cấp khoản vay của Bên cho vay, trong đó có nêu 
cụ thể các điều kiện của khoản vay gồm lãi suất, các loại phí kèm theo, thời hạn vay, 
trả và ân hạn, lịch trả nợ và các điều kiện khác liên quan đến hợp đồng vay vốn. 

h) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm gần 
nhất. 

i) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật trong 3 
năm liền kề và Báo cáo tài chính quý gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ ba 
năm hoạt động liên tục thì phải có cam kết bằng văn bản của Chủ sở hữu về bảo đảm 
khả năng trả nợ đối với khoản vay và kèm theo báo cáo tài chính năm liền kề đã được 
kiểm toán của công ty mẹ. 

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ quy định từ điểm 
(b) đến điểm (i) khoản 1 Điều này (những tài liệu, hồ sơ nào có 1 bản lưu ở doanh 
nghiệp thì doanh nghiệp làm bản sao có chứng thực) gửi Chủ sở hữu hai (02) bộ để 
phục vụ cho công tác thẩm định, phê duyệt của chủ sở hữu và đề nghị Bộ Tài chính 
xem xét, chấp thuận khoản vay nước ngoài. 

Điều 6. Trình tư, thủ tục xem xét chấp thuận khoản vay nước ngoài 

1. Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 
100% vốn: 

a) Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc doanh nghiệp thẩm định, quyết định 
đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo phân cấp quy định tại 
Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp và quy định hiện hành đối với dự án đầu 
tư sử dụng khoản vay nước ngoài, trong đó ghi rõ mục tiêu, hiệu quả của dự án, các 
nguồn vốn để thực hiện dự án. 

b) Xây dựng phương án huy động, sử dụng và trả nợ khoản vay. 
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c) Báo cáo Chủ sở hữu tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đề nghị được vay 
nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp theo quy định. 

2. Đối với Chủ sở hữu: 

Sau khi nhận được công văn đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp 
thuộc phạm vi quản lý, trong thời gian 15 ngày làm việc, Chủ sở hữu tổ chức thẩm 
định phương án huy động vốn, sử dụng khoản vay của doanh nghiệp theo quy định. 
Nội dung thẩm định bao gồm: 

- Dự án đề nghị sử dụng khoản vay nước ngoài phải phù hợp với chiến lược 
phát triển ngành, lĩnh vực và kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tổng mức đầu tư của dự án. 

- Cơ cấu vốn đầu tư của dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay nước ngoài, vốn 
khác). 

- Kế hoạch bố trí vốn để thực hiện dự án và khả năng cân đổi vốn của chủ đầu 
tư để thực hiện dự án. 

- Tính khả thi và hiệu quả của dự án. , 

- Khả năng trả nợ khoản vay của dự án (từ nguồn khấu hao, lợi nhuận của dự 
án). 

- Năng lực tài chính của chủ đầu tư. 

Căn cứ kết quả thẩm định, Chủ sở hữu phê duyệt chủ trương, phương án vay 
nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý và có văn bản gửi Bộ Tài chính kèm theo một (01) bộ hồ sơ quy định tại 
khoản 2 Điều 5 Quy chế này để đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận khoản vay 
nước ngoài của doanh nghiệpể 

3. Đối với Bộ Tài chính: 

Căn cứ hồ sơ do Chủ sở hữu gửi, Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra các nội dung 
sau đây để xem xét có ý kiến chấp thuận khoản vay: 

a) Tính đầy đủ, hợp lý, của các tài liệu, hồ sơ. 

b) Sự cần thiết của khoản vay. 
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c) Việc sử dụng khoản vay phải phù họp với quy hoạch, chiến lược, kế hoạch 
phát triển ngành, mục tiêu phát triển doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

d) Khả năng bố trí vốn của Chủ đầu tư. 

e) Hiệu quả tài chính của dự án. 

g) Khả năng trả nợ khoản vay của dự án. 

h) Tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị 
của Chủ sở hữu, căn cứ kết quả thẩm tra hồ sơ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận 
khoản vay gửi Chủ sở hữu và doanh nghiệp đối với các trường hợp đáp ứng đủ điều 
kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này. Trường họp doanh nghiệp không đáp ứng đủ 
điều kiện, Bộ Tài chính có văn bản trả lời trong đó nêu rố các lý do không chấp nhận 
khoản vay. 

4. Đối với các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ: 

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu vay nước ngoài theo phương thức tự 
vay, tự trả đã tiến hành các bước theo trình tự thủ tục được quy định trong Điều lệ tô 
chức hoạt động của công ty về hoạt động vay vốn và đáp ứng các điều kiện quy định 
tại Điều 4 Quy chế này, Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, 
chỉ đạo Người đại diện tổ chức thẩm định. Trong vòng 15 ngày, sau khi có kết quả 
thẩm định, Người đại diện báo cáo Chủ sở hữu để Chủ sở hữu quyết định phê duyệt 
phương án vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp trên nguyên tắc dự án đầu tư phải 
đảm bảo khả năng trả nợ và có hiệu quả. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục thẩm 
định, phê duyệt khoản vay nước ngoài, Người đại diện gửi Bộ Tài chính kết quả ký 
kết khoản vay nước ngoài kèm theo bản sao hợp đồng vay đã ký để giám sát theo quy 
định. 

Chương III: 
CHẾ Độ BÁO CAO, GIÁM SÁT 

Điều 7. Chế đô báo cáo • ' 

1. Báo cáo định kỳ: 
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Định kỳ sáu (06) tháng và hàng năm, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, 
Người đại diện có trách nhiệm báo cáo Chủ sở hữu và Bộ Tài chính việc sử dụng 
khoản vay nước ngoài, tình hình trả nợ khoản vay nước ngoài theo Phụ lục ban hành 
kèm theo Quy chế này và lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính theo các nội dung 
quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP và 
hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả 
hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hừu và doanh nghiệp có vốn 
nhà nước. 

Thời điểm nộp báo cáo cùng với thời điểm nộp báo cáo tài chính giữa niên độ 
hoặc năm theo quy định của chế độ kế toán. 

2. Báo cáo đột xuất: 

a) Trường họp phát sinh các nội dung bất thường có khả năng ảnh hưởng đến 
việc thực hiện vay, trả khoản vay nước ngoài, Bộ Tài chính, Chủ sở hữu có thể yêu 
cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Người đại diện báo cáo về tình 
hình thực hiện dự án, việc vay, trả nợ, tình hình sản xuất kinh doanh và việc chấp 
hành các quy định khác của pháp luật. 

b) Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác sử dụng vốn hoặc 
gặp khó khăn trong việc trả nợ nước ngoài, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo và 
đề xuất biện pháp tháo gỡ gửi Chủ sở hữu chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định. 

3. Các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ có trách nhiệm 
thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều này. 

Điều 8. Chế độ giám sát 

1. Chủ sở hữu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng khoản 
vay nước ngoài của các doanh nghiệp trực thuộc đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục 
đích, hiệu quả và nguồn trả nợ. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng vốn vay không 
đúng mục đích hoặc gặp khó khăn về tài chính có thể dẫn đến không trả được nợ thì 
tồ chức phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan để phối hợp với Bộ Tài chính 
xem xét, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định. 
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2. Bộ Tài chính thực hiện giám sát theo thẩm quyền tình hình vay, trả nợ 
khoản vay nước ngoài của các doanh nghiệp. 

Chương IV: 
TRÁCH NHIỆM TỎ CHỨC THựC HIỆN • » • 

Điều 9. Trách nhiêm tổ chức thưc hiên • ( < 

1. Chủ sở hữu: 

a) Có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn vay nước ngoài 
theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

b) Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra phương án vay nợ nước ngoài theo 
phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

c) Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Tổng Giám đốc hoặc Người đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành 
trong trường họp doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý không trả được nợ, đồng thời 
bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc: 

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài ỉiệu báo cáo Chủ sở hữu, về 
hiệu quả dự án, khả năng trả nợ khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp. Trường hợp 
doanh nghiệp không trả được nợ do nguyên nhân chủ quan thì cá nhân Chủ tịch Hội 
đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trả nợ cho Bên 
cho vay. 

b) Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ theo quy định hiện hành. Căn cứ 
Quy chế quản lý nợ của doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công 
ty, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn huy động 
đúng mục đích và báo cáo tình hình sử dụng khoản vay nước ngoài theo quy định tại 
Quy ché này và các quy định hiện hành. 

c) Xây dựng kế hoạch trả nợ, cân đối dòng tiền đảm bảo nguồn trả nợ. Thanh 
toán các khoản nợ phải trả theo đúng thời hạn đã cam kết với Bên cho vay. 

3. Người đại diện: 
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a) Người đại diện tổ chức thực hiện thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định 
khoản vay nước neoài của doanh nghiệp được uỷ quyền đại diện phần vốn theo quy 
định tại Quy chế này. 

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu về kết quả thẩm định khoản vay nước 
ngoài theo quy định của pháp luậtẳ 

c) Báo cáo tình hình sử dụng khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp theo quy 
định tại Quy chế này và kịp thời báo cáo cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp hoạt 
động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn hoặc những 
trường hợp sai phạm khác có thể ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và trả 
nợ của doanh nghiệp. 

4ễ Bộ Tài chính: 

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoài theo 
phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế này. 

b) Phối hợp với các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay nước ngoài theo phương thức tự vay, 
tự trả của các doanh nghiệp. 

c) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này./. 
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