
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 100 /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

tại thị trường trong nước 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 thảng 12 năm 2002; 
Căn cứ Luật Quản ỉỷ nợ công ngày 17 thảng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 thảng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật chứng khoản ngày 24 thảng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 

Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức Bộ 
Tài chỉnh; 

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

Căn cứ Nghị định sổ 79/2010/NĐ-CP ngày 14 thảng 7 năm 2010 của 
Chỉnh phủ về nghiệp vụ quản lỷ nợ công; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chỉnh, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn về phát hành trái 
phiếu chỉnh quyền địa phương tại thị trường trong nước. 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa 
phương tại thị trường trong nước. 

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này gồm ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước. 

Điều 2. Chủ thể phát hành 
Chủ thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là Ưỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh). 



Điều 3. Mục đích phát hành 

Trái phiếu chính quyền địa phương được phát hành để đầu tư cho các 
chương trình, dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 
01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính 
phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh vả trái phiếu chính quyền địa phương 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 01/2011/NĐ-CP). 

Điều 4ề Điều kiện phát hành trái phiếu 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương quy định tại Điều 39 Luật Quản lý nợ công và 
Điều 24 Nghị đĩnh số 01/2011/NĐ-CP. 

Điều 5. Điều khoản của trái phiếu 

Ngoài các điều khoản và điều kiện trái phiếu được quy định tại Điều 6 
Nghị định số 01/2011/NĐ-CP, chủ thể phát hành còn phải tuân thủ các quy định 
sau: 

1. Kỳ hạn trái phiếu 
Trái phiếu chính quyền địa phương có kỳ hạn từ 1 năm trở lên. Kỳ hạn cụ 

thể do Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn 
và điều kiện thị trường. 

2. Mệnh giá trái phiếu 
Trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là một trăm nghìn 

(100.000) đồng. Các mệnh giá khác của trái phiếu chính quyền địa phương là 
bội sổ của một trăm nghìn (100.000) đồng. 

3. Khối lượng phát hành trái phiếu 
Khối lượng phát hành từng đợt do chủ thể phát hành quyết định căn cứ 

vào nhu câu sử dụng vôn của địa phương, khả năng huy động vôn trên thị trường 
và phải năm trong hạn mức phát hành đã được các cấp có thâm quyên phê duyệt 
quy định tại Thông tư này. 

4. Lãi suất phát hành 
Lãi suất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do chủ thể phát hành 

quyết định cho từng đợt phát hành nhưng không được vượt quá khung lãi suât 
do Bộ Tài chính quy định theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

CHƯƠNG II 

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIỂU 

CHÍNH QƯYÈN ĐỊA PHƯƠNG 
Điều 6. Xây dựng và phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính 

quyền địa phương 
1. Khi có nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu chính 



quyền địa phương để đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 
nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh hoặc các dự án có khả năng hoàn vốn tại 
địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính 
quyền địa phương cho từng năm ngân sách để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt. 

2. Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nêu tại Khoản 1 
Điều này bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

a) Mục đích phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định 
tại Điều 3 Thông tư này, cụ thể: 

- Đầu tư vào dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi của 
ngân sách cấp tỉnh; hoặc 

- Đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn; hoặc 

- Trường hợp đầu tư vào cả dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp 
tỉnh và dự án có khả năng hoàn vốn, Đe án phải nêu rõ khối lượng trái phiếu dự 
kiến phát hành cho từng mục đích. 

b) Thông tin về danh mục các dự án đầu tư được Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt dự kiến sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu, bao gồm: tên 
các dự án; quyết định đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
nguồn vốn thực hiện dự án; loại hình dự án (dự án đầu tư phát triển kinh tế xã 
hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh hoặc dự án có khả năng hoàn 
vốn). 

c) Báo cáo thẩm định đánh giá về khả năng hoàn vốn của dự án (đối với 
dự án có khả năng hoàn vốn). 

d) Dự kiến điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương 
bao gồm: khối lượng; kỳ hạn; mệnh giá; đồng tiền phát hành; lãi suất phát hành 
trái phiếu; cam kết của tổ chức phát hành đối với chủ sở hừu trái phiếu về việc 
đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 
Nghị định số 01/2011/NĐ-CP; điều khoản mua lại, hoán đổi trái phiếu chính 
quyền địa phương (nếu có). 

đ) Dự kiến thời gian và phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa 
phương. 

e) Tình hình huy động và trả nợ gốc, lãi vốn huy động từ tất cả các nguồn 
của ngân sách cấp tỉnh trong 03 năm ngân sách liền kề trước năm ngân sách dự 
kiến phát hành theo từng hình thức huy động vôn bao gôm: dư nợ huy động vôn 
tại thời điểm đầu năm ngân sách; tổng huy động vôri trong năm; tình hình trả nợ 
gôc lãi các khoản huy động vôn trong năm; nguôn thanh toán nợ gôc, lãi các 
khoản huy động vôn trong năm (từ ngân sách hoặc nguôn thu của dự án); dư nợ 
huy động vốn tại thời điểm kêt thúc năm ngân sách và tại thời điêm xây dựng đê 
án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. 

g) Tổng hạn mức huy động vốn tối đa được phép huy động của ngân sách 
cấp tỉnh tại thời điểm xây dựng đề án theo quy định tại Luật ngân sách Nhà 



nước, Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn. 

h) Phương án bố trí nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu hàng năm và gốc 
trái phiếu khi đến hạn. 

i) Dự kiến các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư trước đợt phát hành trái 
phiếu theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

3. Đe án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương phải được Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. Trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt chủ trương, hạn mức huy động vốn và giao cho Thường trực Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa 
phương thì các nội dung này phải được nêu rõ trong Nghị quyết do Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân và Nghị quyết số 753/2005/NQ-ƯBTVQH11 ngày 02/4/2005 
của ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 
nhân dân. 

Điều 7ẽ Chấp thuận đề án phát hành trái phiếu của Bộ Tài chính 

1. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án phát hành trái 
phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
gửi hồ sơ đề nghị phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cho Bộ Tài chính 
xem xét, có ý kiến trước khi tổ chức phát hành. Hồ sơ gửi Bộ Tài chính bao 
gồm: 

a) Văn bản đề nghị phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo mẫu 
tại Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này. 

b) Đe án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương quy định tại Khoản 
2 Điều 6 Thông tư này. 

c) Văn bản phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 
của Hội đông Nhân dân câp tỉnh hoặc Thường trực Hội đông nhân dân câp tỉnh 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này. 

d) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự toán ngân 
sách cấp tỉnh của năm dự kiến phát hành trái phiếu, trong đó nêu rõ tổng nguồn 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước. 

đ) Danh mục các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi 
của ngân sách cấp tỉnh trong kế hoạch năm (05) năm đã được Hội đông nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt dự kiến sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chính 
quyền địa phương. 

2. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điệu này, tro nạ 
vòng hai mươi (20) ngày làm việc, Bộ Tài chính xem xét, có ý kiên đôi với đê 
án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Nội dung xem xét, có ý kiên 
gồm: 

a) Điều kiện phát hành trái phiếu; 
b) Phương án phát hành trái phiếu; 
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c) Hạn mức huy động vốn được phép của ngân sách cấp tỉnh theo quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn; 

d) Khối lượng tối đa được phép phát hành trái phiếu (đối với các dự án có 
khả năng hoàn vốn tại địa phương). 

3. Bộ Tài chính thông báo ý kiến bằng văn bản đối với đề án phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này 
đế Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại 
Thông tư này. Trường hợp không đủ điều kiện được phát hành, Bộ Tài chính 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

CHƯƠNG III 

TỎ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYẺN ĐỊA PHƯƠNG 

Mục 1 

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 8. Công bố thông tin trước đợt phát hành 

1. Chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu thầu 
trái phiếu hoặc chậm nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày tổ chức phát 
hành trái phiếu theo phương thức bảo lành, đại lý phát hành, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm công bố những thông tin cơ bản về đợt phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương trên trang thônậ tin điện tử của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, hoặc của Sở Tài chính hoặc của tồ chức được ủy quyền thực hiện 
nghiệp vụ phát hành trái phiếu hoặc của Sở Giao dịch Chứng khoán nơi tổ chức 
đấu thầu. 

2. Nội dung công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều này gồm: 

a) Chủ thể phát hành trái phiếu. 

b) Mục đích phát hành trái phiếu. 
c) Điều kiện, điều khoản của trái phiếu (gồm: khối lượng; kỳ hạn; mệnh 

giá; phương thức thanh toán gốc, lãi; điều khoản mua lại, hoán đổi trái phiếu 
(nếu có)). 

d) Thời gian, phương thức phát hành trái phiếu. 
đ) Nguồn dự kiến trả nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn. 
e) Danh mục dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu, trong 

đó nêu rõ dự án đầu tư phát triển kinh tể xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân 
sách cấp tỉnh; hoặc dự án có khả năng thu hồi vốn. 

g) Tình hình huy động vốn và trả nợ gốc, lãi của ngân sách cấp tỉnh trong 
3 năm ngân sách liền kề trước năm ngân sách phát hành trái phiêu từ tất cả các 
nguồn, bao gồm cả nguồn huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính quyền 
địa phương (nếu có); dư nợ của ngân sách cấp tỉnh từ tât cả các nguôn tại thời 
điểm đự kiến phát hành trái phiếu. 
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h) Số liệu về tổng thu, tổng chi ngân sách cấp tỉnh đã được quyết toán 
hoặc sổ ước thực hiện thu - chi ngân sách cấp tỉnh (nếu chưa có số liệu quyết 
toán được cẩp có thẩm quyền phê duyệt) của 3 năm ngân sách liền kề trước năm 
ngân sách phát hành trái phiếu, trong đó nêu rõ tổng số thu cân đối ngân sách 
cấp tỉnh, tông so chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (gồm tổng chi thường xuyên, 
tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản). 

i) Số liệu cơ bản về dự toán thu- chi ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh thông qua của năm dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền 
địa phương, bao gom tong so thu cân đối ngân sách cấp tỉnh, tổng số chi cân đối 
ngân sách cấp tỉnh (trong đó gồm tổng chi thường xuyên, tống chi đầu tư xây 
dựng cơ bản). 

Điều 9Ẽ Lãi suất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

1. Chậm nhất là mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày tổ chức phát 
hành trái phiếu chính quyền địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản 
thông báo kể hoạch phát hành trái phiếu đế Bộ Tài chính thông báo khung lãi 
suất phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Văn bản thông báo kế hoạch 
phát hành bao gồm các nội dung sau: 

a) Thời gian dự kiến tổ chức phát hành; 
b) Dự kiến khối lượng, kỳ hạn, hình thức và phương thức phát hành trái 

phiếu. 
2. Chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính 
thông báo cụ thể khung lãi suất phát hành trái phiếu để Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh tổ chức phát hành theo quy định tại Thông tư này. 

3. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định tại Khoản 2 Điều 
này và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định lãi suất phát hành trái phiếu. 

Điều 10. Phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

1. Theo phương thức đấu thầu: 
a) Việc đấu thầu trái phiếu chính Cịuyền địa phương được tổ chức tại Sở 

giao dịch chứng khoán nơi tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ. 
b) Nguyên tắc tổ chức đấu thấu, hình thức đấu thầu, đối tượng tham gia 

đấu thầu, quy trình thủ tục tổ chức đấu thầu, phương thức xác định kết quả đấu 
thầu, phương thức thanh toán tiền mua trái phiếu được áp dụng theo quy định về 
phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu tại Sở giao dịch 
chứng khoán. 

2. Theo phương thức bảo lãnh phát hành: 
a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành trái phiếu theo phương thức bảo 

lãnh cho một tổ chức bảo lãnh chính hoặc cho các thành viên bảo lãnh (sau đây 
gọi tắt là tổ hợp bảo lãnh) đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này, cụ thể 
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như sau: 

- Đối với trường hợp phát hành theo phương thức bảo lãnh cho một tổ 
chức bảo lãnh chính thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tổ chức được ủy quyền 
đàm phán trực tiếp với tổ chức bảo lãnh chính để thống nhất về khối lượng, kỳ 
hạn, lãi suất và phí bảo lãnh phát hành cho từng đợt phát hành. Tổ chức bảo lãnh 
chính có thể mua cho chính mình hoặc phân phối trái phiếu cho khách hàng theo 
thỏa thuận. 

- Đổi với trường hợp phát hành theo phương thức bảo lãnh cho tổ hợp bảo 
lãnh thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tố chức được ủy quyền đàm phán trực 
tiếp với thành viên bảo lãnh của tổ hợp bảo lãnh hoặc đàm phán với đại diện của 
tổ hợp bảo lãnh (nếu tổ hợp bảo lãnh cử đại diện) về khối lượng, kỳ hạn, lãi suất 
và phí bảo lãnh phát hành cho từng đợt phát hành. Thành viên bảo lãnh có thể 
mua trái phiếu cho chính mình hoặc phân phối trái phiếu cho khách hàng. 

b) Điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp 
bảo lãnh, quyền lợi, nghĩa vụ, quy trình lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính và 
thành viên tổ hợp bảo lãnh, quy trình đám phán, quy trình thanh toán tiền mua 
trái phiếu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này. 

3. Theo phương thức đại lý phát hành: 
a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tổ chức được ủy quyền phát hành trái 

phiếu lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện để làm đại lý phát hành, đại lý thanh 
toán gốc, lãi trái phiếu. 

b) Quy trình thủ tục lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi 
trái phiếu, quy trình tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo 
phương thức đại lý phát hành áp dụng theo quy trình phát hành trái phiếu Chính 
phủ theo phương thức đại lý phát hành. 

Điều llễ Đăng ký, lưu ký và niêm yết trái phiếu 

1. Trái phiếu chính quyền địa phương được đăng ký, lưu ký tập trung, 
thanh toán bù trừ tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm 
yết, giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo yêu cầu của chủ thể 
phát hành. 

2. Quy trình đăng ký, lưu ký và niêm yết của trái phiếu chính quyền địa 
phương được áp dụng như quy trình đăng ký, lưu ký và niêm yêt của trái phiêu 
Chính phủ. 

Mục 2 

MUA LẠI VÀ HOÁN ĐỐI TRÁI PHIÉU CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 12. Mua lại trái phiếu 
1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm 

nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo phương án được Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, phê duyệt. Trường họp Hội đông nhân dân câp tỉnh phê duyệt chủ 
trương và giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt 
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phương án mua lại trái phiếu thì các nội dung này phải được nêu rõ trong Nghị 
quyết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Luật tố chức 
Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và Nghị quyết số 753/2005/NQ-
UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy 
chế hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng quy trình, thủ tục mua lại trái phiếu 
Chính phủ để thực hiện mua lại trái phiếu chính quyền địa phương. 

3. ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc mua lại 
trái phiểu chính quyền địa phương và báo cáo Bộ Tài chính về kết quả mua lại 
theo quy định tại Điều 23 của Thông tư này. 

Điều 13. Nguyên tắc hoán đổi trái phiếu 

1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể hoán đổi trái phiếu để cơ cấu lại nợ 
trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau: 

a) Thực hiện theo phương án hoán đổi trái phiếu được Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, phê duyệt và được Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản. 
Trường họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương và giao cho 
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án hoán 
đổi trái phiếu thì các nội dung này phải được nêu rõ trong Nghị quyết do Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Luật tổ chức Hội đồng nhân 
dân và ủy ban nhân dân và Nghị quyết sổ 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 
02/4/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của 
Hội đồng nhân dân. 

b) Đảm bảo nguyên tắc ngang giá trị theo giá thị trường, công khai và 
minh bạch trong việc hoán đổi. 

c) Đảm bảo sau khi hoán đổi trái phiếu tổng dư nợ huy động vốn của ngân 
sách cấp tỉnh không vượt quá hạn mức huy động vốn theo quy định tại Luật 
Ngân sách Nhà nước, Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn. 

d) Trái phiếu bị hoán đổi là trái phiếu có kỳ hạn còn lại từ một năm trở lên 
và được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

2. Trong thời gian hoán đổi trái phiếu (kể từ thời điểm đăng ký hoán đổi 
đên khi kêt thúc việc hoán đôi trái phiêu), các trái phiêu đang lưu hành bị hoán 
đổi sẽ được phong tỏa trên tài khoản lưu ký của chủ sở hữu trái phiếu theo yêu 
cầu của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 14ề Phương thức hoán đổi trái phiếu 
1. Việc hoán đổi trái phiếu được thực hiện theo một trong hai phương thức 

a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành trái phiếu mới để hoán đổi trái 
phiếu đang lưu hành. 

b) ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành bổ sung khối lượng trái phiếu nhất 
định theo điêu kiện, điêu khoản của trái phiêu đang lưu hành đê hoán đôi cho 
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một trái phiếu đang lưu hành khác. 

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phương thức hoán đổi trái phiếu 
và công bố công khai về phương thức hoán đổi trái phiếu. 

Điều 15. Phương án hoán đổi trái phiếu 

1. Phương án hoán đổi trái phiếu phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: 
a) Mục đích hoán đổi trái phiếu. 

b) Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến bị hoán đổi (mã trái phiếu, 
khối lượng trái phiếu bị hoán đổi, ngày phát hành, ngày đáo hạn, lãi suất danh 
nghĩa, phương thức thanh toán lãi trái phiếu) 

c) Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến được hoán đổi 
- Trường hợp trái phiếu phát hành bổ sung thì điều kiện, điều khoản bao 

gồm: ngày phát hành; ngày đáo hạn; lãi suất danh nghĩa; phương thức thanh toán 
lãi trái phiếu. 

- Trường hợp trái phiếu phát hành làn đầu, điều kiện, điều khoản bao gồm: 
ngày phát hành dự kiến; kỳ hạn dự kiến; nguyên tắc xác định lãi suất danh 
nghĩa; phương thức thanh toán lãi trái phiếu. 

d) Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện đợt hoán đổi trái phiếu. 
đ) Hạn mức huy động và dự kiến dư nợ huy động vốn của ngân sách cấp 

tỉnh trước và sau khi thực hiện hoán đổi trái phiếu. 
2. Sau khi phương án hoán đổi trái phiếu quy định tại Khoản 1 Điều này 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi phương án 
hoán đổi trái phiếu để Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến về các nội dung: 

- Khối lượng trái phiếu hoán đổi. 
- Hạn mức huy động và dư nợ huy động vốn của ngân sách cấp tỉnh trước 

và sau khi thực hiện hoán đổi trái phiếu. 
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu bị hoán đổi và điều kiện điều khoản 

của trái phiếu dự kiến được hoán đổi. 

Điều 16ệ Lãi suất chiết khấu trái phiếu 
1. Bộ Tài chính quyết định khung lãi suất chiết khấu để xác định giá trái 

phiếu bị hoán đổi và giá trái phiếu được hoán đổi trong từng đợt hoán đối. 

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất với chủ sở hữu trái phiếu về mức 
lãi suất chiết khấu nhưng phải đảm bảo nằm trong khung lãi suất do Bộ Tài 
chính quyết định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 17ẻ Quy trình hoán đổi trái phiếu và phí 
1Ế Quy trình thủ tục, mức phí hoán đổi và việc xác định giá trái phiếu 

chính quyền địa phương bị hoán đổi áp dụng theo quy trình thủ tục, mức phí và 
cách xác định giá trái phiêu Chính phủ bị hoán đôi. 
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2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc hoán 
đổi trái phiếu chính quyền địa phương và báo cáo Bộ Tài chính về kết quả hoán 
đối trái phiếu theo quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

CHƯƠNG IV 

THANH TOÁN LÃI, GỐC TRÁI PHIÉU, CHÉ Độ KÉ TOÁN, PHÍ 
PHÁT HÀNH VÀ PHÍ THANH TOÁN TRÁI PHIÉU 

Điều 18. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu 

1. Chủ thể phát hành có trách nhiệm thanh toán lấi, gốc trái phiếu khi đến 
hạn bằng các nguồn vốn hợp pháp của mình. 

2. Đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm 
vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, nguồn thanh toán lãi, gốc trái phiếu được đảm bảo 
từ ngân sách cấp tỉnh. 

3. Đối với các chương trình, dự án đầu tư có khả năng hoàn vốn tại địa 
phương, nguồn thanh toán lãi, gốc trái phiếu từ nguồn thu hợp pháp của các 
chương trình, dự án này. Trường hợp nguồn thu của dự án không đủ khả năng 
thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
bố trí nguồn từ ngân sách cấp tỉnh để chi trả. 

Điều 19. Phí phát hành trái phiếu và phí thanh toán lãi, gốc trái phiếu 

1. Phí phát hành trái phiếu 

Phí đấu thầu phát hành, phí bảo lãnh phát hành và phí đại lý phát hành 
trái phiếu chính quyền địa phương được thoả thuận giữa ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu. Mức phí phát 
hành trái phiếu chính quyền địa phương của từng phương thức tối đa bằng mức 
phí phát hành trái phiếu Chính phủ áp dụng đối với phương thức đó tại thị 
trường trong nước theo quy định hiện hành. 

2. Phí thanh toán gốc, lãi trái phiếu 
Phí thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính quyền địa phương được áp dụng 

bằng mức phí thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ theo quy định hiện hành. 
3. Nguồn thanh toán phí phát hành, phí thanh toán lãi, gốc trái phiếu chính 

quyền địa phương được đảm bảo từ ngân sách cấp tỉnh. 

Điều 20. Chế độ kế toán • 
Chủ thể phát hành và các đơn vị có liên qưan chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện công tác kế toán theo quy định của Luật Ke toán, Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ kê toán hiện 
hành. 
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CHƯƠNG V 

CHẾ Độ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Điều 21ể Báo cáo nhanh kết quả từng đợt phát hành 

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi đợt phát hành 
trái phiếu chính quyền địa phương, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài 
chính chi tiết kết quả phát hành để tổng hợp, theo dõi. Nội dung báo cáo theo 
mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này. 

Điều 22. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất 

1. Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc sau khi kết thúc năm ngân 
sách, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình huy động, 
trả nợ lãi, nợ gốc trái phiếu chính quyền địa phương bằng văn bản cho Bộ Tài 
chính để theo dõi theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư này. 

2. Ngoài các nội dung báo cáo định kỳ quy định tại khoản 1 Điều này, Uỷ 
ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài 
chính trong một số trường hợp đột xuất. 

Điều 23Ẽ Báo cáo kết thúc đợt mua lại, hoán đổi trái phiếu 

Trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi két thúc đợt mua lại hoặc hoán 
đổi trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định tại Thông tư này và các 
quy định có liên quan, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Bộ Tài chính theo 
các nội dung sau: 

1. Mã và khối lượng trái phiếu được mua lại; mã và khối lượng trái phiếu 
được hoán đổi; mã và khối lượng trái phiếu bị hoán đổi. 

2. Lãi suất mua lại hoặc lãi suất hoán đổi trái phiếu tương ứng với từng mã 
trái phiếu. 

3. Mức dư nợ huy động vốn của ngân sách cấp tỉnh, dư nợ trái phiếu chính 
quyền địa phương sau khi thực hiện mua lại, hoán đổi. 

Điều 24. Công bố thông tin sau khi kết thúc đợt phát hành 

Chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công 
bố thông tin về kết quả phát hành trái phiêu chính quyên địa phương gôm khôi 
lượng, kỳ hạn và lãi suất phát hành trái phiếu trên trang điện tử của Uy ban nhân 
dân câp tỉnh, hoặc của Sở Tài chính hoặc của tô chức được ủy quyên thực hiện 
nghiệp vụ phát hành trái phiếu, hoặc của Sở Giao dịch Chứng khoán. 

Điều 25. Công bố thông tin hàng năm 
Trong khoảng thời gian tính từ thời điểm phát hành trái phiếu đến thời 

điểm trái phiếu đến hạn, hàng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
công bổ thông tin trên trang điện tử của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Sở 
Tài chính và tổ chức được ủy quyền thực hiện nghiệp vụ phát hành và Sở Giao 
dịch Chứng khoán. Nội dung thông tin công bố hàng năm gôm: 
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a) Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt của năm ngân sách trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự toán thu chi ngân sách cấp tỉnh của năm 
ngân sách; trong đó nêu rõ tổng số thu cân đối ngân sách cấp tỉnh, tổng số chi 
cân đối ngân sách cấp tỉnh (chi tiết theo tổng chi thường xuyên, tổng chi đầu tư 
xây dựng cơ bản). 

b) Quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân 
cùng cấp phê duyệt của năm trước liền kề năm ngân sách trong vòng sáu mươi 
(60) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán thu chi 
ngân sách cấp tỉnh của năm ngân sách; trong đó nêu rõ tổng số thu cân đối ngân 
sách cấp tỉnh, tổng số chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (chi tiết theo tống chi 
thường xuyên, tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản và tổng chi trả nợ gốc, lãi huy 
động vốn). 

CHƯƠNG VI 

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉƯ 

Điều 26. Đình chỉ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 

1. Bộ Tài chính thực hiện đình chỉ việc phát hành trái phiếu chính quyền 
địa phương trong các trường hợp sau: 

a) Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh không thực hiện phát hành theo đúng 
phương án phát hành trái phiếu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định tại Thông tư này. 

b) Lãi suất trái phiếu chính quyền địa phương phát hành vượt quá khung 
lãi suất do Bộ Tài chính thông báo. 

c) Khối lượng phát hành vượt khối lượng được phép phát hành theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 

2. Việc đình chỉ phát hành được áp dụng đối với đợt phát hành đã thực 
hiện và các đợt phát hành tiếp theo (nếu có) thuộc các trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều này thuộc khối lượng phát hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
phải thực hiện ngay việc đình chỉ phát hành trái phiếu. 

Điều 27ẽ Xử lý vi phạm 
Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện phát hành trái 

phiếu chính quyền địa phương có hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư 
này, tùy theo hành vi và mức vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG VII 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN LIÊN QUAN 

Điều 28. Trách nhiêm của Bô Tài chính • • 

1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 15, Điều 16, 
Điều 21, Điều 22, Điều 26 Thông tư này. 

2. Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình 
phát hành, trả nợ gốc, lãi trái phiếu chính quyền địa phương của Ưỷ ban Nhân 
dân cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 29. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
1. Phê duyệt hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt Đe án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định tại 
Thông tư này. 

2. Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái 
phiếu do ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình theo quy định tại Điều 12, Điều 13 
Thông tư này. 

3. Thực hiện giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng vốn trái phiếu 
chính quyền địa phương, việc trả nợ gốc, nợ lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc giám 
sát việc mua lại, hoán đổi trái phiếu Theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 30. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, kế hoạch 
hoàn trả vốn vay trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ 
phát hành trái phiếu chính quyền địa phương gửi Bộ Tài chính có ý kiến theo 
quy định tại Thông tư này. 

2. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. 

3. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của số liệu 
nêu tại Đe án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Chịu trách nhiệm 
đối với việc đánh giá khả năng hoàn vốn của dự án có khả năng hoàn vốn tại địa 
phương và khả năng trả nợ gốc, lãi của ngân sách cấp tỉnh đối với dự án thuộc 
nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh. 

4. Xây dựng phương án mua lại, hoán đổi trái phiếu chính quyền địa 
phương trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy 
định tại Thông tư này. 

5. Tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định tại 
Thông tư này. 

6. Sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật quản lý nợ công và các văn 
bản hướng dẫn; chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng vốn phát hành trái 
phiếu theo quy định của pháp luật. 
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7. Cân đối ngân sách cấp tỉnh để bảo đảm nguồn thanh toán nợ lãi, nợ gốc 
trái phiếu chính quyền địa phương khi đến hạn đối với trường hợp phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương để đầu tư vào các dự án thuộc nhiệm vụ chi của 
ngân sách cấp tỉnh và đối với trường hợp dự án có khả năng hoàn vốn nhưng 
nguồn thu của các chương trình, dự án này không đủ thanh toán nợ lãi, nợ gốc 
trái phiếu theo quy định tại Thông tư này. 

8. Theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, thu hồi 
vốn để trả nợ đối với các dự án đầu tư có khả năng hoàn vốn tại địa phương. 

CHƯƠNG VIII 

TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 31ệ Điều khoản thỉ hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày i_ tháng 8 năm 2015. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 

năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa 
phương tại thị trường trong nước. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Uỷ 
ban Nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan báo cáo kịp thời về Bộ Tài 
chính để xem xét có hướng dẫn cụ íliể./Ệ 

Nơi nhận: /Ị/ 
- Ban bí thơ Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
-Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nuớc; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- HĐND, ƯBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Cíiính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ TCNH. */Oo 

Trần Xuân Hà 
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