UBND TtNH BtNI-I D1fONG
HBQL QU'S BAU TIS PHAT TRIEN

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
BIc Ip — Tir do — Hanh phtIc

S6: .A2[i /QD-HDQLDTPT

Blnh Du'cing, ngày ,1I t!'iáng 6 riärn 2018

QUYET BINH
Ban hành Quy c1i cho vay cüa Qu5? Bâu ttr Phát triên tinh BInh Du'ffng
HO! BONG QUAN LY
Can cü Nghj djnh s 138/2007/ND-CP ngày 28/8/2007 ca ChInh phñ v t
chirc và hoat dng cüa Qu Dâu tu phát triên dja phuong;
Can cü Nghj djnh s 37/2013/ND-CP ngày 24/4/20 13 cüa ChInh phü sira di b
sung rnt so Diêu cia Nghj djnh 138/2007/ND-CP ngày 28/8/2007 cüa Chinh phii ye
th chrc và boat dng cüa Qu9 Dâu tu phát triên dja phixang;
Can cir Thông tu s 39/20161TT-NHNN ngày 30/12/2016 cüa Ngân hang nhà
nirâc Vit Nam quy djnh ye hoat dng cho vay cüa to chrc tin dicing, chi nhánh ngân
hang nuóc ngoài dôi vói khách hang;
Can cü Quyt djnh s 63/1999/QD-UBND ngày 04/05/1999 cüa TJy ban nhân
dan tinh BInh DLiong ye vic thành 1p Qu5 Dâu tu Phát triên tinh BInh Ducmg;
Can cr Quyt djnh s 1568/QD-UBND ngày 30/06/20 14 cña Uy ban nhân dan
tinh Blnh Ducmg ye vic ban hành diêu chinh Diêu 1 to chirc và boat dng cüa Qu9
Dâu tu Phát triên tinh Binh Duouig;
The6 dê nghj cña Giárn doe Qu Dâu tu Phát trin tinh BInh Ducmg tai Th trInh
s 164/TTr-DTPT ngày 28/05/2018,
QUYET BNH:
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy ch cho vay cña Qu Du tu
Phát triên tinh BInh Duong".
Biu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành kê tü' ngày k và thay th Quyêt
djnh s 324/QD-HDQL ngày 28/11/2014 cüa Hi dOng quán 1 ye vic ban hành Quy
ch cho vay cüa Qu5 Dâu tu Phát triên tinh Bmnh Duong.
Biu 3. Hii dng quart 1, Ban giám dc, Ban kiêm soát, các phông nghip v11
thuc Qu Dâü tu Phát triên tinh BInh Duong và các to chirc, cá nhân có lien quan
chju trách nbirn thi hânh Quyêt djnh nay./.
Ncri n/i In:
- TT. HDND tinh;
- UBND tinh;
- Thành viên HDQL Qu;
- Nhu Diêu 3;
- Website (bdif.vn);
- Liru: VT.

TIM. HQI BONG QUAN L
HU T!CH

Trn Thanh Liêm
Chü tch UBND tinh

UBND TINT-I B1NH DLFCNG
HJJQL QU'c DAU TU PHAT TRIEN

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
JJc 1ip - Ti do - Hanh phüc

QUY CHE CHO VAY
CUA QU2 DAU TU' PHAT TRIEN T!NH B!NH DIXONG
(Ban hành kern theo Quyët ctjnh so' A2J /QD-HDQLDTPT ngãy 1I- /6/2018
cia Hç5i dOng quán l Qu9 Ddu tu' Phát triên tinh BInh Du'cmg)
Chirong I
QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh
1. Quy ch cho vay nay quy djnh v hoat dng cho vay ci:ia Qu9 Du tu Phát
triên tinh Binh Duong dôi vi Idách hang.
2. Quy ch cho vay nay không diêu chinh hoat dng cho vay dôi vOi khách hang
là to ch'crc tin diing.
Diu 2. Qu5 Du tu Phát trin tinh Blnh Ducing (g9i tt là Qu9) là t chüc tài
chInh Nhà rnthc cüa dja phuo'ng, hott dng theo mô hInh ngân hang chInh sách, thirc
hin nguyen thc tr chü ye tài chInh, không vi mçic tiêu 1i nhun, bào toàn và phát
trin van. Qu5 chju trách nhirn hU'u han trong pham vi nguôn von chñ s hQu ct:ia
Qu5'.
Diu 3. Qu dugc sir dçing vn hoat dng theo quy djnh ci1a pháp lut d cho
vay các phu'ang an, dr an dâu tu thuc danh m1c các linh vçrc d.0 tu k& cu ht tang
kinh tê-xä hi u'u tiên phát triên cüa tinh theo quy djnh tai Diu 5 Quy ch nay.
Diu 4. Giãi thIch t1r ngü'
1. Khách hang vay vn tai Qu (sau dày gpi là ldiách hang) là pháp nhân duqc
thành 1p và hott dng tçti Vit Nam, pháp nhân duçic thành 1p a nuac ngoài và hoat
dng hçip pháp tai Vit Narn.
2. Cho vay là hInh thirc cap tin diing, theo do Qu9 giao hoc cam k& giao cho
khách hang mt khoàn tiên dê sü dung vào mic dIch xác djnh trong mt thai gian
nhât djrih theo thOa thun vâi nguyen täc có hoàn trâ Ca gôc và lãi.
3. Thôi han cho vay là khoàng thai gian duc tinh tr ngày tip theo cüa ngày
Qu5 giâi ngân von vay cho khách hang cho den thai diem khách hang phài trâ hêt ng
gôc và lãi tiên vay theo thOa thun cüa Qu và khách hang. Truang hçp ngày cuoi
cüng cüa thai han cho vay là ngày lê hoc ngày nghi hang tuân, thI chuyên sang ngây
lam vic tiêp theo. Dôi vai thai han cho Vay không dü mt ngày thI thçrc hin theo
quy dnh tai B lut dan sir ye thai diem bat dâu thai han.
4. K' han trà ng là các khoàng thai gian trong thai han cho vay dã thoà thun
ma tai cui mi khoàng thai gian do khách hang phài trà mt phân hoc toàn b ng
gôc và/hoc lài tiên vay cho Qu.
5. Dung gôc b qua han bao gôm:
a) S dir ng gc bj chuyên ng qua han theo quy djnh tai Diu 31 Quy ch nay;
b) S dir ng g6c ma khàch hang không trà dirge ng truâc han khi Qu5 chm dirt
cho vay, thu hi ng truâc han theo quy dnh tai khoàn 1 Diêu 36 Quy che nay.

6. Cci cu 1i thai han trà nçi là vic Qu chip thun diu chinh k' han trâ n, gia
han n nhtr sau:
a) Diu chinh k' han trã ng là vic Qu' chip thun kéo dài them mt khoãng
th&i gian trá n rnt phân hoc toân b nç gôc vâ/hoc lâi tiên vay cüa k' han tr nçi
dâ thoà thu.n (bao gôm cà trung hçp không thay dôi ye so kS' han trà no dã thOa
thun), thai han cho vay không thay dôi;
b) Gia han nq là viec Qu chp thun kéo dài them rnt khoàng thai gian trã n
gôc và!hoc lâi tiên vay, vuVt qua thai han cho vay dã thoã thun.
7. Phuong an sir diving vn là tp hçip các thông tin v vic sr ding vn cüa
khách hang, trong do phái có các thông tin:
a) Tng ngun vn cn sr diing, chi ti& các loai ngun vn trong tng ngun
von can sü dçrng (trong do có nguôn von can vay tai Qu); miic dIch sir ding von;
thi gian sir dyng von;
b) Ngun trà nçi cüa khách hang;
c) Phuang an, dir an th?c hin hoat dng kinh doanh;
8. Khá näng tài chInh là khà näng v vn, tài san, các ngun tài chInh hgp pháp
khác cüa khách hang.
Chu'ong II
QUY D!NH CV THE
Diu 5. Di tu'qng cho vay
Là các phucmg an, dir an du tu có khà näng thu hi vn trirc tip thuc danh
miic các 1mb virc du tu k& cu ht tang kinh tê - xâ hi uu tiên phát triên cüa tinh dã
di.rqc Hôi dông nhân dan tinh chap thun Va Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh ban
hành hang nám hoc theo tüng thôi ks', bao gOm các danh miic sau:
1. Kt cu h thng giao thông, nàng lung, rnôi truO'ng:
a) Du tu k& cu h thng;
b) Du tu phát trin din, sir diing näng luçing mt tthi;
c) Du tu h thng c.p nuOc sach, thoát nuc, xi'r l nuâc thai, rác thai, khI thai,
dâu tu h thông tái chê, tái sir diing chat thai, du tu' san xuât cac san phâm than thin
vói môi trung;
d) Dtu tu, phát trin h thing phuang tin 4n tài cong cong.
2. Cong nghip, cong nghip phii trq:
a) D.0 tu' các dci an xây rng kt cu h thng cüa khu cong nghip, cvm cOng
nghip và khu cOng ngh cao;
b) D.0 tu các dir an phii trq ben ngoài hang râo khu cong nghip và khu cong
ngh cao;
c) Di chuyn sp xp lai các cci si san xut, ciim lang ngh.
3. Nông, lam nghip và phát trin nông thôn:
a) Các dr an du tu kho bäi báo quân, ch bin san phm nông nghip;
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b) Du tu' xây drng, câi tao nâng cp các dir an phic vv san xut, phát trin nông
thôn, nông nghip, lam nghip;
c) Du tu xay drng và bão v rrng phông h.
4. Xä hi boa ha tang xã hi:
a) Du tu xãy dixng phát trin nhà xã hi (nhà a cho nguai có thu nhp thp,
nhà cho cong nhân, k ttiic xá sinh vien...);
b) Du tu' xây drng, ma rng bnh vin, ca so k.hám chñ'a bnh, truOng h9c, siêu
thj, chg, trung tarn thuGng mcii, chinh trang dO th, ha tang khu dan cu, khu dO thj,
khu tái djnh cu., van hóa, the diic the thao, cong viên;
c) D.0 tu xay drng, cái tao khu du 1ch, vui choi giái trI, nghi duOng gn vOi bão
v mOi trung, cânh quan thiên nhiên, di tIch ljch sa ti dja phuong;
d) Di chuyn, sp xp, hin dcii boa cac khu nghTa trang.
5. LInh V11C dâu tu kêt cau h thng kinh t-xã hi khác:
a) Du tu xay dçrng h tang các dx an thuc ngành cong nghip h trg;
b) Du tu xây dirng h thng the d1r an thuc ngành cong nghip xut khu;
c) Du tu ha thng d? an djch vi Chat 1ung cao phiic vi phát trin cong nghip
vàdOthi;
d) Du tir kho bãi, cãng, h tang k' thut thông tin, vin thông...;
d) Du tu xãy dçrng, Cai tao h chua rnthc, cOng trinh thüy lçi.
Di tuçrng cho vay tai ?iêu nay ducc diêu chinh phñ hçp vOi các chuung trInh,
mvc tiêu chien 1uçc phát triên kinh tê-xä hi cüa tinh BInh Duong trong thng thOi k'
do Giám dc trInh Hi dOng quân 1 Qu5 xem xét, báo cáo UBND tinh trInh HDND
tinh BInh Duang Chap thun.
Diu 6. Nguyen tc cho vay, vay vn
1. Heat dng cho vay cüa Qu di vOi khách hang dugc thirc hin theo thOa
thun giüa Qu9 Va khách hang, pha hyp vOi quy djnh tai Quy chê nay và các quy
djnh cUa pháp 1ut Co lien quan bao gOm Ca pháp 1ut ye bào v mOi truOng.
2. Khách hang vay von tai Qu9 phái darn bão các nguyen tãc sau:
a) Siir dung vn vay ding mc dIch d thOa thun trong hçip dng tin ding;
b) Hoãn trá nçi gc và läi tin vay ditng hn d thOa thun trong hcp dng tin
diing;
c) Vic darn báo tin vay phãi ducic thirc hin theo quy djnh hin hành ciia pháp
1ut và quy dnh cii the tha Qui tiiy thee dc diem vayvOn cüa ti'ing phuGng an, dir
ándâutu.
Diêu 7. Biêu kin vay vn
1. Di vOi phucing an, dir an dâu tu:
a) Dâ hoân thành thñ tc du tu thee quy djnh cüa pháp lut;
b) Thuc danh rnic di tugng cho vay theo quy dnh ti Diu 5 Quy ch nay;
c) Co tInh khâ thi, hiu qua và báo dam trá di.rgc ng.
2. DOi vói Khách hang:
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a) Khách hang là pháp nhân có nãng hrc pháp 1uQt dan si theo quy dnh cüa
pháp lust;
b) Nhu cu vay vn d sir diing vào mic dIch hcrp pháp;
c) Co tmnh hInh tài chinh rô rang, phü hçp vói ngành ngh kinh doanh, darn báo
các chi tiêu dánh giá tài chInh, dc bit là khã nàng thanh toán và chi trâ, có khã näng
tài chInh dê trà no;
d) Thirc hin nhUng quy dnh v darn báo tin vay theo quy djnh cia pháp lut
vàDiêu17,Diêu18Quychênày.
d) Co cam kt mua báo him di vài tài san hInh thành tir vn vay thuc di
tuçmg mua bào hiêrn bat buc tai mt cong ty báo hiêrn dirçic phép hoat dng t?i Vit
Nam.
Diu 8. Nhü'ng nhu cu v6n không diryc cho vay
1. Qu không duçic cho vay di vii các nhu cu vn theo quy dnh tai các
khoàn: 1, 2, 3, 4, 5 Diêu 8 Thông tu' so 3912016/TT-NI-INN cüa Ngân hang nhà ni.thc;
2. Qu không duc cho vay di vri các nhu cu vn d trã nq khoàn nç vay tai
t chirc tin ding khác và trá nçi khoàn vay nithc ngoài, tri'x truYng hçip cho vay dê trá
nçi trithc han khoãn vay dáp üng day dü các diêu kin sau day:
a) Là khoàn vay phçic viii hoat dng kinh doanh;
b) Thi han cho vay không vüqt qua thii han cho vay con 'ai cüa khoân vay cO;
c) Là khoân vay chua thrc hin co' cu lai thôi han trá no.
Diu 9. Loi cho vay
Qu xem xét quy& dnh cho khách hang vay theo các th loai trung han và dài
han nhm dáp ing nhu câu vn cho các phuo'ng an, dir an dâu tu:
1. Cho vay trung han là các khoàn vay có thai han cho vay trên 01 (met) nàrn và
thi da 05 (näm) näm;
2. Cho vay dài han là các khoân vay có th?ji han cho vay trên 05 (narn) nàm.
Dieu 10. Thoi hin cho vay
1. Qu và khách hang can cu1r vào chu k hoat dng kinh doanh, thi han thu hi
vn, khà näng trà ng cüa khách hang, nguôn von cho vay và thai han hoat dng hp
pháp con lai cUa khách hang d thoà thun v thoi han cho vay. Thi han cho vay
không qua thai han boat dng hp pháp cOn lai cüa khách hang.
2. Thai han cho vay t6i da là 15 nàm, truông hqp cho vay trên 15 näm thl thiic
hin theo khoân 1 Diu 16 Quy chê nay.
Diu 11. Dlng tin cho vay, trã ncr
1. Qu và khách hang thOa thu.n v vic cho vay b&ng dng Vit Narn phili hqp
vâi quy djnh quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Dng tin trà ng là dng tin cho vay cüa khoãn vay.
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Diu 12. Mü'c cho vay
Qu can cr vào phiiong an sir dung von, khã nãng tài chInh cüa khách hang, khã
nàng nguôn von ca Qu9 và quy djnh tai Diu 15 Quy ch nay d thOa thun vâi
khách hang ye rnü'c cho vay.
Diu 13. Lãi sut cho vay
1. Phixong thirc áp dung lãi sut cho vay:
a. Qu và khách hang thôa thutn v läi suit cho vay di vOi tmg phuong an, dir
an cii the nhung không duccc thâp hon müc läi sut cho vay thi thiu do T.Jy ban nhân
tinh quyêt djnh ban hành theo quy dnh tti diem b khoàn 1 Diu nay.
- Läi sut cho vay cüa Qu duçic xác djnh theo nguyen tc không thp han lãi
suât huy dng bInh quân cüa các nguôn von huy dng, dam bâo bi däp phi quãn 1,
các chi phi khác có lien quan den hot dng cho vay ci.ia Qu9 và bâo toàn, phát triên
nguôn von chü so' hthi.
- Qu5' tInh rnüc läi sut cho vay quy di theo t' 1 %/näm (mit nàm là 365
ngày), phuong pháp tInh lãi theo so dix nç cho vay thirc tê, thôi gian duy trI s dix nç
cho vay thrc tê và thOa thun vOl khách hang tii hçp dông tin diing (phçt hic hcip
dông tin digig) theo quy dtnh tai khoán 3 Diêu 13 Thông tu 39/2016/TT-NHNN c11a
Ngân hang nhà nuOc và khoán 3 Diêu nay.
b. Hang näm hotc trong trng thOi ks', can cO nguyen tc xác djnh läi sut quy
djnh tai diem a khoân 1 Diêu nay, Giám dôc Qu tInh toán, trInh Hi dông quãn 1
Qu phê duyt và báo cáo Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh ban hành mOe lãi suât
cho vay tôi thiêu.
c. TruOng hçip Uy ban nhân dan tinh quyt djnh cho vay d\x an dtu tir phát triên
kt cu ha tang kinh tê - xã hi theo quy djnhtai Quy chê nay vOi lãi suât thâp hon
mOe lãi suât cho vay tôi thiêu quy djnh tai diem b khoán 1 Diêu nay, Uy ban nhân
dan tinh chju trách nhim cap bü phân chênh 1ch gifra mOc lãi suât cho vay tôi thiêu
cUa Qu và lãii sut chi djnh cho vay dOi vOi dr an do.
d. TruOng hqp TiJy ban nhân dan tinh quy& djnh chuang trinh h trcl lai suAt sau
du tix di vói mt dir an c11 the thI phái dam bâo các diêu kin sau:
- Di tuçrng ducic nhtn h trq läi suit sau du Ui là chi d.0 Ui vao d an thuc
các linh vlrc du tu' kt câu ha tang kinh tê - xã hi u'u tiên phát triên cüa tinh theo
quy djnh tai Dieu 5 Quy chê nay.
- Uy ban nhân dan tinh ban hành quy& djnh h trçi läi sut sau du tu di vOi
trng dir an cii th& trong do phái quy djnh rO: Dôi tuçlng duqc nh.n ho trçl; phixong
thOc, thOi dim và mOe h trg lài suât sau dâu Ui; nhim vti, quyên han cOa Qu5 trong
vic thm dnh dr an và giài ngân h trq lãi suât sau dâu Ui; nghTa vçt, trách nhim
cOa di tuqng dugc nhn h trq và cOa các ben có lien quan khác.
- Uy ban nhân dan tinh có trách nhim b trI dÀy dO ngun cAp h trq läi suAt
sau dÀu Ui cho Qu5 theo quy djnh tai diem d khoán 1 Diêu nay, dam bào không ánh
huOng dn ngun vn hoat dng cOa Qu.
d. Läi suAt cho vay di vOl nhing dr an dÀu tu, phuong an kinh doanh thuc d&
tucing ixu dâi vay vn theo các chuong trInh mvc tiêu riêng cOa tinh áp ding theo
nhü'ng mOc läi suAt riêng do TJy ban nhân dan tinh quyêt djnh.
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e.Di vi dir an sü ding ngun vn h trçi cüa cac nhà tài trq quc t có quy'
djnh ye lài suât cho vay khác vii quy djnh cña Quy chê nay thI thrc hin theo các
quy djnh tai thóa thutn dã k két vth nhà tài trg.
g. Trueing hçip thrn djnh 'a dirán thI Qu có th áp diing lài suit mói (nu có
sr thay cloi ye lãi suât so vi thii diem duyt vay) phü hcip v&i lãi suât cho vay cüa
Qu tai th?yi diem thârn dinh lai.
2. Lãi suit cho ,vay dirge diu chinh trong trng 1n giái ngân theo mirc lài sut
cho vay Qu5 cong bô a thng thii kS' và dupe cô djnh trong suôt thii gian vay von.
3. Ni dung thöa thun v lãi suit cho vay bao grn müc lAi sut cho vay và
phucmg pháp tInh lài dôi vâi khoân vay. Lâi vay dirge tInh ti'i ngày tiêp theo cüa ngãy
Qu5 giái ngân khoàn giài ngân dâu tiên theo Khê ithc nhn ng cho den ngày khách
hang trã bet nçi gOc và lãi vay.
a) Lãi vay phài trâ dugc tinh trên s dir ng vay th?c th nhân (x) s ngây vay thirc
té nhân (x) lãi sut närn chia (:) cho 365 (ngày).
b) Lãi chm trà dupe tInh trên s dir nçi lài chrn trâ nhân (x) sE ngày chrn trá
lài nhân (x) 150% lãi suât cho vay trong han (tinh theo läi suât näm) chia (:) 365 ngày
(nhixng không vupt qua 1 O%/nàrn tInh trên so dir lâi ch.rn trâ tucing üng v&i thai gian
chm trà);
c) Triiang hgp rni:rc lãi suit eho vay không quy di theo t lé %Inäm vàIhoic
không áp diing phu'o'ng pháp tInh lãi theo so dir ng cho vay th?c tê, thôi gian duy tn
s dir nci gc thuc té do, thI trong thOa thun cho vay phãi có ni dung ye mirc läi suât
quy dôi theo t' l %/näm (met näm là ba tram sáu mu'oi lam ngày) tInh theo so dir ng
cho vay thirc t và thOi gian duy trI so dir nçi cho vay thic tê do.
4. Khi dn han thanh toán ma khách hang không trà hoc trã khOng dy dñ ng
g6c vàJhoc lâi tiên vay theo thóa thuan trong Hcp dông tin dyng, thI khách hang
phâi trâ lài tiên vay nhu sau:
a) Läi trên ng gc theo lài suit cho vay dã thôa thun tuang ing vOi thai han
vay ma den han chtxa trã;
b) TruOng hgp khách hang không trâ dung han tin lãi theo quy djnh tai dim a
khoàn nay, thI phâi trà lãi ehm trà theo muc lãi suât bang 150% !ài suât cho vay
trong han tai thô'i diem chm trã, tinh theo lãi suât nAm, nhung không virgt qua
1 0%/nàm Inh trên s dir lãi chum trà tuclng trng vai thai gian chm trà;
c) Truang hçip khoán ng vay bj chuyn ng qua han, thI khách hang phài trã !ãi
trên dir ng goc bj qua han tuong ung vâi thai gian chm trà, lài suât áp diing bang
150% lâi suât cho vay trong han tai thai diem chuyên ng qua han.
5. Trung hgp cho vay hgp v6n (dng tài trg): Läi suit cho vay, lãi suit qua han
và các l°ai phi do các ben tham gia hgp dông tài trg thôa thun, dirge the hin trong
hqp dông và phái dam bào không thâp han müc lâi suât cho vay tôi thiêu cüa Qu9
theo quy djnh tai dirn b khoàn 1 Diêu nay.
6. Truang hgp áp diving läi sut cho vay diu chinh, Qu và Khách hang phâi
thóa thun nguyen täc yà cac yêu to dé xác djnh lâi suât dieu chinh, thai diem diêu
chinh lãi suât cho vay. TriRing hgp can eir cáe yêu to dê xac djnh lãi suât diêu chinh
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dn dn có nhiu iriüc läi suit cho vay khác thI Qu áp diing mirc lãî sut cho vay
thâp nhât.
Diu 14. PhI lien quan dn hoat dng cho vay
1. Qu và khách hang thoá thun ye vic thu các khoán phI lien quan dn hoat
dng cho vay, gôm:
a) PhI trâ nçi truc han trong tnrông hp khách hang trá n tnxOc han.
b) PhI trà cho han müc tin dung dir phông.
c) PhI thu xp cho vay hp van.
d) PhI cam kt rit vn k tir thai dirn thôa thun cho vay có hiu lirc dn ngày
giãi ngân von vay lan dâu.
d) Các loai phi khác lien quan dn hoat dng cho vay duçc quy djnh cy the tai
van ban quy phm pháp 1ut lien quail.
2. Mirc phi ciii th di.rçc thrc hin theo t1rng truông hçp dixçic thôa thun trong
Hcip dông t1ri ding hoc các van ban có lien quan dä k gitra Qu và Khách hang.
Diu 15. Gió'i hin cho vay
1. Gii han cho vay dôi vói mt di.r an không duqc vugt qua 20% vn chü sâ
hüu cüa Qu tai thñ diem thirc hin vâ không vugt qua 80% tong vn du tu cüa dir
an. Tnrng hqp Qu thirc hin dông thi dâu tu trrc tiêp và cho vay dôi vâi mt dir
an thI tong giâi han dâu tir trirc tiêp và cho vay không dugc virqt qua 30% vn chü si
hftu cüa Qu tai thri diem thirc hin.
2. Tng mirc dix ng cho vay d& vOl mt khách hang cüa Qu không dir
qua 25% von chü sO hüu cüa Qu.
uy
3. Diii vOi di,r an sü ding ngun vn h trçY cña các nhà tài trçr quc tê
djnh ye giOi han cho vay khác vOi quy djnh cüa Quy chê nay thI thirc hin o cac
quy djnh tai thôa thun dã k kêt vOi nhà tài trg.
Diu 16. Thm quyn quyt djnh cho vay
1. MOe von cho vay di vOi mt phircing an, dir an trên 15% vn chü sO hcru cüa
Qu hoc th?yi han cho vay trên 15 näm do Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh.
2. MOc vn cho vay d& vOl mt phucrng an, dr an tiir trên 5% dn 15% vn chü
sO hfiu cüa Qu5 do Hi dông quãn l Qu quyêt dnh.
3. MOc vn cho vay di v&j mt phucing an, dii an dn 5% vn chi sO hCi'u cia
Qu do Giám doe Qu quyêt djnh.
.,
.X
•A
Then 17. Bao dam tien vay
1. Vic áp dung bin pháp bão dam tin vay hoc không ap dicing bin pháp bão
dam tin vay do Qu và khách hang thoã thu.n. Vic thôa thun ye bin pháp bão
dam tin vay cüa Qu vOi khách hang phü hp vOi quy djnh cüa pháp Iut ye bin
pháp bão dam và pháp 1utt có lien quan. Các bin pháp bão dam tien vay tai Qu9
gôm:
a) Cm c& th chp tài san cüa Khách hang;
b) Ctm c; th cMp bang chInh tài san hInh thành tO ngun vn vay;
c) Cm c, th chp bang tài sâncUa Bn thO ba;
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d) Bào lãnh cüa Ben thu ba;
d) Cho vay không có tài san dam bâo; cho vay tin chip vi sir chp thun ciia
Uy ban nhan dan tinh;
e) Các bin pháp bào dam tin vay khác phü hcip vi quy djnh cüa pháp 1u.t.
2. Trong thai gian chua trâ ht ng, Khach hang không duçyc chuyn nhucing, ban
hoc the chap, cam cô tài san hInh thành tir von vay dê vay von nci khác.
3. Khách hang, Ben bão darn phãi phói hçip vâi Qu d xir 1 tài san bão darn
tiên vay khi có can cix xir l theo thóa thun cho vay, hgp dông bâo dam tiên vay và
quy djnh cüa pháp lut.
Diu 18. Tài san bão dam
1. Tài san bâo dam phài thuc quyn s& hu cña ben báo dam, tth trumg hcp
c.m gitr tài san, bào luu quyên s& hU'u.
2. Tài san bào darn có th du'qc rnô tâ chung, nhi.rng phài xác djnh ducc.
3. Tài san bão darn có th là tài san hin có hoc tâi san hmnh thành trong tuong
lai ma pháp 1ut không cam giao djch. Tâi san hInh thành trong twmg lai gôm:
a) Tài san hInh thành tir vn vay.
b) Tài san dang trong giai doin hInh thành hoc dang dugc to 1p hgp pháp ti
thai dim giao kêt giao djch dam báo.
c) Tài san dã hInh thành và thuc di tung phài dãng k quyn si hilu nhirng
sau th&i diem giao kêt giao djch bâo dam thI tài san do mi duc dang k theo quy
djnh cüa pháp 1ut. Tài san hinh thành trong tucrng lai không bao gôm quyên sir di;ing
dt.
4. Giá trj cüa tài san bão darn có th l&n han, bng ho.c nhO han giá trj nghia vçi
duyc bào dam.
5. Ca ch quàn I tài san bâo dam: Qu có quyn và nghia vi;i di vOi tãi san
dam bão theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 19. Cung cp thông tin
1. Qu5' có trách nhim cung c.p cho khách hang dty dü các thông tin trithc khi
xac l.p thóa thun cho vay: Lãi suât cho vay; nguyen täc và các yêu to xác djnh, thi
diem xác djnh lài suât cho vay dôi vói tnr1ng hcip áp diing lài suât cho vay có diêu
chinh; lâi suât áp dçing dôi vói du' nq gôc bj qua han; lãi suât áp di;ing dôi vói lãi chm
trá; phuang pháp tInh lâi tiên vay; loai phi và rnirc phi áp di;ing dôi vôi khoàn vay; các
tiêu chI xác djnh khách hang vay vOn theo lãi suât cho vay quy djnh tai Diu 13 Quy
chê nay.
2. Khách hang cung cp thông tin cho Qu' và chju trách nhim truOc pháp !ut
ye tinh chinh xác, trung thirc, day dü cüa các tài 1iu gui cho Qu:
a) Các tài 1iu quy djnh tai Diu 22 Quy ch nay;
b) Báo cáo vic su diing vn vay và chimg rninh vn vay duçc su diing diing
mi;ic dIch ghi trong thöa thun cho vay;
c) Các tài 1iu d chüng minh vic áp dng bin pháp bao dam tin vay.
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Dieu 20. Tra nq goc va lal tien vay
1. Can cü vâo dàc dim san xut, kinh doanh, djch vi, khà näng tài chInh Va
nguôn trã nq cüa Khách hang, Qu và Khách hang thôa thu.n v vic trá nq gc và
lãi tiên vay nhu sau:
a) K' han trã ng gc: Qu và Khách hang thOa thun trã n gc theo mOt kS' han
hoc nhiêu kS' han; So tiên trã nq và thôi gian phân kS' ccia mi kS' han có th không
bang nhau.
b) KS" han trâ läi: Qu5 và Khách hang có th thóa thun k5' han trâ lãi tin vay
cüng vOi k5' han trà ng gôc hoc theo k5' han riêng (hang tháng, qu,..);
2. Truông hp Khách hang không có khà nàng trâ n dung han mt phn hoc
toàn b nq gôc vàIhoc läi tiên vay, Qu xem xét chap thun Co CâU lai thai han trá
n theo quy dnh tai Diêu 35 hoc chuyên ng qua han theo quy djnh tai Diêu 31 Quy
chê nay. Qu và khách hang thôa thun vic tInh tiên läi phâi trã phü hp vth quy
djnh tai Diêu 13 Quy chê nay.
3. Qu và Khách hang thôa thun v thir tir thu ng gôc, lâi tin vay. D6i vi
khoân nç vay bj qua han trâ nç, Qu thixc hin theo thu tir nç gôc thu truóc, nç lai
tiên vay thu sau.
4. Trâ n truâc han: Qu và Khách hang thóa thun v vic trâ nç truOc han nêu
tai Hqp dông tin ding. Khách hang dugc trà n trixc han khi có dê nghj bang van
bàn duqc Qu chap thun và không phài np phi trà nçi truOc han. Trtthng hqp trã nç
truâc han không dirge Qu7 chap thun thI Khách hang phãi np phi trâ nq tru&c han.
Müc phi trâ ng truóc han dugc tinh theo müc chênh 1ch gia lãi suât nhn ng vay
theo hgp dông tin diing vâi läi suât huy dng dôi vi to chrc cüa Ngân hang TMCP
Ngoi thuang Vit Narn- Chi nhánh BInh Diiang tai thai diem trã tiên cho k5' han
tuong xüng vài khoâng thai gian trà ng truác han hoc châm dut sm cüa hqp dông
tin dung, phit Fyc hçp dông tin dung.
Diu 21. Phirong thtrc cho vay
Qu' và Khách hang thóa thun vic áp diing các phucmg thüc cho vay nhu sau:
1. Cho vay trng 1n: Mi lan cho vay, QuS" và Khách hang thirc hin thu tic cho
vay cn thit và k hgp dông tin dng. Tong so tiên rut von tOi da bang so tiên vay
cam kêt trong Hgp dOng tin dung.
2. Cho vay theo dçr an du tu: Qu cho Khách hang vay vn d thirc hin các dir
an du tu theo quy dnh tai Diêu 5 Quy chê nay.
3. Cho vay hçrp van: Là vic cho vay có tr 2 t chüc tin ding tró len cüng thrc
hin cho vay di vii Khách hang dê th'çxc hin 1 phuong án/di.r an dâu tu vay vOn, ci
th:
a) Qu dirgc lam dâu môi cho vay hgp von hotc cüng hgp von vi các Qu dâu
tu phát triên dja phuong kháe, to chüc tin diing và to chuc khác dê cho vay dir an.
b) Vic cho vay hqp vn dixgc thirc hin theo Diu l và Quy ch cho vay nay,
Quy ch dng tài trg cüa Ngân hang Nhà nuOc.
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c) Truäng hçp thirc hin cho vay hcp vn d6i vi dir an không thuc dja bàn
tinh, thânh phô noi Qu5 hoat dng thI vic cho vay hçip von phãi thôa man các diêu
kin sau day:
- Dii an phâi thuc danh mic các linh virc du tu kt cu hi thng kinh t - xà hi
ixu tiên phát triên cña tinh theo quy djnh ti Diêu 5 Quy ch nay;
- Dir an có tinh cht h trg phát trin kinh th xä hi lien vñng, bao gm cá dja
phucrng noi Qu hoat dng;
- Duc ChÜ tjch Uy ban nhn dan tinh chp thun cho vay hcp vn ngoài dja
bàn tinh.
3. Các phuong thirc cho vay khác phü hçip vOi diu kin hot dng cüa Qu và
quy djnh cüa pháp luat.

Diu 22. HI so' d nghj vay vn
1. Khi có nhu cu vay van, Khách hang gcri cho Qu các tài 1iu chrng minh dii
diêu kin vay von theo quy dnh ti Diêu 7 Quy chê nay và các tài
khác do Qu9
hu&ng dan phü hp vâi dc diem cii the cüa tiirng chü dau tix, tüng dçr an và t1rng 1oi
hInh cho vay theo Quy ché nay. Ho so vay von bao gôrn:
- Du an, Phu'ang an sü' dung vé,n, trong do nêu rO nhu cu vay vn tti Qu.
lieu

- Các tài 1iu v h so pháp I cüa Khách hang con hiu hrc.
- Báo cáo tinh hinh tài chInh, san xut kinh doanh cña 2 nãm g.n nht.
so pháp 1 lien quan dn phuxrng ánldir an du tu
- Phuong an, dir an du tir.
theo quy djnh hin hành.
- H so báo dam tiên vay.
2. Khách hang phái chju trách nhim truc pháp lut v tInh chinh xác, trung
gi:ri cho Qu.
thçrc, dy dü và hçip pháp cüa các tài
lieu

A' A

Vt A

Dieu 23. 1191 doug tat tham dnh
Các dir an d.0 tu/phuong an dã dtrcic phOng Thm djnh xem xét, thm djnh d
xuât cho vay phài dugc thông qua Hi dông tái thâm djnh dixcic Giam dôc Qu5 quyêt
djnh thành 1p; Hi dông tái thâm djnh cO nhim vi giüp Giárn doe xern xét li kêt
qua thâm djnh tru'c khi quyêt djnh cho vay hoc trInh duyt cho vay theo quy djnh
ti Diêu 16 Quy chê nay.
Diu 24. Thâm d!nh và thm djnh 1ii dtr an, phu'o'ng an
1. Thm djnh dir an, phucing an:
a) Vic thrn djnh và quyt dnh cho vay du'cc thrc hin theo các nguyen tác
sau:
- Bào dam tmnh dc 1p và phân djnhrO rang trách nhim cá nhân, tráchnhim
gitta khâu thâm djnh và quyêt djnh cho vay nhäm dam bão khà näng thu hôi von, yêu
câu quàn l và hiu qua hot dngkinh doanh;
- Can ci các quy djnh trong quy ch và các quy djnh pháp lut có lien quan
tth dan các Khách hang khOng dü diêu kin vay von ho.c thuc din không duçic
cho vay hoc hn chê cho vay nhàm giâm th&i gian xem xét.
loai
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b) Qu th.rn dnh khà nàng dáp irng các diu kin vay vn cüa Khách hang theo
quy djnh tai Diêu 7 Quy chê nay; xem xét, dánh giá tInh khà thi, hiu qua cña phinng
an, dir an dâu tu và k.ha nang hoân trã nç vay cüa Khách hang d quyt djnh cho vay.
Trong qua trInh thâm ctjnh, Qu ducic s1r ding kêt qua xêp hang tin ding ni b cia
Qu5 kêt hçp vol các thông tin cña Trung tarn Thông tin tin d1rng quôc gia Vit Nam
và các kênh thông tin khác.
c) Trong thOi gian không qua 05 ngày lam vic di vOi cho vay trung hn và
không qua 10 ngày lam vic dôi vOi cho vay dài hn k tr khi Qu nhn duçyc d.y dü
ho s hp 1 và thông tin can thiêt cüa Khách hang theo yêu cu cüa Qu, phông
Thâm djnh phãi thçrc hin báo cáo thâm djnh bang van bàn trinh Hi dng tái thâm
djnh xem xét:
- Trong truOng hqp không chap thun cho vay, Qu9 phâi thông báo cho Khách
hang bang van bàn trong do nêu rO can cü tü chôi cho vay.
- Trong truOng hçrp chp thun cho vay:
+ Theo quy djnh tai khoàn 3 Diu 16 Quy ch nay, Giám dc Qu phê duyt báo
cáo thâm djnh và ban hành thông báo cho vay dôi vOi khách hang;
+ Theo quy djnh tai khoân 1 và khoàn 2 Diu 16 Quy ch nay, Giám dc Qu9
phê duyt báo cáo thârn djnh va tiêp tiic trinh cap cO thâm quyên phê duyt cho vay;
sau khi duc cap có thâm quyên quyêt djnh cho vay, Giám dôc Qu ban hành thông
báo chap thun cho vay g1ri Khách hang biêt dê tiêp tic thrc hin ho sd vay von.
2. Thirc hin thm djnh 1ti phixcing án/dr an vay von trong các tnthng hçp sau:
a) Dix an cO thay di iOn so vOi quyt dnh du tu d phê duyt và diigc nguOi có
thâm quyên quyêt djnh dâu tu cho phép diêu chinh dr an bang van bàn dam bão phO
hqp vOi quy djnh hin hành ye quàn 1 dâu tu và xây dirng.
b) Sau 12 tháng k tr khi Qu có kin thm djnh nhung phixang ánIdir an chra
thwc triên khai thrc hin.
c) Khách hang có van bàn d nghj và duc Qu chp thu.n.
UJiu 25. ThOa thun cho vay
1. Qu và K.hách hang thOa thun cho vay dugc 1p thành Hçip dng tin ding
theo mu ban hành kern theo Quy chê nay dê giao djch trong giao kêt thôa thun cho
vay (DInh kern các mu Hgp dông tin dçing và Hp dông the chap bào dam tiên vay);
2. Hp dng tin ding mu duc l.p thành van bàn, trong do tôi thiu Co các ni
dung duçc quy djnh tçti khoàn 1, khoân 2 và khoân 3 Diêu 23 Thông tu so
39/201 6/TT-NHNN cüa Ngân hang nhà nuOc.
3. Qu5 th chiic thuc hin:
a) Niêrn y& cong khai hqp dng theo mu, diu kin giao djch chung v cho vay
tii trii sO và däng tài trên trang thông tin din t11 cüa Qu (bdif.vn);
b) Cung cp dy dñ thông tin v hçip dng theo mu, diu kin giao djch chung
cho khách hang bit truOc khi k két thOa thun cho vay và có xác nh.n cüa khách
hang v vic d duçic Qu5 cung cp day d thông tin. Vic xác nhn cüa Khách hang
duçc th%rc hin theo van bàn riêng và/hoc dtrc ghi trong thôa thun cho vay.
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4. Nu phát hin nh€tng yu t ânh huông dn an toàn tin diing, Qu dInh chi
vic k kêt, thirc hin hçp dông tIn diing vri khách hang dé chua hoc không cho vay
theo két qua thâm djnh cho vay.
Diu 26. Giãi ngân khoãn vay và kim tra, giám sat vic sfr dyng vn vay
1. Diu kin giài ngân: Hoàn thành các thu tijc v tài san bâo darn tin vay, dàng
k giao djch bâo dam theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Nguyen t.c giâi ngân:
a) Giâi ngân vn vay phâi diing niiic dich si:r ding vn, nhu cu vay vn du tu
phuting ánIdi,r an dã ducc duyt cho vay.
b) Giài ngân v6n vay trên co sà d nghj ci1a Khách hang theo tin dO trin khai
dir an, phucmg an và niic clich sir diing tiên vay thóa thun trong Hop dông tin d%lng
dàk).
c) Qu hu6ng dn chi tit h s, trInh tir thu tiic giâi ngân va kim tra, giárn sat
vic sü diing von vay.
3. Khách hang có trách nhiOm sir dng vn vay và trà nq theo nOi dung dâ thôa
thu.n trong Hqp dông tin diing, báo cáo bang van ban va cung cap tài 1iu chirng
minh vic sir diing vn vay theo yeu câu cüa Qu5.
4. Theo djnh k' hotc dOt xut, Qu có quyn kim tra, giám sat viOc sü diving
von vay và trã nçi cña khách hang theo quy trInh nghip vi tin dung cüa Qu5.
Biu 27. Theo dôi, thu hi nç và läi
1. Dn kS' htn trà nçi (gc, lãi) quy djnh trong hcip dng tin diing (hoc phii hic
hp dng) dã k, Khách hang có trách nhim chü dng trà dü nq cho Qu dung han.
2. Nu Khách hang không trà dugc mOt phn hay toàn bO nq (gc) dung han
theo thoa thuân va không thwc Qu chap thuân diêu chrnh ky han tra n hoäc gia han
nçi thI Qu chuyên so nq gôc den hh trá nhung chua trã sang nq qua han và áp ding
lâi suât n qua han quy djnh tai khoàn 4 Diêu 13 Quy chê nay.
3. Trung hp Khách hang không trà dung han tin lài theo thôa thun dã cam
kêt thI phâi trá lAi chm trá theo müc lãi suât tai khoàn 4 Diêu 13 Quy chê nay.
4. Khách hang có nq qua han trên 06 tháng sau khi dã áp diing các bin pháp tn
thu hoc thirc hin các bin pháp xü 1 rüi ro nhung van chua thu du n (goc, lãi),
Qu5 s xà 1 tài san bào dam tiên vay dê thu hôi nç theo quy djnh cüa pháp lut.
TrInh t%r, thu tyc xir 1 tài san bào dam thxc hiOn theo quy djnh cüa pháp 1ut ho.c
quy ctjnh báo dam tiên vay cüa Qu.
Diu 28. Quyt toán vn du tir
1. Khi dir an du tu hoàn thành dua vào khai thác s1r ding (sau day gçi tat là
cong trInh hoàn thành), Khách hang có trách nhim 1p báo cáo quyêt toán von dâu tu
cong trInh hoàn thành và phê duyt quyêt toán theo thâm quyên;
2. Qu có trách nhiOm kim tra, xác nhn tëng s vn tin d%Tng cüa Qu dã cho
vay;
3. Trueing hqp s vn tin ding cua Qu9 theo quyt toán cong trInh hoàn thành
duqc phê duyt nhO hon sO vOn tin diing cua Qu dâ giâi ngân cho phuong ánIdir an,
Khách hang có trách nhim hoàn trà phân chênh lOch cho Qu.
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Diêu 29. Quyn và nghia viu cüa Qu5
1. Quyn cüa Qu:
a) Co quyn yêu câu Khách hang cung cp tài 1iu chüng minh dir ánl phixcmg
an sr diing von khã thi, khã näng tài chInh, mi1c dIch sir dung von hçp pháp, bién
pháp bão dam tin vay truc khi quyêt dnh c.p tin ding.
b) Thirc hin cho vay dung di tuçing, phü hçip vi các quy djnh tai Quy ch
nay. Ducic quyên ttr chôi cho vay nêu dir an /phixcing an và Khách hang không du
diêu kin vay von theo quy chê nay.
c) Kim tra, giám sat qua trInh vay vn, sir diing vn vay và trá nçi cüa Khách
hang truOc, trong và sau dâu tu. Duc quyên kiêm tra djnh k' hoc dt xut tài san
hInh thành tü von vay, tài san the chap, cam cô cüa Khách hang, tài san the chp, cm
cô cüa Ben thu ba.
d) Chrn dut vic cho vay, thu hi ncr vay trtrOc hn khi phát hin Khách hang
vay, Ben thir ba cung cap thông tin sai sir that; vi phm hcp dông tin ding, hçip dông
bâo dam tiên vay cTh k hoc khi phát hin các yêu to ãnh humg den an toàn tin diing.
Trithng hçip can thiêt, Qu duçyc khâi kin Khách hang, Ben thu ba vi phtm hçp
dông tin ding, hçrp dOng dam bâo tiên vay theo quy djnh ct1a pháp 1ut.
d) Khi dn htn trâ nq, nu Khách hang không trâ ducc nq và cac Ben không có
thóa thun khác thI Qu ducc quyên xu 1 tâi san hInh thành t1r von vay, tài san the
chp, cam cô cüa Khách hang; tài san the chap, cam cô cüa Ben thi'r ba dê thu hôi nq
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
e) Xr 1 rui ro theo quy djnh tir Diêu 32 dn Diu 36 Quy ch nay và thrc hin
quy& djnh cüa Uy ban nhân dan tinh dôi vOi dii ánlphucing an duçc khoanh nçi, xóa
nçivà theo quy dnh cüa pháp 1u.t.
g) Qu có quyn tr chü trong hoat dng cho vay và tr chju trách nhim v quyt
djnh cho vay cüa rnInh. Không to chuc, cá nhân não duçc can thip trái pháp 1ut vào
hoat dng cho vay cüa Qu.
2. Nghia v1i cüa Qu:
a) Thrc hin dung thôa thun trong Hqp dng tin diing, Hçp dng bão dam tin
vay.
b) Kim tra tInh hInh sà diing vn vay, tInh hInh khai thác kinh doanh phuong
an và tài san dam bâo tiên vay theo djnh ks'; 1p báo cáo nhn dng rüi ro có the phát
sinh trong qua trInh cho vay; theo dOi, dánh giá và kiêm soát rüi ro; dê xuât phuong
an xü 1 rüi ro (nêu co) nhàm bâo toan nguôn von Qu.
c) Luu gitt bão quán h so vay van, h so báo dam tin vay theo quy djnh cüa
pháp 1uQt.
Diu 30. Quyn và nghia vi cüa Khách hang
1. Quyn cüa Khách hang:
a) Tir chi yêu c&u cüa Qu không dung các quy djnh cüa pháp 1ut và thóa
thuan trong hqp dng tin dung và hçip dông dam bão tiên vay.
b) Khiu ni, khâi kin vic vi pham hçTp dng tin diing, Ip dtng dam báo tiên
vay cüa Qu theo quy djnh cüa pháp 1ut.
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c) Duoc yêu cu giái ngân vn vay khi có dñ h so tam irng, h so thanh toán
theo ding quy djnh.
d) Duçc trá nç truâc han khi du'çc Qui chip thun.
2. NghTa vi cüa Khách hang:
a) Sir diving vn vay dung miic dIch; cung cp dy dñ, kp thai, chInh xác, trung
th%rc các thông tin, tâi 1iu lien quan den vic vay von, sir diing von vay cho Qu' và
chju trách nhirn ye tinh chInh xác cüa thông tin, tâi 1iu dã cung cp theo quy djnh
tai Diêu 7, Diêu 19 và Diêu 22 Quy chê nay. Tto diêu kin cho Qu thirc hin kim
tra tru9c, trong và sau cho vay. Giri dü báo cáo tInh hInh san xuât kinh doanh, báo
cáo tài chInh hang qu và hang näm cho Qu trong su& thai gian chua trá h& nçi vay.
b) Thirc hin dy dü các ni dung dã thOa thun trong hçip dng tin diing, hcip
dông dam báo tiên vay.
c) Thirc hin báo cáo quyt toán vn du tu cong trInh hoàn thành.
d) Trá nçi gc và lãi dy dCi, dñng han theo k hoach (1ch) trá nv trong hcp dng
tin ditng.
ci) Chju trách nhim truâc pháp lut khi không thc hin dung thOa thun v
vic trá nçi vay và các nghia vii dam bào tiên váy cia cam kêt trong hcTp dông tin diing,
hçip dông dam báo tiên vay.
Diu31.Nqquáhn
Qu5 chuyn nq qua han di vôi s du n gc ma khách hang không trá duc n
diing han theo thóa thun và không du?c Qu chap thun Co CU 'ai thôi han trá 'w;
Qu thông báo cho khách hang ye vic chuyên n qua han. Ni dung thông báo tôi
thiêu bao grn so dix nçi gôc bj qua han, thai diem chuyên n qua han và 1ãi suât áp
ding dOi vài du ng gôc bj qua han.
Diu 32. Xii' 1 ru ro
1. Khách hang phái có trách nhim trá nçi cho Qu5 theo dung hqp dng tin diing
(hoc phit liic hçip dông tin diing) cia k.
2. Trong mt s tr1xng hçip ci,i th, các dirán/phuong an vay vn tai Qu dugc
áp diing các bin pháp xi'r l ru ro bao gôm diêu chinh kS' han trá n (bao gOm lui
thi dim bat du trã nçY, diêu chinh muc trá nq trong tüng k' han, diêu chinh thii
han trá n trong tirng k' han), gia han n; khoanh n và xóa nq (gôc và lãi); ban nq.
ro xây ra cho các d%r ánlphuang an vay vn ciia Qu do nguyen nhân
3.
khách quan du'cic x1r l nhu sau:
a) Trung hp do chInh sách Nba nuâc thay di lam anh hu&ng trçrc tip dn
hoat dng ciia phuong ánIdir an ma dn den vic Khách hang gp khó khàn trong trã
nçi vay thi Khách hang ducic xem xét gia han n; xóa, giám lãi tiên vay; khoanh nq.
b) Tru'ng hp thiên tai, hóa hoan, tai nan do nguyen nhân khách quan gay thit
hai tái san ma Khách hang không trá duc'c nçi va ducic co quan Nhà nuc có thâm
quyn xác djnh, thI vic xfr 1 ru ro duçic thirc hin theo trInh ti,r nhu sau:
- Sir dyng các ngun tài chinh ciia Khách hang theo quy djnh d thu hi nq;
- Tin bi thuing cüa Co quan báo him (nu co);
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- Dtro'c xern xét, xóa ng mt phân hoc toàn b so nç vay con 1ii.
Diu 33. Thm quyn xfr 1 rüi ro
1. Cp nào quyt dnh cho vay thi quyt djnh gia han nçi, diu chinh k' han ng.
Riêng dôi vOi trung hp thâm quyên quyêt djnh cho vay thuc Hi dông quân 1'
Qu, vic gia han nq do Hi dông Quàn l Qu5 quyêt djnh, diêu chinh kS' han nç do
Giám dc Qu quyêt djnh. Tong thi gian gia han n tôi da không vugt qua 1/3 thOi
han cüa khoân vay.
2. Hi dng quãn 1 Qu quyêt djnh vic min, giâm lãi tiên vay, phi, xóa nq läi,
phi.
3. Chü tjch TiJy ban nhân dan tinh quyt dnh vic khoanh nç, xóa ng gic.
Trithng hçip xóa nq, sau khi quyêt djnh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh báo cáo Hi
dông nhân dan tinh.
Diu 34. Hi dung xfr 1 rüi ro
Hi dung xir l rüi ro do Giám due Qu5 quy& djnh thành 1p có nhim vi tham
mmi Giám dôc xây dirng các bin pháp phOng ngra rüi ro tin dung; TrInh cp có
thâm quyên quyêt djnh xr 1 rüi ro tin dung theo quy djnh tai Diêu 32, Diêu 33, Diêu
35 vàDiêu 36 Quy chênày.
Diu 35. Co cu Ii thô'i han trã no'
Qu5 xem xét quy& djnh vic Cu cu lai thai han trã n trên cu so d nghj cüa
khách hang, khà nAng tài chinh cüa Qu và kêt qua dánh giá khà näng trà ng cüa
khách hang, nhu sau:
1. Khách hang không có khã nàng trà nçi dung kS' han nçi guc và/hoc lâi tin
vay và ducc Qu5 dánh giá là Co khâ näng trà day dü n gôc và/hoc lãi tiên vay theo
k' han trà ng duc diêu chinh, thI Qu xem xét diêu chinh k' han trà ng gôc và/hoc
lâi tiên vay do phü hp vOi nguôn trà n cüa khách hang; thOi han cho vay không
thay dôi.
2. Khách hang không cO khá näng trã h& nçi guc và/ho.c läi tin vay dung thOi
han cho vay dä thoá thun và dirçic Qu dánh giá là có khà näng trà day dñ nq gôc
và/hoc ith tiên vay trong mt khoàng thi gian nhât djnh sau thOi han cho vay, thI
Qu xem xét cho gia han ng vOi thOi han phü hp vOi nguôn trá n cüa Khách hang.
3. Khi có nhu cu ca cu lai thOi han trâ ng, Khách hang phái gOi van ban dê
nghj Co cu lai thOi han trà nq kern phuong án/kê hoach trà n mOi cho Qu.
4. Vic co cu lai thOi han trà ng thrgc thçrc hin truOc hoc trong thOi han 10
(muOi) ngày kê tü ngày den k' han, thOi han trá nq d thOa thun.
Biu 36. Chm dfrt cho vay, xfr 1 nq
1. Qu có quyn chtm düt cho vay, thu hu nq trithc han theo ni dung d thOa
thun khi phát hin khách hang cung cap thông tin sai s11 that, vi phm quy djnh trong
Hçip dung tin dung và/hoc Hçip dông bào darn tiên vay. Khi thyc hin châm dirt cho
vay, thu hui nç truOc han theo thOa thutn trong Hçip dông tin diing, Qu thông báo
cho khách hang v vic châm düt cho vay, thu hôi ng truOc han. Ni dung thông báo
thi thiu bao gum thOi dim chm dirt cho vay, thu hôi nçi trithc han, so du ng gôc bj
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thu hi truc han; thai han hoàn trà s du n gc b thu hi tru'c han, thi dirn
chuyên nq qua han vâ lãi suât ap dung dôi vâi so du nv gôc bj thu hôi trithc han.
2. Trung hap khách hang không trà duac nq dn han, thI Qu có quyn áp
dung các bin pháp.thu hôi no theo Hcip dông tin dçing, hcp dông bào dam và quy
djnh cüa phap 1ut có lien quan. Tru&ng hçip sau khi áp diing các bin pháp thu hôi
nçi nhung van không dü de hoàn thành nghia vu trã n dôi vói Qui, thI khách hang có
trách nhiêrn tiêp tVc trá day dü n gôc và lãi tiên vay cho Qu.
3. Trueing hçp khách hang hoc ben bão darn bj tOa an quyt djnh ma thu tiic
phá san hoc tuyên bô phá san, thi vic thu hôi nv cüa Qu dôi vói khách hang, ben
bão dam thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut ye phá san.
Diu 37. Phit vi phim và bi thu*ng thit hi
1. Qu và khách hang duçic thôa thun v vic phat vi pham, bi thuông thit
hai theo quy dinh cüa pháp luQtt dôi vâi trung hgp Qu5' hoc khách hang không thirc
hin dñng nôi dung trong Hcp dông tin ding, triir truông hcrp quy djnh t?i khoán 4
Diêu 13 Quy chê nay.
2. Qu va khách hang có th thóa thun v vic ben vi pham nghia vi chi phãi
chju pht vi pham ma không phâi boi thung thit hai hoc vira phãi chju phat vi
phm và vi'ia phài bôi thuing thit hai. Tru'ing hçp Qu vâ khách hang có thOa thun
ye phat vi pharn nhung không thôa thun ye vic vüa phái chju phat vi pham và vira
phâi bM thuông thit hai thI ben vi pharn nghTa vii chi phái chju pht vi phm.
Diu 38. Phn 1oi ncr, trIch 1p du' phông rüi ro
Vic phân loai ng, trIch 1p dir phông rüi ro di vâi hoat dng cho vay du tu
thic hin theo quy djnh ap dung cho các to chirc tin diving.
Diu 39. Cho vay theo üy thác
1. Nhn üy thác:
a) Qu cho vay theo üy thác cüa ChInh phü, t chirc, Ca nhân trong vâ ngoài
nuâc theo hçip dông nhn ñy thác cho vay dã k kêt vâi ca quan di din cüa ChInh
phü hoc th chirc, cá nhân. Vic cho vay üy thác phái phü hqp vai quy djnh hin hành
cüa pháp lut ye tin ditng, hçxp dông ñy thác và huâng dan cüa Qu.
b) Qu du'çic hu&ng phi üy thác và k.hoán hu'&ng lçii khác dã thôa thun trong
hçip dng üy thác cho vay.
c) Qu phai chju trách nhim cho vay dung d& tuçmg, dung dir an, thu hi vn,
lâi cho vay theo Quy chê nay và các thOa thu.n khác dã thôa thun trong hcrp dông üy
thác cho vay.
2.Uythác:
a) Qu' duc üy thác cho các t chuc tin d'çing và ,Ngân hang Phát trin Vit Nam
th%rc hiên cho vay và thu hôi nq mt sO dir an thuc dôi tugng vay yOn cña Qu thông
qua hcrp dông üy thác gita Qu5' v9i to chirc nhn üy thác.
b) Các t chuc nhan üy thác ducic huâng phi dch vi üy thác. Müc phi cci th
dixçic thóa thun và ghi trong hçip dông üy thác.
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Diu 40. Báo cáo, thanh tra, kim tra
1. Q có trách nhim cung cp báo cáo theo djnh k' và dt xut theo yêu cu
cüa Si Tài chinh, Ngân hang Nba nuóc, Hi dông nhân dan tinh, Uy ban nhân dan
tinh và B Tài chInh theo quy djnh chê d báo cáo hin hành.
2. Hoat dng cho vay vã thu hM nçi cüa Qu5 chju sir quãn 1, giám sat, thanh tra,
kiêm tra cüa các ca quan N1ià nuóc có thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut và tti
DiêU lê Qu:
Chtro'ng III
TO CHIC THIfC HIIN
.
.
..A
Dieu 41. Quy â1nh chuyen tiep
1. Di vOi các Hçp dng tin ding dã k kt k tü ngày 15/03/2017 dn khi Qu
ban hành thông báo áp diing tinh lãi suât cho vay quy dôi theo t' 1 %àm (met näm
a thun viii
là 365 ngày), phixang pháp tInh läi theo so du nçi cho vay thixc tê và
khách hang trong Hçip dông tIn ding quy djnh tai khoán 3 Diêu1' Thông tix
39/2016/TT-NHNN cua Ngan hang nha nuac.
2. Di vó'i các Hçip dng tin ding duçic k9 kt truc ngày 15/0j0 17: Qu9 và
Khách hang tiêp tiic thirc hin các ni dung trong Hcp dông tin diin dä k kêt phi
hçip v9i quy djnh cüa pháp 1ut có hiu 1rc thi hành tti thôi diem k kêt hçp dông do
hoc thôa thun sira dôi, bô sung hcip dông tin dirng phü hqp vói quy djnh tti Quy
chê nay.
Diu 42. To chüc thtrc hin
1. Ban Giám dc và các phông nghip viii thuc Qu5 D.0 tu Phát trin tinh BInh
Dirang, các to chüc và Ca nhân có trách nhirn to chüc thiriC hin Quy chê nay.
2. Trong qua trInh thiic hin nu có vuóng mc, khó khan, Giám dc Qu5 trInh
Hi dng Quán 1 xern xét, quyêt djnh sira dôi, bô sung Quy ché nay dê to chirc thirc
hin theo quy djnh cüa pháp 1ut./._TM. HO! DONG QUAN LV
CHU TICH

Trin Thanh Liêm
Chü tjch UBND tinh

