
Phu luc 1 
Văn bản đề nghị xem xét phương án phát hành trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh 

(Ban hành kèm Thông tư sổ 99/2015/TT-BTC ngày 29/07/2015 của Bộ Tài chỉnh) 
(TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÁT HÀNH) Độc iập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: . . . , ngày thảng, năm. 

V/v: đề nghị xem xét 
phương án phát hành trái 

phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính 
phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái 
phiếu Chính quyền địa phương; 

- Căn cứ Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính 
phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 6 2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, (Tên tổ chức phát 
hành)  đề  ngh ị  Bộ  Tài  ch ính  xem xé t ,  chấp  thuận  cho  (Tên  tổ  chức  phá t  hành)  
được huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 
tại thị trường trong nước/nước ngoài năm để đầu tư vào các chương trình/dự 
án trong đề án phát hành với các nội dung chủ yếu sau đây: 

I. Điều kiện phát hành 

(Tên 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 Điều 4 Thông tư 
số 99/2015/TT-BTC, 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 đã được phê duyệt và các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm 
theo quy định tại Điều 7 và Điều 9 Thông tư này). 

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 đề án theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
- Như trên ^ CHỨC PHÁT HÀNH 
- Lưu: ... 

(Kỷ tên, đỏng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2 • • 
Mẩu báo cáo nhanh kết quả từng đợt phát hành trái phiếu 

(Ban hành kèm Thông tư sổ 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính) 

TÊN TÒ CHỨC PHÁT HÀNH: 

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉƯ ĐỢT ...NĂM ẳ..Ể.. 

STT Kỳ 
han • 

Mã 
trái 

phiếu 

Ngày 
phát 
hành 

Ngày 
đến 
han 

9 

Phương 
thức 
phát 
hành 

Phát hành 
lần 

đầu/Phát 
hành bổ 

sung 

Kết quả phát hành STT Kỳ 
han • 

Mã 
trái 

phiếu 

Ngày 
phát 
hành 

Ngày 
đến 
han 

9 

Phương 
thức 
phát 
hành 

Phát hành 
lần 

đầu/Phát 
hành bổ 

sung 

Khối lương đat đươc 
• D • t 

Lãi suất phát 
hành 

STT Kỳ 
han • 

Mã 
trái 

phiếu 

Ngày 
phát 
hành 

Ngày 
đến 
han 

9 

Phương 
thức 
phát 
hành 

Phát hành 
lần 

đầu/Phát 
hành bổ 

sung SỐ tiền 

(tỷ đồng) 

% so với khối 
lượng dự kiến 

phát hành 

Lãi suất 

(%/năm) 

Phương 
thức 

trả lãi 

1 

2 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA • • • 
TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 3 
Mẩu 1: Mầu báo cáo định kỳ Quý/Năm về tình hình huy động và trả DỢ gốc, lãi trái phiếu 
(áp dụng cho các Ngân hàng Chính sách phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh) 

(Ban hành kèm Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chỉnh) 

TÊN TỎ CHỨC PHÁT HÀNH: 
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUÝ...ẻ/NĂM .... VẺ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ TRẢ NỢ GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU 

STT Nội dung báo cáo Tổng 

I Tình hình phát hành trái phiêu trong kỳ 

Tổng số phát hành trong kỳ: , trong đỏ: 
- 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 phiêu 

1 Dư nợ đâu kỳ 

2 Phát hành trong kỳ 

3 Thanh toán nợ gốc lãi trái phiếu đển hạn trong kỳ 3 

-Gôc 

3 

-Lãi 

4 Dư nợ cuối kỳ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TÓ 
CHỨC PHÁT HÀNH 

(Kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 3 
Mẩu 2Ệ. Mẩu báo cáo định kỳ Quý/Năm về tình hình huy động, sử dụng vốn và trả nọr gốc, lãi trái phiếu 

(áp dung cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh) 
(Ban hành kèm Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính) 

TÊN TỎ CHỨC PHÁT HÀNH: 

STT Nội dung báo cáo Tổng 

I Tình hình phát hành trái phiêu trong kỳ 
Tông sô 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 nơ 
1 Dư nợ đâu kỳ 

2 Phát hành trong kỳ 

3 Tông khôi lượng vôn huy động đã sử dụng (*) 

4 Thanh toán nợ gôc lãi trái phiêu đên hạn trong kỳ 4 

- Gôc 

4 

- Lãi 
5 Dư nợ cuôi kỳ 

NGƯƠI ĐẶĨ DIỆN THEO PHAP LUẬT CỦA Tỗ CHÚC PHÁT HANH 
(Ký tên, đóng dâu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: (*): Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể báo cáo chung tình hình sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái 
phiêu được Chính phủ bảo lãnh cho các kỳ hạn hoặc các đợt phát hành khác nhau. Doanh nghiệp đảm bảo sử dụng nguồn vôn 
phát hành trái phiếu hiệu quả, đúng mục đích theo quy định tại Điều 21 Nghị định 01/2011/NĐ-CP ngày 5/1/2011. 

2)  


