
Phu luc 1 • • 

Mẩu Hợp đồng dịch vụ thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại 
• Ẫ o • • • • o • MT • «/ ư • 

vốn vay nirớc ngoài của Chính phủ do Bộ Tài chính trực tiếp cho vay lại 

(Mẩu này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy vào tình hình thực tế thụv hiện) 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG DỊCH vụ 
THựC HIỆN NGHIỆP vụ VÈ BẢO ĐẢM TIÊN VAY • • • • 

Số: 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước 
CHXHCN Việt Nam năm 2005; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của 
Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 
22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính 
phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Thông tư số /2015/TT-BTC ngày / /2015 hướng dẫn việc bảo đảm 
tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

Văn bản đề xuất Tổ chức thay mặt Bộ Tài chính thực hiện nghiệp vụ về bảo 
đảm tiền vay của Bên bảo đảm (công văn số ... ngày .. .của...) và 

Theo thỏa thuận của các bên, 

Hôm nay, ngày / /20..chúng tôi gồm: 

1. BÊN GIAO DỊCH vụ (Bên A) 
Bộ TÀI CHÍNH 
Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax 

Người đại diện: Ông/Bà Chức vụ: 

(Theo giấy ủy quyền số: ngày /.../20.... của ) 

2ề BÊN NHẬN DỊCH vụ (Bên B) 

(còn gọi là Tổ chức thay mặt Bộ Tài chính thực hiện nghiệp vụ về bảo 
đảm tiền vay) 
rp A 1 Ậ 1 r_ _ l ên  tô  chức:  
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- Địa chỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập 
số: ngày: / / do: cấp. 

- Mã số doanh nghiệp: 

- Số điện thoại: số fax: Email:... 

- Họ và tên ngưòi đại diện: Chức vụ: Năm sinh: 
• o • • • 

- Giấy ủy quyền số: ngày ..../ / do ủy quyền. 

- Giấy CMND/HỘ chiếu số: cấp ngày ...ể/ể.../ tại: 

- Địa chỉ liên hệ: 

3. BÊN BẢO ĐẢM (Bên C) 

Tên tổ chức: 

-Địachỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập 
số: ngày: / / do: cấp. 

- Mã số doanh nghiệp: 

- Số điện thoại: số fax: Email:... 

- Họ và tên ngưòi đại diện: Chức vụ: Năm sinh: 
• o • • • 

- Giấy ủy quyền số: ngày ..../ / do ủy quyền. 

- Giấy CMND/HỘ chiếu số: cấp ngày tại: 

- Địa chỉ liên hệ: 

Các bên cùng nhau thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ thực hiện nghiệp vụ 
về bảo đảm tiền vay (sau đây gọi là Hợp đồng dịch vụ) cho khoản vay lại vốn vay 
nước ngoài của Chính phủ từ nguồn vốn đế đầu tư Dự án 

(Dự án) với các nội dung sau: 

Điều 1. Các nghiệp vụ thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ 
o ti • • • • A o • • 

Bên A và Bên c giao cho Bên B thực hiện các nghiệp vụ về bảo đảm tiền 
vay sau đây đối với Dự án và phù hợp với quy định của Thông tư sổ... /2015/TT-
BTC ngày ..ể/... /2015 hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn 
vay nước ngoài của Chính phủ (Thông tư số ...): 

1. Ký kết Họp đồng bảo đảm tiền vay với Bên c theo Hợp đồng cho vay lại 
ký ngày... giữa Bộ Tài chính và Bên c đế bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của người 
vay lại đối với Bộ Tài chính theo Thỏa thuận cho vay lại đã ký. 

2. Phối hợp với Bên c đăng ký giao dịch bảo đảm theo Hợp đồng bảo đảm 
tiền vay đã ký kết tại cơ quan có thẩm quyền. 

3. Kiếm tra, giám sát các tài sản bảo đảm tiền vay trong thời gian vay lại của 
Dự án. 
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4. Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho Bộ Tài chính. 

5. Thực hiện các nghiệp vụ khác có liên quan về giao dịch bảo đảm theo yêu 
cầu và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và yêu cầu của Bộ Tài chínhỂ 

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của Bên A 

1. Cùng với Bên c ủy quyền cho Bên B thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền 
vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ theo đề nghị của Bên c. 

2. Phối họp với Bên B và Bên c trong quá trình thực hiện nghiệp vụ về bảo 
đảm tiền vay (nếu có) và cho ý kiến về các vấn đề có liên quan theo đề nghị của 
Bên B và Bên c phù hợp với quy định của Thông tư số ... 

3. Có ý kiến với Bên B và Bên c trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền 
vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

4. Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng dịch vụ này nếu Bên B không thực 
hiện đúng quy định và đầy đủ trách nhiệm được Bộ Tài chính giao theo Họp đồng 
dịch vụ này. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

1. Ký Hợp đồng bảo đảm tiền vay với Bên c trong vòng 30 ngày kế từ ngày 
ký Họp đồng dịch vụ này và gửi cho Bên A bản sao Hợp đồng bảo đảm tiền vay 
trong vòng 07 ngày sau khi ký kết. 

2. Gửi cho Bên A bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm 
hoặc Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm có chứng nhận của cơ quan đăng ký 
giao dịch bảo đảm trong vòng 07 ngày sau khi hoàn thanh việc đăng ký. 

3ề Thông báo và trực tiếp thu phí dịch vụ thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm 
tiền vay từ Bên c. 

4. Báo cáo cho Bên A định kỳ và đột xuất theo quy định của Thông tư số... 

5. Báo cáo và xin ý kiến Bên A các vấn đề phát sinh cần xử lý liên quan tới 
giao dịch bảo đảm theo quy định của Thông tư sốể.. 

6. Bồi thường thiệt hại cho Bên A trong trường hợp Bên B không thực hiện 
đúng và đầy đủ trách nhiệm gây thiệt hại cho Bên A. 

Điều 4ẵ Nghĩa vụ của Bên c 

1. Phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền 
vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

2. Định kỳ trực tiếp trả phí dịchvụ thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay 
cho Bên B theo yêu cầu của Bên B. 

3. Chấp nhận chế tài của Bên A và Bên B trong trường họp không thực hiện 
trả phí dịch vụ thực hiện nghiệp vụ về bảo đảm tiền vay. 

Điều 5ễ Phí và thu phí thực hiện nghiệp yụ bảo đảm tiền vay 

1. Bên B và Bên c trực tiếp thỏa thuận về mức phí dịch vụ thực hiện nghiệp 
vụ về bảo đảm tiền vay và thông báo cho Bộ Tài chính. 
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2. Bên B trực tiếp thông báo về phí dịch vụ cho Bên c và thu phí trực tiếp từ 
Bên c theo khoản 1 Điều này theo thỏa thuận giữa hai bên. 

Điều 6. Điều khoản thỉ hành 

1 ễ Họp đồng dịch vụ này được lập thành 06 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có 
hiệu lực thi hành kế từ ngày ký. 

2Ế Các Bên của Họp đồng dịch vụ này có trách nhiệm thực hiện đúng các 
thỏa thuận trên đây. 

3. Trong quá trình thực hiện,, căn cứ vào tình hình thực tế, nếu thấy cần thiết 
các bên sẽ cùng xem xét bo sung, sửa đối Hợp đồng dịch vụ này./. 

Hà Nội, ngày ...thảng ..ử năm 20... 

Đai diên Bên nhân dich vu Đai diên Bên giao dich vu 
• • • • • • • o • • 

Đai diên Bên bảo đảm • • 
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Phu luc 2 
• • 

Mấu Họp đồng bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài 
của Chính phủ Bộ Tài chính trực tiếp cho vay lại 

và thực hiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay 

(Mau này có thê được sửa đổi, bổ sưng tùy vào tình hình thực tế thực hiện) 

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIÊN VAY 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước 
CHXHCN Việt Nam năm 2005; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày ] 7 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của 
Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 
22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính 
phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Thông tư số /2015/TT-BTC ngày / /2015 hướng dẫn việc bảo đảm 
tài sản bảo đảm cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

Theo thỏa thuận của các bên, 

Hôm nay, ngày / /20..chúng tôi gồm: 

1. BÊN NHẶN BẢO ĐẢM (Bên A) 

Bộ TÀI CHÍNH 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: 

Người đại diện: Ông/Bà. ế. 

(Theo giấy ủy quyền số: 

2. BÊN BẢO ĐẢM (Bên B) 
Tên tổ chức: 

Fax 

Chức vụ: 

ngày /.../20.Ễ.Ế của 

- Địa chỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập 
Ạ 

SÔ: 

- Mã số doanh nghiệp: 

- Số điện thoại: 

ngay: 

số fax: 

do: 

Email 

cẳp. 
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- Họ và tên người đại diện: Chức vụ: Năm sinh: 

- Giấy ủy quyền số: ngày ..../ / do ủy quyền. 

- Giấy CMND/HỘ chiếu số: cấp ngày tại: 

- Địa chỉ liên hệ: 

Các bên cùng nhau thỏa thuận ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay cho khoản 
vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đế đầu tư Dự án .... từ nguồn vôn 
(nước ngoài) với các nội dung sau: 

Điều 1. Tài sản bảo đảm: 

1.1. Bên B là chủ sở hữu hợp pháp các tài sản sau đây: (ghi rõ loại tài 
sản, sô lượng chất lượng, các thông tin chỉ tỉêt vê tài sản như nhãn hiệu, sô seri, 
diện tích...): 

Sau đây gọi chung là "tài sản bảo đảm". 

7ẻ2. Các loại giẩy tờ chứng mình quyền sở hữu tài sản của Bên B bao 
gôm :(ghỉ rõ loại tài sản, sô lượng chất lượng, các thông tin chi tiêt về tài sản như 
nhãn hiệu, sô seri, diện tích...) 

1.3. Giá trị tài sản: 

Tổng giá trị tài sản là : 

(Bằng chữ: ) 

1.4. Các trường hợp thuộc tài sản bảo đảm: 

- Phần giá trị tăng lên do sửa chữa, thay thế bộ phận, nâng cấp tài sản cũng 
thuộc tài sản bảo đảm. 

- Trường hợp tài sản bảo đảm được bảo hiểm, khi phát sinh sự kiện bảo 
hiếm thì toàn bộ số tiền bồi thường bảo hiếm cũng thuộc tài sản bảo đảm. 

1.5. Định giá lại tài sản bảo đảm trong các trường hợp sau .ệ 

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp: cổ phần hóa, bán hoặc chuyển 
đổi sở hữu doanh nghiệp theo các hình thức khác. 

- Dùng tài sản đế đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

- Các trường họp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nghĩa vụ được bảo đảm: 

Bên B tự nguyện đem Tài sản nói trên (kể cả khoản tiền hoặc hợp đồng bảo 
hiếm cho tài sản đó - nếu có) bảo đảm cho Bên A để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ 
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của bên B theo Tổng trị giá vay lại bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt chậm trả (nếu 
có), chi phí huỷ khoản vay và lệ phí, chi phí như được đề cập tại Thỏa thuận cho 
vay lại số ...ngày...giữa Bên A và Bên B trong đó số tiền gốc là , phí 
cho vay lại và cho nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, lãi chậm trả) của Bên B đối với Quỳ 
Tích lũy trả nợ phát sinh theo khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

(Băng chữ: ). 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

3.1. Quyền của Bên B: 

3.1.1) Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản bảo đảm; 

3.1.2) Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản bảo đảm; 

3.1.3) Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại nếu giấy tò về tài sản bảo đảm bị 
mất, hư hỏng; 

3.1.4) Trong trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, được bán, 
chuyến nhượng một phần tài sản là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất 
kinh doanh với giá trị tương ứng (theo tỷ lệ so với giá trị TSBĐ) với số tiền đã 
thực hiện nghĩa vụ, nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính 
chất, tính năng sử dụng ban đầu và giá trị của phần tài sản còn lại; 

3.1.5) Nhận lại giấy tờ về tài sản bảo đảm (nếu có) khi hoàn thành nghĩa vụ 
được bảo đảm nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này hoặc thay thế tài sản khác trên cơ 
sở chấp thuận bằng văn bản của Bên A. 

Jắ2. Nghĩa vụ của Bên B: 

3.2.1) Cung cấp các thông tin về tài sản bảo đảm cho Bên A; gửi đồng thời 
cho Bên A báo cáo tống hợp kết quả kiếm kê tài sản cuối kỳ kế toán năm, trước 
khi lập báo cáo tài chính; 

3.2.2) Giao bản chính các giấy tờ về tài sản bảo đảm cho Bên A khi ký Hợp 
đồng bảo đảm; 

3.2.3) Thông báo cho Bên A về quyền của người thứ ba đổi với tài sản bảo 
đảm (nếu có). Trong trường hợp không thông báo thì Bên A có quyền yêu cầu Bên 
B bôi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba 
đôi với tài sản bảo đảm nếu (các) bên thứ ba ký xác nhận đồng ý về việc bảo đảm 
tài sản theo hợp đồng này; 

3.2ể4) Thực hiện công chứng/ chứng thực hợp đồng bảo đảm, đăng ký/xóa 
đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu càu của Bên 
A; chịu trách nhiệm thanh toán chi phí công chứng/ chứng thực, đăng ký /xóa đăng 
ký giao dịch bảo đảm; 

3.2.5) Thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ về tài 
sản bảo đảm trong suốt quá trình đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo đảm tài sản và 
xử lý tài sản bảo đảm; 

3.2.6) Không được bán, trao đối, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên 
doanh tài sản đang bảo đảm, hoặc sử dụng tài sản đế bảo đảm cho nghĩa vụ khác 



không được thay đổi mục đích sử dụng tài sản trừ trường họp được Bên A chấp 
thuận bằng văn bản; 

3.2.7) Chấp nhận sự kiểm tra theo định kỳ hoặc kiểm tra bất thường của Bên 
A trong quá trình bảo quản, sử dụng tài sản; 

3.2.8) Mua bảo hiểm vật chất đối với tài sản bảo đảm trong thời gian đảm 
bảo nghĩa vụ (nếu pháp luật quy định phải mua bảo hiếm hoặc Bên A yêu cầu) và 
hợp đồng bảo hiểm nêu rõ người thụ hưởng là Bên A. Thời hạn bảo hiểm không 
được ít hơn thời hạn bảo đảm. Mức bảo hiểm không thấp hơn giá thị trường của tài 
sản cùng loại tại thời điếm ký kết họp đồng bảo hiếm; 

3.2.9) Phải bảo quản an toàn, áp dụng các biện pháp cần thiết kể cả phải 
ngừng việc khai thác công dụng của tài sản, nếu việc tiếp tục khai thác có nguy cơ 
làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị tài sản bảo đảm; nếu làm mất, hư hỏng thì phải 
sửa chữa khôi phục giá trị, bổ sung tài sản bảo đảm, thay thế bằng tài sản khác 
được Bên A chấp nhận hoặc thực hiện nghĩa vụ trước hạn cho Bên A; 

3.2.10) Phối hợp với Bên A tiến hành các thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ tổ 
chức bảo hiếm đế thực hiện nghĩa vụ đối với Bên A trong trường họp tài sản bảo 
đảm mất, hư hỏng mà tài sản đó đã được bảo hiếm; 

3.2ằl 1) Phối hợp với Bên A xử lý tài sản bảo đảm. 

3.2.12) Trường hợp có thỏa thuận Bên B được tạm giữ giấy tờ tài sản theo 
quy định của pháp luật: 

- Phải bảo quản an toàn giấy tờ tài sản; nếu làm mất, hư hỏng, thì phải bổ 
sung tài sản, thay thế bằng tài sản khác được Bên A chấp nhận; 

- Giao lại giấy tờ tài sản bảo đảm khi Bên A có yêu cầu. 

3.3 Quyền của Bên A: 

3.3.1) Yêu cầu Bên B giao bản chính các giấy tờ về tài sản bảo đảm theo 
quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Bên A; 

3.3.2) Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin về thực trạng tài sản bảo đảm; 
được xem xét, kiểm tra trực tiếp theo định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất tài sản bảo 
đảm; 

3.3.3) Yêu cầu Bên B phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài 
sản, giá trị tài sản hoặc ngừng sử dụng và bổ sung tài sản hoặc thay thế bằng tài 
sản khác được Bên A chấp nhận nếu tài sản bảo đảm bị mất, hư hỏng, có nguy cơ 
mất giá trị hoặc giảm sút giá trị. Neu Bên B không thực hiện thì Bên A được áp 
dụng các biện pháp để Bên B phải thực thiện nghĩa vụ trước hạn này. 

3.3.4) Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Bên B hoặc bên thứ ba giữ tài 
sản bảo đảm bàn giao tài sản đó cho Bên A để xử lý trong trường hợp đến hạn thực 
hiện nghĩa vụ mà Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; 

3.3.5) Xử lý tài sản để Bên B thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 
Hợp đồng này; 

3.3.6) Yêu cầu Bên B thông báo những thay đổi liên quan đến tài sản bảo đảm. 
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3.4. Nghĩa vụ của Bên A: 
3.4.1) Giữ và bảo quản giấy tờ về tài sản bảo đảm; bồi thường thiệt hại cho 

Bên B nếu làm mất, hỏng giấy tờ về tài sản bảo đảm; 

3.4.2) Trả lại giấy tờ về tài sản (nếu có) tương ứng với số nợ Bên B đã trả, 
nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính chất, tính năng sử 
dụng ban đầu và giá trị của tài sản bảo đảm còn lạiề 

3.4.3) Trả lại giấy tờ về tài sản khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ được bảo 
đảm hoặc thay thế bằng tài sản khác được Bên A chấp nhận. 

Điều 4. Xử lý tài sản 

4ẳ 1. Bên A được quyền xử ỉỷ tài sản để thu hồi nợ ừong các ừường hợp sau: 

4.1.1) Đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên B không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật về cho vay 
lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

4.1.2) Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp Bên B bị phá sản theo quy 
định tại Điều 57 của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính 
phủ về giao dịch bảo đảm. 

4.1.3) Bất kỳ quy định nào của các tài liệu giao dịch hoặc hồ sơ pháp lý của 
bên B là vô hiệu hoặc bất hợp pháp hoặc bị bất kỳ cơ quan Nhà Nước có thấm 
quyền nào, hoặc tóa án bất kỳ tuyên bố là vô giá trị, vô hiệu hoặc bất hợp pháp 
toàn bộ hay một phần; 

4.1.4) Tòa án, trọng tài trong hoặc ngoài nước tuyên một bản án, đưa ra 
phán quyết chống lại bên B mà bản án hoặc quyết định đó theo ý kiến của bên A sẽ 
có thể dẫn đến thay đổi bất lợi đáng kể. 

4ể 1.5) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4.2. Phương thức xử lỷ tài sản 

4.2.1) Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo 
của Bên A, Bên B phải chủ động phối họrp với Bên A xử lý tài sản để thực hiện 
nghĩa vụ; Quá thời hạn trên, Bên A có quyền xử lý tài sản bảo đảm mà không cần 
ý kiến của Bên B. 

4ệ2.2) Bên B phải bàn giao tài sản cho bên A theo thông báo của bên A; nếu 
hết thời hạn ấn định trong thông báo mà bên B không giao tài sản thì bên A có 
quyền thu giữ tài sản đế xử lý; Bên B phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho 
việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có 
hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho bên A 
thì phải bồi thường. 

4.2.3) Bên A có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để xử lý tài 
sản bảo đảm: 

- Bán tài sản bảo đảm; 

- Bên A nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ 
của Bên B; 



- Phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

4.3. Bản tài sản bảo đảm 
4.3.1) Bên A chủ động quyết định phương thức bán tài sản bảo đảm, Bên A 

phối hợp với Bên B bán tài sản trực tiếp cho người mua hoặc ủy quyền cho bên thứ 
ba bán tài sản cho người mua. Bên thứ ba được ủy quyền bán tài sản có thế là 
Trung tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, tố chức có 
chức năng được mua tài sản để bán. Nếu Bên A trực tiếp bán tài sản thì phải báo 
trước cho Bên B về địa điểm, thời gian ít nhất 7 ngày để Bên B tham gia (trừ 
trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định người xử lý tài sản có 
quyền xử lý ngay). Sự vắng mặt của Bên B không ảnh hưởng đến việc bán tài sản 
bảo đảm. 

4.3.2) Bên B cam đoan tạo mọi điều kiện thuận lợi, không làm bất cứ điều gì 
gây khó khăn trở ngại đến việc bán tài sản bảo đảm; phối hợp với Bên A đe xử lý 
tài sản. Bên B ủy quyền cho Bên A lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan; thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ liên quan tới tài sản bảo đảm và việc bán tài sản bảo đảm. 

4.3.3) Bên A có quyền bán tài sản với giá khởi điếm do Bên A tự xác định 
hoặc thuê tố chức, cá nhân khác xác địnhỄ 

4.3.4) Bên A có quyền quyết định giảm từ 5 - 10% giá bán tài sản so với giá 
bán lần trước liền kề, sau mỗi lần thực hiện bán tài sản bảo đảm không thành. 

4.3.5) Trường hợp tài sản bảo đảm bảo đảm cho nghĩa vụ bao gồm nhiều tài 
sản, Bên B đồng ý để Bên A được lựa chọn tài sản cụ thể để xử lý, đảm bảo thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ. 

4.3.6) Số tiền thu được từ việc bán tài sản sau khi trừ đi các chi phí cho việc 
bán tài sản, các khoản phải nộp cho nhà nước (nếu có), sẽ dùng để thanh toán các 
nghĩa vụ của Bên B cho Bên A theo các thứ tự sau: 

(i) Trả các chi phí phát sinh có liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm; 

(ii) Trả các khoản nợ mà Bên B vay của Quỳ Tích lũy trả nợ; 

(iii) Trả các khoản nợ ngân sách nhà nước liên quan trực tiếp đến khoản vay 
lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

(iv) Trả các khoản nợ phí cho vay lại có liên quan tới khoản vay. 

Phần còn dư sẽ trả lại cho Bên B; nếu còn thiếu thì Bên B có trách nhiệm 
tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ còn lại đối với Bên A theo thỏa thuận với Bên A. 

4.3.7) Bằng Hợp đồng này Bên B ủy quyền và chỉ định không hủy ngang 
cho Bên A làm người đại diện theo ủy quyền của Bên B thực hiện các quyền, 
nghĩa vụ của Bên B và ký kết bất kỳ văn kiện nào cần thiết trong trường hợp bán 
tài sản phải qua đấu giá tại Trung tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán 
đấu giá tài sản, to chức có chức năng mua tài sản để bán. 

4.4. Mọi vấn đề khác có liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm được thực 
hiện theo qui định của pháp luật. 

Điều 5. Giải quyết tranh chấp: 
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Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu phát sinh tranh chấp, các bên 
cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường họp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
ra tòa án nơi Bên A đóng trụ sở để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Các thỏa thuận khác: 

6.1. Chuyển nhượng 

Hợp đồng này có hiệu lực bắt buộc đối với các bên kế nhiệm và bên nhận 
chuyến nhượng và bên nhận chuyến giao được phép tương ứng của các Bên trong 
Hợp đồng này và các bên kế nhiệm, nhận chuyển nhượng, chuyến giao được phép 
đó được hưởng các lợi ích theo Hợp đồng này. 

Bên B không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc 
nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này hoặc tài liệu giao dịch khác trừ khi có sự đồng ý 
trước bằng văn bản của bên A. 

6.2. Không từ bỏ quyền 

Việc Bên A không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào theo 
Hợp dồng này sẽ không được xem là sự từ bỏ các quyền đó. Việc thực hiện riêng 
rẽ hoặc một phần bất kỳ quyền nào theo Hợp đồng này sẽ không cản trở việc thực 
hiện các quyền khác theo Hợp đồng này. 

6.3. Hiệu lực từng phần 

Tất cả điều khoản và từng phần của các điều khoản của Họp đồng này sẽ có 
hiệu lực riêng rẽ và độc lập với các điều khoản khác. Neu có bất kỳ điều khoản vô 
hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, 
tính hợp pháp và khả năng thi hành các điều khoản còn lại của Họp đồng này sẽ 
không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. 

(Những thỏa thuận khác ngoài thỏa thuận đã nêu ở các điều khoản của Hợp 
đông này nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Bên A và tùy thỏa thuận của hai 
Bên...) 

Điều 7. Cam đoan của các bên. 

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan 
sau đây: 

7.1. Bên A cam đoan: 

7.1.1) Những thông tin về tổ chức, cá nhân đã ghi trong Hợp đồng này là đủ 
thẩm quyền và đúng sự thật. 

7.1.2) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc. 

7.1.3) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

7ẻ2. Bên B cam đoan: 

7.2.1) Những thông tin về tổ chức, cá nhân, về tài sản và giấy tờ chứng minh 
quyền sở hữu tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đủ thẩm quyền, họp pháp, hợp 
lệ và đúng sự thật. 
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7.2.2) Tài sản thuộc trường hợp được bảo đảm tài sản theo quy định của 
pháp luật. 

7.2.3) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 

- Tài sản thuộc sở hữu họp pháp, được phép giao dịch và không có tranh chấp. 

- Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

7.2.4) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc. 

7.2.5) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Họp đồng này. 

Điều 8. Hiệu lực của Hợp đồng: 

#Ể7. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung phải 
được sự đồng ý của các bên trong hợp đồng và được lập thành văn bản. 

8.2. Hợp đằng này hết hiệu lực trong các trường hợp sau: 

8.2.1) Bên B đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ được bảo đảm của Hợp đồng 
bảo đảm này, được bên A chấp nhận xóa đăng ký giao dịch bảo đảm và cơ quan 
nhà nước có thâm quyền thực hiện xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định; 

8.2.2) Các bên thỏa thuận đảm bảo nghĩa vụ bằng tài sản khác được Bên A 
chấp nhận; 

8.2.3) Tài sản bảo đảm đó được xử lý để thực hiện nghĩa vụ. 

8.3. Họp đồng gồm có trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp 
lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữa 01 (một) bản. 

8.4. Hợp đồng này có thể được sửa đổi theo yêu cầu của hai bên, phù hợp 
v ớ i  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .  

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CÁC ĐÒNG SỞ HỮU 
(nếu có) 

(Kỷ, ghi đầy đủ họ, tên, tên (Kỷ, ghi đầy đủ họ, tên, tên (Kỷ, ghi đầy đủ họ, tên, tên 
đệm và đóng dấu) đệm và đỏng dấu) đệm và đóng dấu) 
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Phu luc 3 • • 

Mầu Hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai 
cho khoản vay lại vốn vay nưóc ngoài của Chính phủ do 

Bộ Tài chính trực tiếp cho vay lại 

(Mau này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy vào tình hình thực tế thực hiện) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIÈN VAY BẰNG 
TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

Số: 
Căn cứ Bộ luật Dãn sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước 

CHXHCN Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của 
Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 
22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính 
phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 

Căn cứ Thông tư số /2015/TT-BTC ngày / /2015 hướng dẫn việc bảo đảm 
tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

Theo thỏa thuận của các bên, 

Hôm nay, ngày / /20..ề., chúng tôi gồm: 

1. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM (Bên A) 

Bộ TÀI CHÍNH 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax 

Người đại diện: Ông/Bà Chức vụ: 

(Theo giấy ủy quyền số: ngày /.../20.... của ) 

2. BỂN BẢO ĐẢM (Bên B) 
Tên tổ chức: 

- Địa chỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập 
số: ngày: / / do: cấp. 

- Mã số doanh nghiệp: 

- Số điện thoại: số fax: Email: 



- Họ và tên người đại diện: Chức vụ: Năm sinh: 
• o • • • 

- Giấy ủy quyền số: ngày ..ề./ / do ủy quyền. 

- Giấy CMND/HỘ chiếu số: cấp ngày ểể/ tại: 

- Địa chỉ liên hệ: 

Các bên cùng nhau thỏa thuận ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài 
sản hình thành trong tương lai cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính 
phủ để đầu tư Dự án từ nguồn vốn (nước ngoài) với các nội dung sau: 

Điều lẳ Tài sản bảo đảm: 

1.1. Bên B sẽ là chủ sở hữu hợp pháp các tài sản hình thành trong tương 
lai gắn liền với khoản vay theo Thỏa thuận cho vay lại vốn vay nước ngoài của 
Chính phủ kỷ ngày... sau đây: 

Sau đây gọi chung là tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai. 

7Ề2. Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hình thành trong 
tương lai từ khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các tài sản 
khác (nếu có): 

1.3. Tài sản hình thành trong tương lai gắn liền vớỉ thửa đất: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: do cấp ngày / / 

- Thửa đất số: ; - Tờ bản đồ số: 

- Địa chỉ thửa đất: 

- Diện tích: m2 (Bằng chữ: ) 

- Thời hạn sử dụng: 

- Nguồn gốc sử dụng: 

1.4. Giả trị tài sản hình thành từ vốn vay trong tương lai: 

Bên A và Bên B định giá tài sản hình thành trong tương lai từ nguồn vốn 
vay lại trên cơ sở Hợp đồng thương mại đã ký giữa Bên B và ... ngày .... Việc 
định giá lại tài sản sau khi phát sinh thực tế sẽ được thực hiện sau trên cơ sở giá trị 
số sách được một công ty kiểm toán độc lập xác nhận theo quy định của Thông tư 
số .... 

7.5. Định giá lại tài sản bảo đảm trong các trường hợp sau: 
- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thực hiện chuyến đoi sở hữu doanh nghiệp : cố phần hóa, bán hoặc 
chuyến đối sở hữu doanh nghiệp theo các hình thức khác. 

- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 2ế Nghĩa vụ được bảo đảm: 

Bên B tự nguyện đem Tài sản nói trên (kể cả khoản tiền hoặc hợp đồng bảo 
hiểm cho tài sản đó - nếu có) bảo đảm cho Bên A để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ 
của bên B theo Tổng trị giá vay lại bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt chậm trả (nếu 
có), chi phí huỷ khoản vay và lệ phí, chi phí như được đề cập tại Thỏa thuận cho 
vay lại số .. .ký ngày .. .giữa Bên A và Bên B trong đó số tiền gốc là , phí 
cho vay lại và cho nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, lãi chậm trả) của Bên B đối với Quỹ 
Tích lũy trả nợ phát sinh theo khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

(Bằng chữ: ). 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

3.1. Quyền của Bên B: 

3.1.1) Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản bảo đảm; 

3.1.2) Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản bảo đảm; 

3.1.3) Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại nếu giấy tờ về tài sản bảo đảm bị 
mất, hư hỏng; 

3.1.4) Trong trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, được bán, 
chuyến nhượng một phần tài sản là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất 
kinh doanh với giá trị tương ứng (theo tỷ lệ so với giá trị TSBĐ) với số tiền đã 
thực hiện nghĩa vụ, nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính 
chất, tính năng sử dụng ban đầu và giá trị của phần tài sản còn lại; 

3.1.5) Nhận lại giấy tờ về tài sản bảo đảm (nếu có) khi hoàn thành nghĩa vụ 
được bảo đảm nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này hoặc thay thế bằng tài sản khác 
trên cơ sở chấp thuận bằng văn bản của Bên A. 

3.1.6). Được bố sung, thay thế tài sản bằng tài sản bảo đảm khác có giá trị 
tương đương nếu được Bên A cho phép bằng văn bản. 

3.2. Nghĩa vụ của Bên B: 

3.2.1) Báo cáo kịp thời cho Bên A tiến độ hình thành tài sản và sự thay đổi 
tài sản bảo đảm; gửi đồng thời cho Bên A báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản 
cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính; 

3.2.2) Giao bản chính các giấy tờ về tài sản bảo đảm hình thành trong tương 
lai cho Bên A khi ký Hợp đồng bảo đảm; 

3.2.3) Thông báo cho Bên A về quyền của người thứ ba đối với tài sản bảo 
đảm (nếu có). Trong trường hợp không thông báo thì Bên A có quyền yêu cầu Bên 
B bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba 
đối với tài sán bảo đảm nếu (các) bên thứ ba ký xác nhận đồng ý về việc bảo đảm 
tài sản theo hợp đồng này; 

3.2.4) Thực hiện công chứng/ chứng thực hợp đồng bảo đảm, đăng ký/xóa 
đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Bên 
A; chịu trách nhiệm thanh toán chi phí công chứng/ chứng thực, đăng ký /xóa đăng 
ký giao dịch bảo đảm; 
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3.2.5) Thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến các nghiệp vụ về tài 
sản bảo đảm trong suốt quá trình đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo đảm tài sản và 
xử lý tài sản bảo đảm; 

3.2.6) Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên 
doanh tài sản đang bảo đảm, không được thay đôi mục đích sử dụng tài sản trừ 
trường hợp được Bên A chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp bán tài sản 
bảo đảm thì số tiền thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành 
tài sản bảo đảm thay thế cho tài sản đã bán; 

3.2.7) Chấp nhận sự kiểm tra theo định kỳ hoặc kiểm tra bất thường của Bên 
A trong quá trình bảo quản, sử dụng tài sản; 

3.2.8) Mua bảo hiểm vật chất đối với tài sản bảo đảm trong thời gian đảm 
bảo nghĩa vụ (nếu pháp luật quy định phải mua bảo hiểm hoặc Bên A yêu cầu) và 
họp đồng bảo hiếm nêu rõ người thụ hưởng là Bên A. Thời hạn bảo hiểm không 
được ít hơn thời hạn bảo đảm. Mức bảo hiếm không thấp hơn giá thị trường của tài 
sản cùng loại tại thời điểm ký kết họp đồng bảo hiểm; 

3.2.9) Phải bảo quản an toàn, áp dụng các biện pháp cần thiết kể cả phải 
ngừng việc khai thác công dụng của tài sản, nếu việc tiếp tục khai thác có nguy cơ 
làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị tài sản bảo đảm; nếu làm mất, hư hỏng thì phải 
sửa chữa khôi phục giá trị, bo sung tài sản bảo đảm, thay thế bằng tài sản khác 
được Bên A chấp nhận hoặc thực hiện nghĩa vụ trước hạn cho Bên A; 

3.2.10) Phối hợp với Bên A tiến hành các thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ tổ 
chức bảo hiếm đế thực hiện nghĩa vụ đối với Bên A trong trường hợp tài sản bảo 
đảm mất, hư hỏng mà tài sản đó đã được bảo hiểm; 

3.2.11) Phối hợp với Bên A xử lý tài sản bảo đảm và thanh toán các chi phí 
liên quan đến việc xử lý tài sản (nếu có phát sinh). 

3.2.12) Trường hợp có thỏa thuận Bên B được tạm giữ giấy tờ tài sản theo 
quy định của pháp luật: 

- Phải bảo quản an toàn giấy tờ tài sản; nếu làm mất, hư hỏng, thì phải bổ 
sung tài sản, thay thế bằng tài sản khác được Bên A chấp nhận; 

- Giao lại giấy tờ tài sản bảo đảm khi Bên A có yêu cầu. 

3.3 Quyền của Bên A: 

3.3.1) Yêu cầu Bên B giao bản chính các giấy tờ về tài sản bảo đảm theo 
quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Bên A; 

3.3.2) Yêu cầu Bên B thông báo kịp thời tiến độ hình thành tài sản; sự thay 
đối tài sản bảo đảm; cung cấp thông tin về thực trạng tài sản bảo đảm. Được xem 
xét, kiêm tra trực tiếp theo định kỳ hoặc kiếm tra đột xuất tài sản bảo đảm khi đã 
hình thành; 

3.3.3) Yêu cầu Bên B phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài 
sản, giá trị tài sản hoặc bảo đảm bằng tài sản khác nếu tài sản bảo đảm bị mất, hư 
hỏng, có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị. Neu Bên B không thực hiện thì 
Bên A được áp dụng các biện pháp đế Bên B phải thực thiện nghĩa vụ này. 
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3.3.4) Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Bên B hoặc bên thứ ba giữ tài 
sản bảo đảm bàn giao tài sản đó cho Bên A đế xử lý trong trường hợp đến hạn thực 
hiện nghĩa vụ mà Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; 

3.3.5) Xử lý tài sản để Bên B thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 
Hợp đồng này; 

3.3.6) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3.4. Nghĩa vụ của Bên A: 

3.4.1) Giữ và bảo quản giấy tờ về tài sản bảo đảm; bồi thường thiệt hại cho 
Bên B nếu làm mất, hỏng giấy tờ về tài sản bảo đảm; 

3.4.2) Trả lại giấy tờ về tài sản (nếu có) tương ứng với số nợ Bên B đã trả, 
nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính chất, tính năng sử 
dụng ban đầu và giá trị của tài sản bảo đảm còn lạiễ 

3.4ế3) Trả lại giấy tờ về tài sản khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ được bảo 
đảm hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm tiền vay khácế 

Điều 4ề Xử lý tài sản 

4.1. Bên A được quyền xử lỷ tài sản trong các trường hợp sau: 

4.1.1) Đen hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên B không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật về cho vay 
lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

4.1.2) Xử lý tài sản bảo đảm trong trường họp Bên B bị phá sản theo quy 
định tại Điều 57 của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính 
phủ về giao dịch bảo đảm. 

4.1.3) Bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào trưng thu, quốc hữu 
hóa, tịch biên hoặc trưng dụng dưới hình thức khác toàn bộ hoặc một phần đáng kế 
tài sản của bên B; tiến hành cầm giữ hoặc kiếm soát tài sản, hoạt động kinh doanh 
của bên B; thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm giải thế hay phá sản bên B. 

4.1.4) Bất kỳ quy định nào của các tài liệu giao dịch hoặc hồ sơ pháp lý của 
bên B là vô hiệu hoặc bất hợp pháp hoặc bị bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền nào, hoặc tòa án bất kỳ tuyên bố là vô giá trị; vô hiệu hoặc bất họp pháp 
toàn bộ hay một phần. 

4.1.5) Tòa án, trọng tài trong hoặc ngoài nước tuyên một bản án, đưa ra 
phán quyết chống lại bên B mà bản án hoặc quyết định đó theo ý kiến của bên A sẽ 
có thể dẫn đến thay đổi bất lợi đáng kể. 

4.1.8) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4.2. Phương thức xử lý tài sản 
4ệ2.1) Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo 

của Bên A, Bên B phải chủ động phối hợp với Bên A xử lý tài sản để thực hiện 
nghĩa vụ; Quá thời hạn trên, Bên A có quyền xử lý tài sản bảo đảm mà không cần 
ý kiến của Bên B. 
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4.2ể2) Bên B phải bàn giao tài sản cho bên A theo thông báo của bên A; nếu 
hết thời hạn ấn định trong thông báo mà bên B không giao tài sản thì bên A có 
quyền thu giữ tài sản đế xử lý; Bên B phải chịu các chi phí họp lý, cần thiết cho 
việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có 
hành vi cản trở việc thu giữ họp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho bên A 
thì phải bồi thường. 

4.2.3) Bên A có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để xử lý tài 
sản bảo đảm: 

- Bán tài sản bảo đảm; 

- Bên A nhận chính tài sản bảo đảm đe thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ 
của Bên B; 

- Phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

4.3. Bán tài sản bảo đảm 

4.3.1) Bên A chủ động quyết định phương thức bán tài sản bảo đảm, Bên A 
phối hợp với Bên B bán tài sản trực tiếp cho người mua hoặc ủy quyền cho bên thứ 
ba bán tài sản cho người mua. Bên thứ ba được ủy quyền bán tài sản có thế là Trung 
tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, tố chức có chức năng 
được mua tài sản để bán. Neu Bên A trực tiếp bán tài sản thì phải báo trước cho Bên 
B về địa điểm, thời gian ít nhất 7 ngày để Bên B tham gia (trừ trường họp đối với 
những tài sản mà pháp luật quy định người xử lý tài sản có quyền xử lý ngay). Sự 
vắng mặt của Bên B không ảnh hưởng đến việc bán tài sản bảo đảm. 

4.3.2) Bên B cam đoan tạo mọi điều kiện thuận lợi, không làm bất cứ điều gì 
gây khó khăn trở ngại đến việc bán tài sản bảo đảm; phối hợp với Bên A đế xử lý 
tài sản. Bên B ủy quyền cho Bên A lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan; thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ liên quan tới tài sản bảo đảm và việc bán tài sản bảo đảm. 

4.3 ế3) Bên A có quyền bán tài sản với giá khởi điểm do Bên A tự xác định 
hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác xác định. 

4.3.4) Bên A có quyền quyết định giảm từ 5 - 10% giá bán tài sản so với giá 
bán lần trước liền kề, sau mỗi lần thực hiện bán tài sản bảo đảm không thành. 

4.3.5) Trường hợp tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ bao gồm nhiều tài sản, Bên 
B đồng ý để Bên A được lựa chọn tài sản cụ thể để xử lý, đảm bảo thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụể 

4.3.6) Số tiền thu được từ việc bán tài sản sau khi trừ đi các chi phí cho việc 
bán tài sản, các khoản phải nộp cho nhà nước (nếu có), sẽ dùng đe thanh toán các 
nghĩa vụ của Bên B cho Bên A theo các thứ tự sau: 

(i) Trả các chi phí phát sinh có liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm; 

(ii) Trả các khoản nợ mà Bên B vay của Quỹ Tích lũy trả nợ; 

(iii) Trả các khoản nợ ngân sách nhà nước liên quan trực tiếp đến khoản vay 
lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

(iv) Trả các khoản nợ phí cho vay lại có liên quan tới khoản vay. 
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Phần còn dư sẽ trả lại cho Bên B; nếu còn thiếu thì Bên B có trách nhiệm 
tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ còn lại đối với Bên A theo thỏa thuận với Bên A. 

4.3.7) Bên B bằng Hợp đồng này ủy quyền và chỉ định không hủy ngang 
cho Bên A làm người đại diện theo ủy quyền của Bên B thực hiện các quyền, 
nghĩa vũ của Bên B và ký kết bất kỳ văn kiện nào cần thiết trong trường hợp bán 
tài sản phải qua đấu giá tại Trung tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán 
đấu giá tài sản, tổ chức có chức năng mua tài sản để bán. 

4.4. Mọi vấn đề khác có liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện 
theo qui định của pháp luật. 

Điều 5. Giải quyết tranh chấp: 

Trong quá trình thực hiện Họp đồng này nếu phát sinh tranh chấp, các bên 
cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; 
trong trường họp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện 
ra tòa án nơi Bên A đóng trụ sở để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật. 
Quyết định của Tòa án có hiệu lực bắt buộc đối với các bên theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 6ế Các thỏa thuận khác: 

6.1. Chuyển nhượng 
Hợp đồng này có hiệu lực bắt buộc đối với các bên kế nhiệm và bên nhận 

chuyển nhượng và bên nhận chuyển giao được phép tương ứng của các Bên trong 
Hợp đồng này và các bên kế nhiệm, nhận chuyến nhượng, chuyến giao được phép 
đó được hưởng các lợi ích theo Họp đồng này. 

Bên B không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc 
nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này hoặc tài liệu giao dịch khác trừ khi có sự đồng ý 
trước bằng văn bản của bên A. 

6.2. Không từ bỏ quyền 
Việc Bên A không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào theo 

Họp đồng này sẽ không được xem là sự từ bỏ các quyền đó. Việc thực hiện riêng 
rẽ hoặc một phần bất kỳ quyền nào theo Hợp đồng này sẽ không cản trở việc thực 
hiện các quyền khác theo Hợp đồng này. 

Ố.5Ề Hiệu lực từng phần 
Tất cả điều khoản và từng phần của các điều khoản của Hợp đồng này sẽ có 

hiệu lực riêng rẽ và độc lập với các điều khoản khác. Neu có bất kỳ điều khoản vô 
hiệu, bất họp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, 
tính hợp pháp và khả năng thi hành các điều khoản còn lại của Họp đồng này sẽ 
không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. 

(Những thỏa thuận khác ngoài thỏa thuận đã nêu ở các điều khoản của Hợp 
đồng này nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Bên Ả và tùy thỏa thuận của hai Bên...) 

Điều 7. Cam đoan của các bên. 
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Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan 
sau đây: 

7.7. Bên A cam đoan: 

7.1.1) Những thông tin về tổ chức, cá nhân đã ghi trong Họp đồng này là đủ 
thấm quyền và đúng sự thật. 

7.1.2) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc. 

7.1.3) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

7.2. Bên B cam đoan: 

7ệ2.1) Những thông tin về tổ chức, cá nhân, về tài sản và giấy tờ chứng minh 
quyền sở hữu tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đủ thấm quyền, hợp pháp, hợp 
lệ và đúng sự thật. 

7.2.2) Tài sản thuộc trường họp được bảo đảm tài sản theo quy định của 
pháp luật. 

7.2.3) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 

+ Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp, được phép giao dịch và không có tranh 
chấp. 

+ Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

7.2.4) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, 
không bị ép buộc. 

7.2.5) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Họp đồng này. 

Điều 8. Hiệu lực của Hợp đồng: 

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung phải 
được sự đồng ý của các bên trong hợp đồng và được lập thành văn bản. 

8.2. Hợp đồng này hết hiệu lực trong các trường hợp sau: 

8.2.1) Bên B đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ được bảo đảm của Hợp đồng 
bảo đảm này, được bên A chấp nhận xóa đăng ký giao dịch bảo đảm và cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thực hiện xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định; 

8.2.2) Các bên thỏa thuận đảm bảo nghĩa vụ bằng biện pháp khác; 

8.2.3) Tài sản bảo đảm đó được xử lý để thực hiện nghĩa vụ. 
8. Jể Hợp đồng gồm có trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp 

lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữa 01 (một) bản. 

8.4. Hợp đồng này có thể được sửa đối theo yêu cầu của hai bên, phù hợp 
v ớ i  q u y  đ ị n h  c ủ a  p h á p  l u ậ t .  

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B CÁC ĐÒNG SỞ HỮU 
• • • • 

(nếu có) 
(Ký, ghi đầy đủ họ, tên và đóng dấu) 



Phụ lục 4 • • 
Mẩu Phụ lục Hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành 

trong tương lai cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của 
Chính phủ Bộ Tài chính cho vay lại trực tiếp 

(Mâu này có thế được sửa đôi, bô sung tùy vào tình hình thực tê thực hiện) 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIÈN VAY 
BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

(Kèm theo Hợp đồng Ngày tháng năm ) 

Số: 
(Do Bộ Tài chính và Bên bảo đảm cùng lập) 

Căn cứ Hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành trong tương lai 
số ngày tháng năm 

Hôm nay, ngày / /20..chúng tôi gồm: 

1. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM (Bên A) 

Bộ TÀI CHÍNH 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax 

Người đại diện: Ông/Bà Chức vụ: 

(Theo giấy ủy quyền số: ngày /.../20.... của ) 

2ẻ BÊN BẢO ĐẢM (Bên B) 

Tên tổ chức: 

- Địa chỉ: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập 
số: ngày: / / do: câp. 

- Mã số doanh nghiệp: 

- Số điện thoại: số fax: Email: 

- Họ và tên người đại diện: Chức vụ: Năm sinh: 

- Giấy ủy quyền sổ: ngày ế.../ / do ủy quyền. 

- Giấy CMND/HỘ chiếu sổ: cấp ngày tại: 
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Hai bên thống nhất lập phụ lục họp đồng với các nội dung sau: 

Điều 1. Bên B cam kết các tài sản thuộc danh mục đính kèm sau đây đã 
được hình thành từ khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ để đầu tư Dự 
án và làm bảo đảm cho nghĩa vụ được hai bên thỏa thuận tại Họp đồng 
bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành trong tương lai 
số ngày tháng năm. ễ ế 

Các tài sản trên thuộc quyền sở hữu/quyền quản lý, sử dụng của Bên B. Các 
giấy tờ có liên quan đến tài sản được giao cho Bên A giữ theo thỏa thuận, gồm: 

Điều 2. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và đúng các điều khoản đã thỏa 
thuận tại Họp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành trong tương lai số.... 
ngày tháng năm 

BÊN BẢO ĐẢM BÊN NHẬN BẢO ĐẢM 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, các trường họp (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
bên bảo đảm có người đồng sở hữu thì phải 
có chữ ký của người đại diện và người đồng 

sở hữu) 

CÁC ĐỐNG SỞ HỮU (nếu có) 
(Từng bên ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phu luc 5 • • 

Cơ quan báo cáo 
BÁO CÁO RÀ SOÁT TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
Đối với khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đã rút vốn xong và đang trả nợ gốc 

STT Dự án 
Trị giá Hợp 

đồng vay 
Nguyên giá theo 
Hợp đồng EPC 

Nguyên giá theo 
Họp đồng EPC 
tương ứng vói 

phần vốn vay lại 

Tình trạng 
TSBĐ (cầm cố, 
bao đảm...cho 

nghĩa vụ dân sự 
khác) 

Thay đôi tài 
sản (thay đôi sở 
hữu, thanh lý, 
khác...) (tăng, 

giảm) 

Giá trị còn 
lại của tài 

sán đến thòi 
điếm báo 

cáo 

Nguyên nhân 
tăng, giảm 

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Dự án A 

1 Tài sản a 

2 Tài sản b 

II Dư án B 

1 Tài sản a 

2 Tài sản b 

Ghi chủ: Chỉ liệt kê giá trị tài sản tương ứng với phần bảo đảm tiền vay 

NGƯỜI LẬP BIẺU THỦ TRƯỞNG 
Hà Nội, ngày ....tháng năm 

Kỷ, ghi rõ chức danh & họ tên Ký, ghi rõ chức danh & họ tên 
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Phụ lục 6 • • 

Cơ quan báo cáo 

BÁO CÁO RÀ SOÁT TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
Đối với khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đang rút vốn hoặc chưa rút vốn 
(Kèm theo công văn số ....ngày...cùa Cơ quan báo cáo) 

STT Dự án 
Trị giá Hợp đồng 

vay 
Thời điểm hình 

thành tài sản 
Trị giá tài sản hình 

thành 

Thay đổi tài sản 
(thay đổi sở hữu, 
thanh lý, khác.Ể.) 

(tăng, giảm) 

Nguyên nhân 
tăng, giảm 

/ 2 3 4 5 6 7 

I Dự án/Khoản vay A 

1 Tài sản a 

2 Tài sản b 

II Dự án/Khoản vay B 

1 Tài sản a 

2 Tài sản b 

Ghi chú: Chỉ liệt kê giá trị tài sản tưong ứng với phần bảo đảm tiền vay 
Hà Nội, ngày ....tháng năm 

NGƯỜI LẶP BIỂU THỦ TRƯỞNG 

Kỷ, ghi rõ chức danh & họ tên Kỷ, ghi rõ chức danh & họ tên 
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