
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA  R!A —  VUNG TAU Dc 1p - Tr do - Hnh phác 

S&  3633  /QD-UBND Ba Rja - Ving Tàu, ngày 0 thángif/nam 2017 

QUYET DNH 
Ban hành Quy dlnh quãn I hot tng cho vay cüa 

Qu Phát triên khoa h9c va cong ngh tinh Ba Rja — Vflng Tãu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A - VUNG TAU 

Can ci'r Luat  T chirc chInh quyn dja phucng ngày 19 tháng 06 näm 2015; 

Can cir Lut Khoa h9c và Cong ngh ngày 18 tháng 06 näm 2013; 

Can cr Thông tu s 14/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 06 näm 2016 cUa 
Bô Khoa h9c và Cong ngh ye Quãn 1 các hoat dng cho vay ttr nguôn von cUa 
Qu5 Phát triên khoa h9c và cong ngh Quôc gia; 

Can cü Quyt djnh s 844/QD-TTg ngày 18 tháng 05 näm 2016 cüa Thu 
tung ChInh phü ye vic Phê duyt Dê an "Ho trçY h sinh thai khâi nghip dOi 
mOi sang tao  Quôc gia den nãm 2025"; 

Can cü Quyt djnh s 2490/QD-UBND ngày 19 tháng 10 näm 2015 cüa 
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic ban hành Diêu 1 To 
chüc và hoat dng Qu5 Phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja — Ving 
Tàu; 

Can dr Quyt djnh s 3380/QD-UBND ngày 28 tháng 11 nam 2016 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic Ban hành Kê hoach ho trçY khi 
nghip dôi mi sang tao  cüa tinh Ba Rja — VUng Tàu giai doan 2016-2020; 

Can cü Quy& djnh s 3414/QD-UBND ngày 01 tháng 12 nãm 2016 cüa 
Chü tjch Uy ban nhan dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic ban hành Quy djnh 
Quãn 1 tài chInh cüa Qu Phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja — VUng 
Tàu; 

Xét d nghj cüa Hi dng quãn 1 Qu Phát trin khoa h9c và cong ngh 
tinh tai T? trinh so /TTr-QKHCN.HD ngày  A  , tháng .i näm 2017, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh Quãn 1 hot dng 
cho vay cüa Qu5' Phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Ria — Vüng Tàu. 

Quy djnh nay gm 3 chixcrng và 20 diu. 



((UCHU T!CHMI( 
FHO CHfT TIC}1ii 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k. 

Diu 3. Chü tjch Hi dng quãn 1 Qu5 Phát trin khoa h9c và cong ngh, 
Giám dôc Sâ Khoa hçc và Cong ngh, Giám doe Qu5 Phát trién khoa h9c và 
cong ngh, các co quan, to chrc và eá nhãn có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 

Nyi n/zmn: 
- B Khoa h9c và Cong ngh (b/c); 
- TTr TU, TTr HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
-Nhudiêu3; 
- Si Tài chinh; 
- KBNN tinh; 
- Cong TTDT — Trung tam Cong báo tin hçc tinh; 
- Liru: VT, TH. 

Däng Minh Thông 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
T!NH  BA RjA — VUNG TAU Dc 1p - Tr do - Hnh phüc  

QUY D!NH 
Quãn I hott dng cho vay cüa 

Qu Phát triên khoa h9c và cong ngh tInh Ba Ra — Vung Tàu/  
(Ban hành kern theo Quyet djnh so  3633  /QD-UBND ngày2O thángfMárn 2017 

cia chu tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Ving Tàu) 

Chmng I 
QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh quán 1 các hoat  dng cho vay tr ngun vn cüa Qu5 
Phát triên khoa h9c va cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu dê thirc hin các nhim vii 
khoa h9c và cong ngh. 

Diu 2. Di turong áp diing 

Quy djnh nay duqc áp diing di vOi: 

1. Qu Phát trin khoa h9c và cong ngh tinh. 

2. T chirc, cá nhãn có nhu cu duçic vay vn d thirc hin các dir an i'rng diing 
kêt qua nghiên cru khoa hçc và cong ngh vào san xuât và dii song phic vi phát triên 
kinh tê - xã hôi cüa tinh. 

3. T chi'rc tin diing. 

4. Ca nhân, nhóm Ca nhãn có dir an khâi nghip, doanh nghip khâi nghip dM 
mâi sang tao tai tinh. 

5. Các t chrc, Ca nhân khác có lien quan. 

Diu 3. Giãi thIch tir ngu' 

Trong Quy djnh nay, các tü ngCr duçc hiu thu sau: 

1. Qu9 là vit tt cüa Qu5' Phát trin khoa hçc và cong ngh tinh Ba Rja — Vng 

2. Khách hang là ten gi chung cho M chirc, Ca nhân có thu cu và dugc vay 
von tr nguOn von cüa Qu5'. 

3. Ngan hang nhan zy thác là t chirc tin diving diiqc Qu5 Uy thác thrc hin hoat 
dng cho vay. 

4. L'Jy thác cho vay là vic Qu5' giao cho Ngân hang nhn Uy thác thrc hin mt 
so hoat  dng lien quan den vic cho vay dôi vâi khách hang vay von cüa Qu5 theo quy 
djnh cüa pháp lu.t. 

Tàu. 
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5. Hop dng tin dung là hçrp dng kinh t dixçic k bang van bàn quy djnh v 
vic vay và cho vay giüa khách hang vâi to chirc tin dicing nhn Uy thác. 

6. Hop dng nhn üy thác và iy thác cho vay (sau day gi tat là Hçp dng üy 
thác) là thOa thun bang van ban giia ben nhn üy thác hot dng cho vay và Qu5' 
nhäm xác lap, thay dOi hoc châm dirt quyên và nghTa vi cüa các ben v vic üy thác 
và nhn üy thác hot dng cho vay. 

7. Dku chinh /9) hgn trá ncr là vic ben cho vay chap nhn thay di k' hn trã 
my god hoc lAi trong phrn vi thi gian cho vay dã thôa thun truâc do trong Hcp 
dông tin diing ma kS'  htn cuôi cüng không thay dôi. 

8. Gia hgn ncr vay là vic ben cho vay chap nhn kéo dài them mt khoàng th?i 
gian trà nç gOc, hoc lài vuçyt qua thai ban  cho vay dã thOa thu.n trithc do trong Hçip 
dông tin diing. 

Diu 4. Nguyen tac chung v vic cho vay 

1. Qu thirc hin cho vay di vâi các dir an 1rng diing kt qua nghiên ciru khoa 
hçc và cOng ngh (sau day gçi tat là d%r an) theo quy dlnh tai Diêu I tO chüc và hoat 
dng cüa Qu5 Phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành 
kern theo Quyêt djnh so 2490/QD-UBND ngày 19/10/2015 cüa Chü tjch UBND tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu (sau day gi tat là Quyêt djnh so 2490/QD-UBND) và các van bàn 
có lien quan. 

2. Qu thành 1p Hi dng khoa h9c và cong ngh (sau day gçi tat là Hi dng 
khoa h9c) dê xét ch9n cad diy an dê nghj vay von theo nguyen täc cOng khai, bmnh 
dang; vic thâm djnh tin diing và các nghip vi lien quan dirçic üy thác cho mQt to 
chirc tin diing trong tinh th%rc hin. 

3. Các diy an d nghj duçc vay vn khOng dng thai nhn các tài trçr, h trçl ttr 
cac nguôn Ngân sách Nba nixâc khác cho các ni dung xin vay von tai  Qu theo quy 
djnh tai  Khoãn 2 Diêu 6 Quy djnh nay. 

4. Khách hang vay vn cüa Qu5' phãi cung cap h s cháng minh dir an dà thrçic 
phê duyt, chüng minh näng 1irc tài chInh dê thirc hin dir an, tInh hiu qua kinh té cUa 
dir an, có khà näng hoàn trã gôc, lâi day dü, dung han;  cung cap ho s ye tài san an 
dam tiên vay và tr chi trã mi chi phi phát sinh lien quan den các thu tVc  trên. 

5. Khách hang vay vn cüa Qu5 phãi bão dam sir diing vn vay dung miic dich, 
cam kêt hoàn trá my gOc và lAi tiên vay dung thri han. 

Chirongil 
TO CHUC THI!C HhIN QUAN LY HOAT DQNG CHO VAY 

Diu 5. Diu kin dtrçrc xem xét vay vIn 

1. Khách hang vay vn phài dáp irng các yeu cau sau: 

a) Co day dU näng lirc pháp lut dan sr, nang hrc hành vi dan si và chju trách 
nhim dan si theo quy djnh cüa pháp luat; 
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b) Co dü näng hrc chuyên mon và diu kin cci si vt chit d thirc hin dr an 
vay vOn theo quy djnh; 

c) Thirc hin các quy djnh v bão dam tin vay theo quy dinh tai Diu 7 Quy 
djnh nay và các quy djnh cUa pháp lut có lien quan; 

d) Tai thai dim d nghj vay vn, không có các khoán nq dçng thu& nç xu tai 
các to chüc tin ding; 

d) Co vn tr có tham gia thirc hin dir an ti thiu là 30% tng vn du tu cüa 

2. Dr an vay vn phài dáp 1mg các yêu cu sau: 

a) Dr an dã duçic ca quan có thm quyn phê duyt; 

b) Cong ngh thuc quyên sIr ding hcip pháp cUa khách hang và không thuc 
danh milc cong ngh hn chê chuyên giao hoc danh miic cong ngh cam chuyên giao; 

c) San phm cüa dir an duçic san xut và liru hành theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 6. Tiêu chi xác dlnh  lãi sut cho vay và ni dung dirqc vay vn 
1. Tiêu chI xác dlnh  lãi suit cho vay 

Tiêu chi xác djnh lAi suit cho vay thrc hin theo quy djnh cüa Khoân 3 Diu 10 
Quy djnh quãn 1 tài chinh cüa Qu Phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu duc UBND tinh ban hành kern theo Quyet djnh so 341 4IQD-UBND ngày 
0 1/12/2016 và các van bàn lien quan. Ci the nhtr sau: 

a) Cho vay không ly lâi dM vâi các dir an dáp 1mg các tiêu chI sau: 

- Di,r an 1mg diing kt qua nghiên clru khoa h9c và phát trin cOng ngh dirge 
to ra trong nuâc va dir an 1mg diing cOng ngh cao hoc san xuât san phâm cOng ngh 
cao dem li hiu qua kinh te xA hi tIr nhUng nhim vi khoa h9c và cOng ngh dirge 
nghirn thu a mIre "dat" tth len và dirge c quan Co thâm quyên cong nhn két qua; 

- Dir an to vic lam và thu nhp ti các vüng nông thôn, min nüi, vüng có diu 
kin kinh té - xâ hi kho khän; tai  các vUng cO diêu kin kinh tê - xA hi dc bit khó 
khàn. Danh miic dja bàn có diêu kin kinh tê - xã hi dc bit khó khan theo quy djnh 
cüa ChInh phil 

b) Cho vay vâi lãi suit uu dãi, t6i da bang lãi su.t cho vay tin diing dau tu cüa 
Nba nuac duc B truâng B Tài chInh quyêt djnh trong t1mng than k' ducrc áp diing 
dôi vâi các dir an dôi rnâi cOng ngh nhärn to ra các san phârn, djch vi CO chat hrgng 
và sIre cnh tranh cao. 

c) Cho vay vâi lãi suit thp hoc không ly lAi, gop vn dau tu di vài hot 
dng khâi nghip dôi mOi sang tao. 

2. Các ni dung thirc hin d1r an dugc xem xet cho vay bao gm: mua nguyen, 
nhien, vat lieu, ding cu, phu t1ng; rnua may móc, thiêt bj, day chuyên cong ngh; rnua 
bi quyêt cOng ngh, chuyên giao cong ngh; thuê chuyen gia trong và ngoài nuâc. 

dir an. 
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3. Mirc lãi suit cho vay dM vói mt dir an dixçic c djnh trong su& thai gian 
thuc hiên du an. 

4. Mirc lãi su.t cho vay uu dâi cii th do Chü tjch Hi dng quãn l Qu quyt 
djnh trên cci sâ dé xuât cüa Cci quan diêu hành Qu5'. 

Diu 7. Bão dam tin vay 

1. Khoàn d nghj vay vn phãi có bão dam tin vay vâi giá frj ti thiu bang 
100% giá trj khoãn vay. 

2. Các bin pháp bão dam tin vay diicic chp nh.n là mt trong hai trithng hcp 
sau: 

a) Bão lành ngãn hang; 

b) Th chip tài san là quyn sü diing dt i và quyn sâ hüu nba a, phucing tin 
v.n tãi, may mOc, day chuyên thiêt bj (bao gôm tài san hin hthi hoc tài san hInh 
thành trong ttrang lai). Tài san dng lam bão dam tiên vay phái có nguôn gôc xuât xü, 
duçc to chixc dlnh  giá tài san có uy tin thâm djnh, dixcxc phép giao djch, có thanh 
khoãn, không bj tranh chap và duçic mua bão hiêm mçi rUi ro trong suôt th?yi gian báo 
dam; 

3. Trong truang hqp cho vay không có tài san bão dam di vâi dir an có tInh 
chat dâu tu sê cho HOi  dông quãn l Qu5 xem xét, quyêt djnh; 

4. Riêng di vâi các thm vi s1 nghip cong 1p ngoài các bin pháp báo dam 
tiên vay quy djnh ti Diem a, b Kboãn 2 Diêu nay. di.rgc thiic hin theo CG chê báo 
Iãnh và tin chap. Vic bão lành do co quan chU quãn cap trên trrc tiêp dn vj do bâo 
dam. 

5. Trong th?yi gian chixa trã ht nç ben yay hoc ben báo Iänh không duçc 
chuyên nhuqng, ban hoc the chap tài san dã the chap, dâ duac bão lành dé vay von 
nci khác. 

6. Ngân hang ducxc Qu5 yêu cau thm djnh, kim tra, dánh giá các bin pháp 
dam bão tiên vay cüa ben vay dêdê xuât len Hi dông quãn l Qu, chju trách nbim 
truâc phap lut ye các kêt luan,  dê xuât cüa mInh. 

7. TrInh tr và thu tic bão dam tin vay, xir l tài san báo dam tin vay thirc hin 
theo quy djnh cüa pháp lut ye bâo dam tiên vay và hçp dông bao dam vay von da k. 

Diu 8. Hn muc cho vay, thô'i han vay 

1. Hn müc cho vay t6i da 70% tng vn dau tu cUa dir an và không qua 5 
(näm) t dông/dir an. 

2. Thai hn cho vay cho mQt dii an ti da là 36 (ba muoi sáu) tháng. Thai gian 
cho vay dôi vâi tfrng dir an ciii the do Chu tjch Hi dong quân l Qu xem xét, quyêt 
djnh trên ca sâ dê nghj cüa Cc quan diêu hành Qu5 và Hi dông khoa hoc. 

3. Di vai nhung dr an có quy mô lan mang li hiu qua kinh t - xâ hi cao, 
can mirc vOn vay trén 5 t)' dOng vã/hoc thai hn cho vay trên 36 thang do Hi dOng 
quãn l Qu xem xét, quyêt djnh. 
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4. Tng s vn cho vay hang näm không qua 20% và tng du n cho vay không 
qua 50% von diêu l cüa Qu dôi vâi các dir an quy djnh ti Diem a và b Khoãn 1 
Diêu 6 Quy djnh nay không Ian hcin 2/3 von cho vay theo kê hoch duçc phê duyt. 

5. Di vOi ngun vn buy dng ngoài ngân sách tinh, müc cho vay và du nçi cho 
vay hang näm can ci'i vào thôa thun giüa Hi dông quàn l Qu5 và to chi'rc cung cap 
von. 

Diu 9. Uy thác cho vay 

1. Nguyen tc üy thác 

a) Qu$ üy thác hot dng cho vay cho Ngãn hang nhn üy thác thông qua Hçp 
dông üy thác. Giám doe Qu có trách nhim k hgp dông üy thác. 

Ni dung cüa Hqp dng üy thác quy djnh các ni dung v nghTa vi, quyn lçii, 
trách nhim eüa Qu và Ngân hang nhn üy thác và các ni dung khác do các ben thOa 
thun phü hc'p va tuãn thu quy djnh pháp lut hin hành ye nhn üy thác, quy djnh cho 
vay tr nguOn von cüa Qu5 và các van ban pháp lut có lien quan. 

b) Ngân hang nhn üy thác thirc hin các nghip v duçic üy thác theo quy dinh 
tai Hp dông üy thác va quy djnh cüa pháp lut hin hành ye cap tin diing cüa to chüc 
tin diing di vai khách hang và quy trInh cüa Ngân hang nh.n üy thác. 

2. Yêu cu di vâi ben nhan üy thác 

a) Dáp i'rng các diu kin v thixc hin nhn Uy thác theo quy djnh ti Diu 8 
Thông tu so 30/2014/TT-NHNN ngày 06 tháng 11 näm 2014 cüa Thông doe Ngân 
hang Nba nuOe quy djnh ye üy thác và nhn üy thác cüa to chuc tin diing, chi nhánh 
ngân hang nuic ngoài (sau day gi tat là Thông Px so 30/2014/TT-N}INN); 

b) Cam kt cp tin diing ti thiu 30% tng vn Mu tu cüa dir an dà duçc Qu5 
chap thun cho vay, trü tru&ng hcp Ngân hang bào lãnh cho khách hang 100% giá trj 
khoãn vay; 

c) Truang hçip có nhiu ngãn hang dáp irng duçc cáe yeu cu nêu tren, Giám 
doe Qu sê 1iia ch9n ngân hang có t)' l nçi xâu thâp nhât ti thai diem, xem xét 1ira 
ch9n Ngân hang nhn üy thác. 

3. Ni dung, phm vi üy thác 

Qu5' üy thác eho Ngân hang then üy thác thre hin các nghip v11 nhu sau: 

a) Thm djnh tin diing; 

b) Son thào va k kt hçip dng tin diing cho vay, hçip dng bão dam tin vay; 

c) Mt s phn vic lien quan dn bão dam tin vay và xü 1 bão dam tin vay; 

d) Giãi ngân vn cho vay; 

d) Kim tra giám sat vic sr ding vn vay; 

e) Thu hM các khoãn vn cho vay, thu lAi vay; 

g) Mt s ni dung khác phü hçp vài quy djnh hin hành v Uy thác và nhn Uy 
thác. 
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Ni dung, phm vi üy thác cii the cho trng khoãn vay drçic quy djnh trong Hgp 
dông üy thác. 

4. PhI üy thác 

PhI üy thãc dime thóa thun gifta Qu5' và Ngãn hang nhn üy thác nhirng ehênh 
1ch không qua 30% phi üy thác cong bô cüa Ngân hang nhn üy thác tai  thai dim k 
Hçip dông üy thác dôi vâi trng dir an cho vay. 

5. Quy trmnh phi hqp 

a) Giám dc Ca quan diu hãnh Qu và Ngãn hang nhn üy thác thirc hin k 
Hçip dOng üy thác nguyen täc trong do thOa thun các hqp tác ca ban giüa các ben phü 
hçip vâi quy djnh ti Diêu 5 Thông tu so 30/20141TT-NHNN; 

b) Ca quan diu hành Qu t chirc dánh giá, xét ch9n các dir an theo các tiêu 
chi khoa h9c và cOng ngh, xác djnh m1tc dIch sir diing von, quy djnh ye müc lâi suât 
duçyc ap diving theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diêu 12 Quy djnh nay và gri kêt qua cho 
Ngân hang nhn üy thác; 

c) Ngân hang nhn üy thác thrc hin thm djnh tin ding theo quy djnh cüa 
Ngân hang sau khi có van ban dê nghj cüa Ca quan diêu hành Qu dOi vói dir an dixqc 
Hi dông khoa h9c dê nghj cho vay; 

d) Ca quan diu hành Qu5' tng hqp kt qua dánh giá cüa Hi dng khoa h9c Va 
kêt qua thâm djnh tin diing cUa Ngân hang nhn üy thác dê trInh Hi dông quãn 1 
Qu5' xem xét, phê duyt cho vay; 

d) Trên ca s& quyt djnh cho vay cüa Hi dng quãn 1 Qu5', Giám dc Qu5 và 
Ngân hang nhn üy thác thixc hin k Hçp dOng üy thác chi tiêt dôi vOi dir an cho vay; 

e) Qu5' và Ngân hang nhn üy thác thirc hin các nghia v1j và trách nhim theo 
các quy djnh cüa Quy djnh nay và các diêu khoãn tai  HçTp dOng üy thác. Quy trmnh 
phôi hçip ci the gita các ben ducic quy djnh ci the t.i Hçp dông Uy thác; 

g) Hai ben thirc hin thanh 1 Hqp dng üy thác khi các ben lien quan cia thirc 
hin day dü cac nghia v11 theo hçip dông ho.c khi hçip dông duçc châm dirt theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

Diu 10. H so dãng k 

1. Thai gian nhn h sa: Hang näm, Ca quan diu hành Qu5 thông báo np h 
sa trên Trang thông tin din tCr cüa Qu5' hoc cüa Sâ Khoa hçc và Cong ngh và 
hithng dan ye diêu kin, thU tc CO lien quan. 

2. H sci dang k3' duçie 1p thành 02 (hai) b theo quy djnh eUa Qu5, bao gm: 

a) Dan d nghj vay vn theo Mk 01/C V-QKHCN.DON tai  Phi,i hic các biu 
mu cho vay ban hành kern theo Quyet djnh nay; 

b) Thuy& minh dr an ing diingkt qua nghién cru khoa hçc và phát trin cong 
ngh vào san xuât và di song theo Mâu 02/C V-QKHCN.ThfflA ti Phi lic cac biêu 
miu cho vay ban hành kern theo Quyêt djnh nay; 
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c) Tài 1iu pháp 1 cüa khách hang gm: dang k kinh doanh và diu 1 doanh 
nghip; giây t chirng minh näng Iirc pháp 1; giây to chimg minh ngi.rOi dai  din theo 
pháp 1ut và van bàn phé duyt phung an vay von; 

d) Tài 1iu pháp 1 cüa dr an: van bàn phê duyt cUa các c quan có thm quyn 
va các cy quan chirc nang ye dir an dâu tu (nêu co). Các giây phép, bàn quyên cho 
cong ngh üng ding, các h.ng miic xay drng, xuât nhp khau, san xuât san phâm cüa 
duán; 

d) Tài 1iu chrng rninh nng 1irc tài chInh, näng hrc quãn 1, chuyên môn, cc' sO 
vt chat k thut cüa khách hang: báo cáo tài chInh Co kiêrn toán 2 11am gân nhât; xac 
nhn cüa cc' quan thuê; nhân 1irc theo ngành nghê phc vi cho vic triên khai dr an; 
các di an tuong tr dã thirc hin; rnt bang, nhà xuOng may móc thiêt bj; 

e) H so báo darn tin vay cho khoán vay: các giy tO chüng minh quyn sO 
hUu, quyên quân 1, quyên si:r ding; djnh giá tài san; bão hiêm rüi ro; 

g) Các tài 1iu khác theo quy djnh cüa Ngân hang nhn üy thác. 

3. Khách hang cO trách nhim cung cp dy dü, trung thirc các thông tin, tài 1iu 
lien quan den ho so dãng k và chju trách nhim truOc pháp 1ut ye tinh chInh xác cüa 
các thông tin, tài 1iu do. 

4. H so hqp l dáp i1rng dAy dü theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu nay sê duçc Co 
quan diéu hành Qu5 tO chüc dánh giá xét ch9n và thâm djnh theo quy djnh. 

Diu 11. Ti chtic dánh giá, thAm djnh, phê duyt 

1. Dánh giá khoa hçc và cong ngh 

a) Co quan diu hành Qu5 t chirc thirc hin vic dánh giá khoa hçc và cOng 
nghê cüa dir an e nghj vay von thông qua Hi dông khoa hçc do Chu tjch Hi dông 
quãn l Qu quyêt djnh thành l.p trén cc' sO dê nghj cüa Giám doe Qu5. Hi dOng 
khoa hçc có trách nhirn tu van cho Qu5' ye vic cho vay hoc không cho vay, müc 
von vay, lãi suât vay và thOi han  vay. 

b) S lugng, cc' cAu t chirc và quy trinh lam vic cüa Hi d6ng khoa duqc thirc 
hin theo Quy ché to chirc và hoat dng cüa Hi dông khoa hçc cüa Qu do Hi dông 
quán 1 Qu ban hành. 

c)Nidungdánhgiá: 

- Dánh giá hiu qua kinh t xâ hi khi sO diing vn vay. 

- Dánh giá v sr phO hqp cüa dir an vOi phm vi, d6i tuçing cho vay; 

- Danh giá, thAm djnh cong ngh cOa dir an dAu tu duçic thixc hin theo quy djnh 
hin hành cüa pháp 1u.t. 

d) Kt qua dánh giá cüa Hi dng khoa hçc dugc ghi vao biên bàn hçp và dixcic 
gui cho Ca quan diêu hânh Qu5 dé triên khai các cong vic tiêp theo: 

- TruOng hçp HQi dng khoa h9c d nghj cho vay, Co quan diu hành Qu5' gOi 
h so dir an cho Ngân hang nhn üy thác dê thâm djnh tin diing. 
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- Trurng hqp Hi dng khoa h9c d nghj không cho vay, Cc quan diu hành 
Qu trInh van bàn báo cáo Chü tjch Hi dông quán 1 Qu dông thi gui van bàn 
thông báo cho khách hang ye ket qua dánh giá dôi vâi dr an; 

d) Trong mt s trixmg hçp cn thit khi có d nghj cUa Hi dng khoa h9c Va 
ducxc Cc quan diêu hành Qu chap thun, Qu và thãnh viên dai  din Hi dông khoa 
hçc có the tiên hành thâm djnh thirc tê tai  dja diem triên khai dir an trixâc khi dua ra 
kién kêt 1un ye kêt qua dánh giá dir an. 

2. Thm djnh tin ding 

a) Vic thm djnh tin ding dir an së do Ngân hang nhn üy thác thrc hin theo 
các quy djnh cüa to chic và các quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc doi vi to chiic tIn 
diing. 

b) K& qua thm djnh tin ding cüa Ngân hang nhtn üy thác drc thông báo cho 
Qu bang van bàn theo mu duçrc quy djnh tai  Hçip dOng ày thác. 

3. Phê duyt dir an 

a) Tang hçp kt qua dánh giá, thm djnh 

- C quan diu hành Qu5' tng hcip kt qua dánh giá cüa Hi dng khoa hçc và 
kêt qua thâm djnh tin diing cüa Ngân hang dê trinh Hi dOng quán l Qu5 xem xét, 
phê duyt. 

- Dr an di.rqc d nghj cho vay phãi duçic Hi dng khoa h9c d nghj cho vay và 
Ngân hang nhn ày thác dê nghj cap tin diing. 

- Truäng hqp Ngân hang nhn ày thác d& nghj không cp tin ding, Qu' gài van 
bàn thông báo cho khách hang ye kêt qua dánh giá và thâm djnh dôi vâi dir an. 

b) Hi dng quãn 1 Qu5' quyt djnh phê duyt dir an cho vay dira trên c sO kt 
qua dánh giá, xét ch9n dir an càa Hi dông khoa h9c, ket qua thâm djnh tin diing cüa 
ngân hang nhn ày thác cho vay và dê xuât càa Cc quan diêu hành Qu; 

c) Thông báo kt qua phe duyt dir an 

C quan diu hành Qu co trãch thim thông báo bng van ban cho Ngân hang 
nhn ày thác và khách hang ye quyêt djnh cho vay hoc không cho vay càa Qu dOi 
vOi ho s dir an sau khi có kêt qua phê duyt cüa Hi dông quãn 1 Qu dê các ben 
bitt va phôi hçip thirc hin. 

4. Thai gian xü 1 và thông báo kt qua dánh giá, thm djnh dir an ti da 1 06 
(sau) tháng kê tir ngày nhn duçc ho sci hçip 1. 

Diu 12. Hüy bô quyt djnh cho vay 

1. Trong thai gian k tü ngày quyt djnh cho vay có hiu lirc dn thii dim k 
hqp dông thirc hin, Cci quan diêu hành Qu5 có quyên trInh ChU tjch Hi dông quán l 
Qu hay bó quyêt djnh cho vay dOi v&i d an néu phát hin mt trong các trixàrng hçip 
sau: 

a) Khách hang có giã mao, gian lQn hoc khai báo không trung thirc trong h so 
dang k thirc hin dir an; 
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b) Vi phm các yêu cu dôi vâi khách hang quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 5 Quy 
djnh nay; 

c) Co sr trüng 1.p v kinh phi thirc hin dir an tü các ngun khác cüa ngãn sách 
nh, nuâc. 

2. Khách hang có quyt djph bj hüy bö phãi chju các hInh thirc xir 1 theo quy 
djnh hin hânh có lien quan. 

Diu 13. Giãi ngân v6n vay 

1. Cci quan diu hành Qu5r chuyn vn cho vay vào tài khoàn &IçYc mi riêng 
cho Qu5' tai  Ngân hang nhn üy thác sau khi k Hçip dông üy thác. 

2. Ngân hang nhn üy thác thirc hin giãi ngân phü hqp vâi tin d dir an, k' 
han rut von di.rçc quy djnh trong Hçp dông tin diing, theo quy djnh cüa pháp 1ut lien 
quan và chuyên cho Qu5 ban sao các chrng t1r lien quan trong 03 (ba) ngày lam vic, 
kê tr thi diem giãi ngân. 

3. Tru&ng hcip phái dfrng giãi ngân vn vay, thu hi ng truâc han  do khách hang 
vi pham các thôa thun trong Hcip dông tin ding, Ngân hang nhn üy thác phãi có van 
ban thông báo cho Qu dê xü l theo quy djnh. 

Diu 14. Quãn I giám sat khoãn vay 

1. Cci quan diu hânh Qu5 phi hçip vth Ngân hang nhn üy thác thirc hin kim 
tra dôi vâi các khoãn vay theo djnh k' hoc dt xuât theo yêu câu quãn l dê dam bão 
hiu qua si:r diing von vay. 

2. C quan diu hành Qu5 giám sat Ngân hang nhn üy thác vic thirc hin Hcip 
dông üy thác dê don dôc vic thu hôi nç, kjp thi xi l nhftng phát sinh lien quan den 
khoãn vay và các van de có lien quan khác. 

3. Cong tác kim tra, giám sat ducic 1p thành biên ban d lam can cü xir l va 
kru gift ho so theo quy djnh. 

Diu 15. Diu chinh kr hin trã nç, gia hin nq vay 

1. Qu xem xét, thrc hin diu chinh kr han  trã ng, gia han  n vay trong trirng 
hp khách hang khOng có khã näng trã n dung k' han  do  tam  thai gp kho khän 
nhirng có khã näng khäc phic dirc. 

2. Truc k' han  tra nq 02 (hai) tháng, khách hang phái có don d nghj diu 
chinh k' hn trã ng, gia han  n vay theo Mâu 03/CV-QKHcN.DC tai Phi 1iic các biêu 
mâu cho vay ban hành kern theo Quy djnh nay cüng tài lieu chung minh nguyen nhân 
chm trã và phuong an trã nçi mOi gui Ngan hang nhn Uy thác và Qu. 

3. Co quan diu hành Qu5 và Ngán hang nhn üy thác thirc hin kim tra tInh 
trng sft ding von vay dung mic dIch, thâm djnh phuong an trá n mth dé trInh Giárn 
dc Qu quyêt djnh dieu chinh kS' han trã nçx hoc trInh Chü tjch Hi dong quân 1 
Qu5 quyet djnh gia hn nç vay. 
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4. Th?yi gian cho mi 1n gia hn nçi vay không qua 1/3 (met phn ba) thyi hn 
ghi trong hqp dông cho vay. Tong thai gian gia h?n  nçi cüa mt dr an vay vn không 
vuçit qua thai hn cho vay cüa dir an do. 

5. Các khoãn vay chm trã không dixçic diu chinh k' hn trã nçi, gia hn nçi thI 
so nç qua h.n phãi trã duçic chuyên sang nçi qua h.n và chju lâi suit qua han  bang 
150% lai suât trong hn cUa Ca gôc và läi, tInh tr thii diem qua han.  Dôi vii các 
trung hp cho vay không lay lâi, khi dugc gia han,  khách hang phâi chju lAi suAt vay 
bang lãi suât cho vay tin diing dâu tu cüa Nba nuóc do B Tài chinh cong bô. 

6. Di vâi diu chinh kS' han trã n, Ca quan diu hành Qu xem xét, quyt 
djnh trong thai han  15 (mi.ri lam) ngày lam vic kê tr ngày nhn dixcc ho so hçip 1. 

Di v&i gia han  ng vay, Ca quan diu hành Qu trInh Chü tjch Hi dng quãn 
1 Qu5 xem xét, quyêt djnh trong thii hn 45 (bôn muai lam) ngày lam vic kê tr 
ngày nhn duçic ho so hçip 1. 

Diu 16. Ch d thông tin, báo cáo và hru gifr h1 so' 

1. Ch d thông tin, báo cáo 

Ca quan diu hành Qu5' cO trách nhim báo cáo Uy ban nhân dan tinh và các co 
quan chirc näng ye tInh hInh hoat  dng cho vay theo djnh kS'  1 (met) nàml lan hoc dt 
xuât theo yêu câu quán 1. 

2. Lp và liru git't h so 

a) Ngãn hang nhQn üy thác chju trách nhim 1p vã báo quãn h so tIn diing 
theo quy djnh cüa ngân hang và các quy djnh hin hành cüa Nhà nu&c dôi vâi tO chüc 
tin ding và chi nhánh ngân hang nuàc ngoài; 

b) Ngân hang then üy thác có trách thim gui Ca quan diu hành Qu 01 (rnt) 
b ho so tin diing (bàn sao có xác nhn cüa ngân hang) truâc khi thanh l Hçp dông 
üy thác và khi cO yeu câu cüa Ca quan diêu hành Qu bang van bàn; 

c) Ca quan diu hãnh Qu5 có trách nhim bão quàn h sa theo quy djnh hin 
hành cüa Nhà nu9c. Ho so luu giü bao gôm: các ho so thu than duçc do khách hang 
cung cap tir ban dâu và trong qua trInh giãi quyét cong vic; các t& trinh, báo cáo, biên 
bàn lam vic, biên bàn kiêm tra, quyêt djnh cap tin diing; các hgp dông, các tài lieu tài 
chInh và pháp l, chüng tü có lien quan den khoân vay, bão dam tiên vay cüa các ben 
tham gia hçp dông. 

Diu 17. Quyn và nghia viii cüa Co' quan diu hành Qu5 

1. Yeu cAu khach hang cung cp tài 1iu lien quan dn dir an vay van; tr cMi 
cho vay nêu dir an không dat  yêu câu khi dánh giá, thâm djnh theo quy djnh tai  Diêu 
11 Quy chê nay. 

2. Quyt djnh lira ch9n Ngân hang nhn üy thác nh&m dam bão vic sü diing 
von vay an toàn hiu qua và phU hgp vâi quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

3. CO quyn giám sat, kim tra Ngân hang nh.n üy thac thirc hin Hp dng üy 
thac dông thii yêu cau Ngân hang nhn üy thác báo cao, cung cap tài lieu, thông tin ye 
tinh hInh, ket qua thirc hin Hqp dông üy thác. 
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4. Phi hp vâi Ngân hang nhn üy thác kim tra, giám sat qua trInh vay v6n, 
sir diing von vay và trã nq cüa khách hang, kiêm tra tài san dam bão tin vay, gia han 
n, diêu chinh k' han  trâ nq theo quy djnh. 

5. Tü chi các yêu cu cüa Ngân hang nhn üy thác trái vth nMng thôa thun 
trong Hçip dông üy thác, xir 1 theo thâm quyên hoc khâi kin trirâc pháp 1ut khi 
Ngân hang nhn üy thác vi phm Hqp dông üy thác. 

6. Thirc hin dy dü và dung han  vic chuyn vn üy thác, trà phi üy thác cho 
Ngân hang nhn üy thác theo thôa thun tai  Hçip dông üy thác. 

7. Thrc hin các quyn và nghTa vj khac theo ni dung cüa Hcp dng üy thác 
hoc khi có yeu câu cüa co quan nhà ni.râc có thâm quyn. 

Diu 18. Quyn và nghia vii cüa ben vay 

1. Tr chi các yêu cAu cUa Qu5 và Ngân hang nMn  üy thác không dung vâi các 
quy djnh cüa pháp Iut và thôa thun trong Hcip dông tin diing; khieu nai,  khâi kin 
vic vi phm Hçp dông tin diing theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Yêu cu duçc vay vn khi dap irng dü diu kin cüa Qu5. 

3. Thirc hin dung các ni dung dã thôa thun trong Hçip dng tIn diing và các 
cam kêt khác. Sir ding von vay dung miic dIch, hoàn trã ng gôc, lâi vay vâ các khoãn 
phi day dü, ding thai han. 

4. Cung cp dy dü, kjp thai và phãi tx chju trách nhim v tInh hqp pháp, tInh 
chinh xac, tinh trung thirc cüa các thông tin, tâi 1iu ma mInh cung cap, lien quan den 
vic vay von cho Qu5 và Ngãn hang nhn üy thác. 

Ph6i hap, tao  diu kin thun lçii cho Qu5, Ngân hang nhn üy thác thirc hin 
vic kiêm tra, giám sat theo quy djnh. 

5. Giri dy dü, kjp thñ báo cáo tInh hInh thirc hin dir an và sü dung vn vay, 
báo cáo tài chInh cho Qu5 vã Ngân hang nhn üy thác trong suôt thai gian khi chua trã 
hêt nç vay. Báo cáo ket qua thirc hin d%r an cho Qu khi hêt thai han  vay và sau khi 
dr an ket thüc. 

6. Trã nci gc và lãi vay dung han  theo dung các thôa thun trong Hgp dng tin 

7. Chju trách nhim truOc pháp 1u.t khi không thirc hin dung hoc thirc hin 
không day dü nhüng thôa thun trong Hçip dông vay von dã k kêt ye vic sCr diing 
von vay, trâ nç vay, trá lâi von vay và thirc hin các nghia vi dam bão tiên vay dâ cam 
ket trong Hcip dông vay von. 

8. Trong tru&ng hqp, khi ben vay thay di dai  din hçxp pháp cüa mInh thI ngri 
thay the phai có trách nhim kê thira hoãn toân dôi vi khoán n gôc va läi vay cung 
nhüng cam ket ma ngthi dai  din hgp pháp truc do dã cam kêt. 

9. Khi chuyn quyn s& hctu, chia tách, sat nhp ben vay phái trã h& n gc va 
lãi vay cho Qu5. Trong trtthng hçp chua tra hêt nq gôc va lâi vay thI ben vay cO trách 
nhim lam thu tiic chuyen n gôc và läi cho dan vj mài và duqc Qu chap nhn bang 
van ban. 
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Diu 19. Quyn và nghia vy cüa Ngãn hang nhn üy thác 

1. Tham gia Hi dng khoa h9c d thAm tra, thm djnh phucmg an kinh doanh, 
báo cáo tài chInh, các bin pháp báo dam von vay. 

2. Trên ca sâ Hqp dng üy thác chi tit dâ k kt vâi Qu, Ngân hang nhn üy 
thác có trách nhim k kêt Hçp dông tin ding vâi ben vay von và tiên hành giái ngãn 
theo tiên d vay von ghi trong Hçp dông tin diing. 

3. Kim tra giám sat qua trInh vay vn, si:r diing vn vay; kim tra dt xuAt tài 
san bão dam tiên vay, tài san báo lành khi can thiêt. 

4. CU can b chuyên trách phi hçip vâi chuyên viên cüa Ca quan diu hành 
Qu ghi chép, theo dôi các biên dng cüa von üy thác, nç gôc, tiên lãi, nçyxâu, nçi khó 
dài... 

5. S ding vn üy thác d cho vay dung yêu cu cüa Hcp dng üy thác duçic k 
kêt gifla Qu' và Ngân hang nhn üy thác. 

6. Sau khi duc sir dng bng van ban cüa Qu, Ngãn hang nhn üy thác thöa 
thun vài ben vay diêu chinh k' han nv, gia  han  nç, chuyén n qua han  hoc dông 
cho ben vay trã nç truâc han. 

7. Djnh k' giri báo cáo cho Qu5 bao grn các thông tin, tài 1iu dy du, chInh 
xác ye khách hang, ye tInh hInh giãi ngân cüa von üy thác, tInh hInh thu hôi nç và lãi 
vay, tlnh hInh rüi ro và kê hoach  xü 1 rüi ro, các dê xuât kiên nghj và các nghip vii 
khác có lien quan. 

Churong III 
IMEU KHOAN THI HANH 

Diu 20. To churc thuc hién 

1. Quy djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày ban hành. 

2. Tnring hçp các van ban quy phm pháp 1u.t ducic vin dn trong Quy djnh 
nay d'ircic sira dOi, bô sung hoc thay the bang các van ban quy pham pháp 1ut mâi thI 
áp d1ng theo các van ban mâi. 

3. Qu5' có trách nhim xay drng quy trInh cho vay, ca ch kim soát ni b, 
dánh giá rüi ro và xi:r l rüi ro dê to chüc thirc hin. 

4. Trong qua trInh thixc hin, nu có khó khãn, vithng mac, d nghj các th chirc, 
cá nhân kjp th?i phãn ánh ye Qu, Giám dOc Ca quan diêu hành Qu tong hqp thông 
qua Hi dOng quãn 1 Qu trmnh Chu tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh bô sung, sira 
dôi cho phü hcp vói thirc tiên va quy dnh cüa pháp lut hin hành./— 

kJCHUTICH 

CH TIC 

Bang Minh Thông 



LUC CAC BIEU MAU CHO VAY 
uylt djnh so'  3 633  /QD- UBND ngày O thángc'am 2017 

ü tjch Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — VtThg Tàu) 

1. Mu 01/C V-QKHCN.DON - Don d nghj vay vn 

2. Mu 02/CV-QKHCN.TMDA - Thuyt minh dir an üng ding k& qua nghiên cihi 
khoa bce và phát triên cong ngh san xuât vào di song 

3. Mu 03/C V-QKHCN.DC - Don d nghj diu chinh k' hn trã ng/gia h,n no 
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BR T—FOSTED 
Qu5' Phát trin khoa hçc va 

Cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

Mu 0 1/CV-QKHCN.DON 

Ma s6 h sc 

Ngay np h sx 

(Do Co quan dieu hành Qu9 gin) 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc  

BN BE NGH! VAY VON 

KInh gfri: Qu5 Phát trin Khoa h9c và Cong ngh tinh Ba Ria — Vung Tàu 

Tôi ten là: , là di din hçip pháp cüa chü du tu dir 
an, kInh dê nghj Qu5' phát triên khoa hçc và cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu cho 
ching tOi ducic vay vOn thirc hin dr an ing diing/chuyen giao khoa hçc cong ngh 
theo chi tiêt sau: 

S tin d nghj vay: . (Bang chtt)  

M%lc dIch sü ding tiên vay:  

Th?yi han vay:  

DuOi day, xin giri kern theo các thông tin và giy t lien quan tâi d nghj vay vn 
dê Qu5 xem xét cho vay sO tiên trên. 

1. Thông tin cüa Ben d ngh vay vn 

Ten chU dau ttx:  

Djachi:..  

Dién thoai: Fax: Email: 

Quyt djith/ giy phép thành 1p s6:  

Dang k kinh doanh hoc dang k hot dng KH&CN s&  

Ncyi cp ngày cp  

Nganh ngh kinh doanh, djch vii chInh:  

Vn diu l/ vn pháp djnh:  

S tài khoãn: m& ti Ngân hang  

Mästhu&  

Di din pháp l ChU d.0 tu dir an: Chüc vii:  

CMND s&. . Ni cp .. Ngày cp  
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2. Thông tin v dr an d ngh thrçc vay vn 

Tênduán:  

Quyt djnh phê duyt dir an: s ngày tháng .....näm 
ccx quan phé duyt:  

Vn du tix: 

+ Tng müc dAu tu diiçc phé duyt:  

+ Ccx cu và ngun vn dAu tix: 

-VntucO:  

- Vn huy dng (ngun, lâi suit):  

HInh thirc dAu tix:  

Djadimd.utix:  

Mic tiêu/sãn phm cüa d%r an:  

Thxi gian thirc hin dir an:  

Mo tã cong ngh üng diing: ten cong ngh/dang k quyn sO' hüu trI tu hoc hçp 
dOng chuyên giao/TInh nàng và day truyên thiêt bj chInhlsàn phâm cüa cong ngh. 

3. Tom tat phirong an sfr dyng vn vay 

'FT 

Các 
hang 
muc 
cüa 

dir an 

Kinh 
phi 

thi.rc 
hiên 

BE NGH! VAY VON 
Nun 
von ti 

có 

Ngun 
vn vay 

khác 

Mua sam 
trang 

thit bb 
may moe, 

day 
chuyn 

cong ngh 

Nguyen, 
nhiên 

vat Iiu 
chInh 

Mua thit k& 
phn mm, bI 

quyt cong 
ngh h* 

chuyên giao 
cong ngh, 

quynsfrdi,ing 
sang che 

Thuê 
chuyên 

gia flwO'C 
ngoài 

tric tip 
thc hin 

thrán 

Khác Tng 
cong 

1 

Cong 

4. Phiro'ng an trã no' 

a. Ngun trã nq:  

Tr ngun thu nhp cüa dr an:  

Các ngun khác:.  

b. K hoach trâ nçx. 

-ThO'igianânhan: .Ldo  
- K' h.n trã my:  
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Stt Tho'i gian S tin trã no' 
G6c Lãi Tong cong 

1 

Cong 

5. Dam bão tin vay 

Các bin pháp dam bão tin (hmnh thtrc, ten, s hthi, noi km giü, giá trj c1 th): 

6. Cam kt 

Chüng tôi cam kt: 

a. Bão dam và chju trách nhim v sir chmnh xác và tInh trung thixc, pháp 1 cüa h 
sc vay von duçic gui den Qu. 

b. Khi dA dirge Qu quyt djnh cho vay sê thirc hin dung, dy dü các cam kt trong 
hgp dông tIn diing và theo các quy djnh cüa Qu5'. 

Rt mong sir hqp tác và h trg cüa Qu Qu5. 

Trân tr9ng./. 

ngày ......tháng ......nám 
CHU DAU TU'DAN 
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BR T-FOS TED 
Qu Phát trin khoa hoc Va 

cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Thu 

Mu 02/C V-QKHCN.TMDA 

Ma s h so' 
(Do Ccr quan dieu hành Qu9 ghi) 

THUYET MINH DU AN' 
7 •A , , , A A 

u ng dung ket qua nghien ciru khoa hoc va phat trien cong nghe 
' . 

vao san xuat va do'i song 

I. THÔNG TIN CHUNG YE DJ AN 

1 Têndirán 2 Mäsô(dwcrccâ'pkhiHscr 
tring tuyên) 

3 Thô'i gian thirc hin: tháng; 
(Tr tháng /20 dn tháng /20 ) 

4 Tong vn thirc hin dir an: .triu dng, trong dO: 

Ngun Kinh phi' (triu atng) 

- Vn vay tir Qu 

- V6n vay tir Ngãn hang tht.ro'ng mi 

- V,n tr CO cüa t chfrc chü tn 

- Khác (lien doanh...) 

5 Thông tin v khách hang (chü dâu 1w,) 

5.1. Ten khách hang thrc hin Dir an:  
Ho va ten ngrôi di din theo pháp lust  

Din thoai: Fax:  

E-mail: Website:  

Dja chi:  

So tài khoãn:  

Kho bac  Nhà nhxàc/Ngân hang:  

Ten cc quan chü quân (nê'u có):  

5.2. Ngirôi di din vay von: 
1-19 vâ tên Näm sinh: Nam/Nft: 

H9c ham: H9c vj:  

Chtrc vii (trong t chirc):  
Din thoai: Email:  

'Thuyt minh di.rçc trInh bay và in ra trong kh gthy A4. Di.rài day, Dir an vay vn trên ducic goi 
tätlàDixán. 
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6 Xuãt xtr 

[Ghi rO xut xir cüa Dr an tr mt trong các ngun saul: 

- Ti'r kt qua cüa d tài nghien ciru khoa hçc và phát trin cong ngh (R&D) dã duqc Hi 
dông khoa hQc và cOng ngh các cap dánh giá nghim thu, kiên nghj (ten dé tài, thuc 
Chzrcrng trInh khoa hQc và cong ngh cap .... Nhà nir6c ('neu co), ma so, ngày tháng nãrn 
dánh giá nghim thu; kern theo Biên ban dánh giá nghim thu/ Quyét d.inh cOng nhn kêt 
qua dánh giá nghim thu cia cap có thdm quyen,). 

- Ttr sang ch& giái pháp hthi Ich, san phAm khoa h9c dirqc giái thi.râng khoa h9c Va cong 
ngh ('ten van bang, cháng chi, ngày cap). 

- Kt qua khoa hçc cong ngh tir nixàc ngoài (hçp dngchuye'n giao cOng ngh; ten van 
bang, ching chi, ngày cap néu có; nguOn gOc, xuát xz, hO sc' lien quan). 

    

7 Luân cfr v tInh cp thit, khã thi và hiu qua cüa Dir an 

 

    

7.1. Lam rö v cong ngh hra chQn cüa Dir an (TInh mái, itu viçt, tiên tiê'n cia cOng ngh; 
trInh do cOng ngh so vài cOng ngh hin có a Viçt Nam, khá náng trién khai cOng ngh 
trong nzthc, tInh phI hcip cza cOng ngh dOi vOl phirang an sOn xuát và yeu cáu cza thj 
triràng,...):  

7.2. Loi Ich kinh t, khã näng thi tru*ng và cnh tranh cüa san phm Dir an (Hiçu qua 
kinh tê mang lai khi ap dung kêt qua cua Dit an, kha näng mc' rOng thi trwcing 0' trong nu'c'c 
và xuât k/iOu.' nêu rO các yêu tO chz yêu lam tang khá nOng cgnh tranh ye chOt hrcing, giá 
thành cia sOn phâm D On so vOl các san phOm cling loii, chang hgn: th dung nguOn 
nguyen lieu  trong nu'ác, giO nhOn cOng ré, phi van  chuyên thâp, tInh uu vit cüa cOng 
ngh...):  

7.3. Tác dông cüa kt qua Dir an dn kinh t-xã hi, an ninh, quôc phông 
(Tác dong cia san phdm Dr an dIn phOt triln KT-XH, mOi trzràng, khá näng tao them viçc 
lam, ngành nghe mOl, ánh hithng den si'cc khOe con ngitài, dam bOo an ninh, quOcphOng...). 

7.4. Nãng lijc thirc hin Dir an 
('Mü'c d5 cam kIt và nãng lcc thrc hin cia các td chtc tham ia chInh trong Dt an: näng 
lrc khoa hQc, cong ngh cia ngwO'i thyv hin và cc' sà vat  chat-k9  thuat,  cOc cam kêt bang 
hqp dOng ye mt'c dóng gop vOn, sz dyng cc' sà vat  chat kj7 thuat,  lao dng, bao tiêu sOn 
phOm, p/ian chia iqi Ich ye khai thác quyên sá hiru trI tue,  c/ia sé rli ro). 

7.5. Khã näng frng dung, chuyn giao, nhân rng kt qua cüa Dir an 

(Nêu ró phwcrng On v t chuic san xuat; nhan rang,  chuyln giao cOng ngh; thành lap 
doanh nghip mOl dé san xuat-kinh doanh,...). 
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II. MuC  TIEU, NO! DUNG VA PHUNG AN TRIEN KHAI DV AN 

8 Muc tiêu cüa dir an: 

9 Ni dung 

9.1. Mo tã cong ngh, so IÔ hoc quy trInh cOng ngh (là xuãt xir cüa Dir an) (té trin 
khai trong Dir an 

9.2. Phân tIch nhfrng van d ma Dir an cn giãi quyt v cOng ngh 
(Hiçn trang cia cong ngh và vic hoàn thiên, thi nghicm tgo ra cOng nghê mó'i; nm 

vfrng, lam chi quy trInh cOng nghc và các thông so k9 thuát; On djnh chat hrctng san phám, 
chitng logi san phám, náng cao khOi hrcrng san phám can San xuát thz nghim dê khäng 
djnh cOng ngh và quy mO cia Dt an san xuOt thi't nghim,); 

9.3. Lit kê và rnô tã ni dung, các bir&c cOng vic cn thrc hin dê giãi quyt nhfrng 
van dê dt ra, kê cã dào tio bôi dtrông dôi ngu can b, cOng nhân k thut dáp ung 
cho vic thurc hin Dir an san xuât. 

10 Phurong an trin khai 

10.1. Phuro'ng an to chii'c san xuât 
a) Phisang thirc t chirc thirc hin 

(- Dái vái don vj chi trl là doanh nghip. cn lam rö näng ltc trkn khai thrc nghim và 
hoàn thin cOng ngh theo myc tiêu trong Dy an; phu'cing an lien doanh, phôi hcrp vó'i các 
tO chic KH&CN trong vicphát triên, hoàn thin cOng ngh; 

- Di vái don vj chi tn là td chjc khoa hQc và cOng ngh: cn lam rô nàng lyc trien khai 
thuv nghiêm va hoan thzên cOng nghê theo muc tiêu trong Du' an, viêc lien doanh voi doanh 
nghip dê tO chtc san xuát tint nghim (ice hogcWphtrong an cia doanh nghip ye bO trI 
dfadiêm, diêu kin cci so' vçt chat, dOng gop ye vOn, ye nhán luc, ye khá náng tiêu thy san 
phâm cia Dy' an phyc vy San xuát kinh doanh cüa doanh nghip, phito'ng thic phán chia 
lçri nhu2n,  )  

b) Mo tã, phân tIch và dánh giá các diu kin trin khai Dii an: 
- Dja dim thirc hiên Du an (neu dja chi cy the2, nêu thugn lçii và hgn chl v co so' ha tdng 
nhu' giao thOng, lien 14w, din niró'c.... cia dja bàn triên khai Dy an,); nhà xtxâng, mt bang 
hin có (m2), dv kiên cãi tio, m& rng, 
- Trang thit bj chü yu dam bão cho trin khai Du an san xut ('lam rö nh12'ng trang thiê't bj 
dd có, bao gôm cá lien doanh vOl các don vj tham gia, trang thiêt bj can thuê, mua hoc ty- 
thiêt Ice chê tqo, khá náng cung th'zg trang thiêt bj cia thj tnir&ng cho Du' an; ), 
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- Nguyen Vtt 1iu (khá nàng cung l'cng nguyen vat lieu chz yê'u cho qua trInh san xuO't thü 
nghim, lam rö nhi?ng nguyen vat lieu can nhap  cia ntthc ngoài, ); 
- Nhân he cn cho trin khai D? an: s can bO KHCN và cong nhân lành ngh tham gia 
thc hin Dir an; kê hoch to chi.rc nhân 1irc tham gia Dir an; nhu câu dào t?o  phiic vi Du 
an (so lwqng can bô, k9 thuat  viên, cOng nhOn,). 
- Môi tru?ing (dánh giá tác dóng mOi tru&ng do vic trin khai Du an và giái pháp kh& 
phyc):  

10.2. Phuorng an tài chmnh 

Phân tIch và tInh toán tài chInh cüa qua trInh thijc hin Di.r an trên ca sâ: 

- Tng vn dâu tir d trin khai Dir an, trong do neu rO vn c6 djnh, v6n hru dng cho mt 
khôi li.rçxng san phâm can thiêt trong mt chu k' san xuât cüa d an dê cO the tiêu thii và tái 
san xuât cho dçt san xuât cüa chu k' tiêp theo (?rong trtràng hop can thiêt,); 

- Phirang an huy dng và sCr diing các ngun vn ngoãi ngun vn vay tham gia Dir an (kern 
theo các van ban pháp lj  minh cht'rng cho vic huy dç5ng các nguOn vOn: báo cáo tài chInh 
cla doanh nghip trong 2-3 nàm gán nhát; cam két cho vay vOn hoac  báo lãnh vay vOn cza 
ngán hàng, cam kêt pháp lj ye viêc dóng gop von cia các tO chrc tham gia Dir an,...); 

- Phiwng an sr d%ing ngun v6n vay tr Qu (các nai  dung chi bcng ngudn vO'n nay,). 

- TInh toán, phân tIch giá thành san phm cüa Dii an ('theo tirng logi san phdm cüa Dr an 
neu có), th&i gian thu hôi von. 

Cdc s 1iu ci tht cüa phwo'ng dn tài ch(nh dwçrc lrInh bay Igi cdc bang 1-5 và cdc phy 
lyc 1-7). 

10.3. Dir báo nhu cu th! tru*ng Va phiro'ng an kinh doanh san phm cüa Dir an 
(Giái trInh và lam rö them các bang tinh toán và phy lyc kern theo bang 3-5, phy luc 9); 

- Dir báo thu eu thj tnrmg (c4 báo nhu cdu chung và thO'ng kê danh myc các dcin dat hang 
hoàc hcrp dOng mua san phâm Dr an,); 

- Phwrng an tip thj san phm cüa Pr an (tuyên truyn, quáng cao, xay drng trang web, 
tham gia hai  chçr triên lam, trinh diên cong ngh, t& roi,...); 

- Phân tIch giá thàth, gia ban dir kin cüa san phm trong thai gian san xut thi:r nghim; 
gia ban khi On djnh san xuát (so sánh vái giá san phOm nhp kháu, giá thj trzt&ng trong 
nu'óc hin tai, dy báo xu the giá sánphâm cho nhng närn tá1,); cac phl.rGng thic h tr tiêu 
thii san phâm Dr an; 

- Phwmg an t chirc mng krài phân phii san phAm khi phat trin san xut quy mO cong 
nghip:  

11 San phãm cüa Dir an 

fPhân tich, lam rö các thông s6 và so sánh vài các san phdm cing logi trong nu'ác va cra 
nithc ngoài: 'i) Day chuyên cOng ngh, các thiêt bj, quy trinh cOng ngh da dirgv on djnh 
(quy mO, các thông sO và tieu chuOn kjY thua); cii) San phárn dáng k3 báo h quyên sà hfru 
cOng nghip, quyên dOi vái giOng cOy trông, ('iii) On pham; (iv) Dào tao can bó; (v) San 
phOm san xuOt thz nghirn ('ching logi, khOi lung, tiêu chuOn chat hrong,)J. 
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12 Phurong an phát trin cüa Dir an sau khi kt thüc 

12.1. Phurong thirc trin khai [MO tá rôphwcrng an trie2n khai 4ta chQn trong các logi hInh 
sau dOy. (i) Dwa vào san xuát cOng nghip cia doanh nghip; ('iz) Nhán rang,  chuyên giao 
kêt qua cia Dirán; (iii) Lien doanh, lien kêt; ('iv,) Thành 1p  doanh nghip khoa hQc Va cOng 
ngh mO'i dé tién hành san xuât- kinh doanh, (v) Hmnh thtc khác. Nêu röJ. 

12.2. Quy mô san xut (Cong ngh, nhân lcc, sánphdm,...) 

12.3. Tong s vn cüa Dir an. 

III. PHAN T!CH TA! CH!NH CUA DV AN SAN XUAT 

Tng kinh phi cn thit d trin khai Dir an san xut = Vn c djnh cüa Dir an san 
xuât + Giá trj con 1a cüa thiêt bj và nhà xiirng dä có + Kinh phi h trq cong ngh + von 
lu'u dng. 

* Von c djnh cüa Dir an san xut, bao gm: (i)Thi& bj, may móc dã cO (giá trj 
cOn lai); (ii)Thiêt bj, may mOc mua mOi; (iii)Nhà xng dã cO (gia trj cOn lai); (iv)Nhà 
xirâng xây mâi hoc câi tao. 

* Vn liru dng: chi tinh chi phi d san xut kh6i krng san phm cAn thit cO th 
tiêu thii va tái san xuât cho dçit san xuât thi:r nghim tiêp theo. 

* Kinh phi h trq cong ngh: chi phi hoàn thin, n dnh các thông s kinh t - k5 
thut. 

Bang 1. Tong kinh phi dAu tir cn thit dé triên khai Dir an 

Don vj. triu dng 

Ngun von iong 
cong 

Trong do 
Von co L. • 

ulnn 
Nhà 

xiro'ng 
xây 

drng .. 
moi va 
cãi to 

Kinh 
phi h 

trç 
cong 
ngh 

von luu dng 

Thik 
bi, may 

moe 
mua 
mói 

Chi 
lao 

dQng 

.,. 
vat liçu, 

nang 
lirong 

Thuê 
thiet 

b1, 
nha 

xtr&ng 

Khác 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 VInvayQu5 
2 V6n vay NHTM 
3 Các nguôn vn khác 

- Vn tir có cüa ccx sâ 
- Khác (vn huy dng, ..) 

Cong 
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* Chi dy toán khi du' an du'cic phê duyt 

Bang 2. Tng chi phi và giá thành san phm 
(Trong thai gian thirc hin D an) 

Noi dung 
Tong s chi 
phi (1000 d) 

Trong do theo san 
pham Ghi chu 

1 2 3 4 5 6 7 
A Chi phi trtrc tip 
1 Nguyen vt 1iu, näng h.rçing Phii 1iic 1 
2 Chi phi Lao dng Phi,i lijc 2 
3 Sira ch&a, bão trI thit bj Phi,i 1c 6 
4 Chi phi quãn 1 Phii htc 6 
B Chi phi gián tip và khâu hao tãi 

san cô djnh 
5 Khu hao thit bj cho dr an 

- Khu hao thit bj cu 
- Khu hao thit bj mOi 

Phii liic 3 

6 KhAu hao nhà xuâng cho dir an 
- Khu hao nhà xthng Cu 
- KhAu hao nhà xung mài 

Phii 1iic 5 

7 Thuê thi& bj Phi 1ic 3 
8 Thuê nhà xithng Phii 1iic 5 
9 Phân b chi phi h trçY cong ngh Ph liic 4 
10 Tip thj, quãng cáo Phii 1iic 6 
11 Khác (trã 1i vay, các 1oi phi,...) Phi 1iic 6 

- Tng chi phi san xut (A+B): 
- Giá thành 1 don vj san phm: 

Ghi c/ta:  
- Khc4u hao thie't bj và tài san cc4 d.inh: tInh theo quy djnh cUa Nba nuâc d6i v6i 

trng loai thiêt bj cüa tlrng ngành kinh té tuang img. 
- Chi phi ho trcr cong ngh: duqc phân b cho thi gian thirc hin Du an san xut 

và 01 nãm dâu san xuât n djnh (tôi da không qua 3 nãm). 

Bang 3. Tng doanh thu 
(Cho thai gian thc hin Dir an) 

TT Ten san phâm Don vj SO hrqng Giá ban thr 
kin (1000 d) 

Thãnh tin 
(1000 d) 

1 2 3 4 5 6 
1 

2 

Cong 

CHOVAY.TMDA.6 



Bang 4. Tong doanh thu 
(Cho 1 näm dat  100% cong suât) 

TT Ten san phâm Don V! SO hrçrng Don giá 
(1000 d) 

Thành tin 
(1000 d) 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Cong: 

Bang 5. TInh toán hiu qua kinh t Dir an (cho 1 nãm dat  100% cOng suit) 

TT N91 dung Thành tiên 
(1000 d) 

1 2 3 

1 T6ng vn du tir cho Dix an 

2 Tng chi phi, trong mt näm 

3 Tng doanh thu, trong mt näm 

4 Läigp(3)-(2) 

5 Lãi rông : (4) - (thu + läi vay+ các loai phi) 

6 Khu hao thit bj, XDCB và chi phi h trçx cOng ngh trong 1 nAm 

7 Thii gian thu hi v6n T (nãm, ixâc tInh) 

8 T 1 lãi rang so vâi vn du tir, % (ixOc tInh) 

9 T 1 Iäi rông so vâi tng doanh thu, % (uàc tInh) 

C/ia t/,Ich:  
- Tng vn dAu tix bao gm: tng giá trj cOn 'ai  cüa thit bj, may moe và nhà xithng 

dà cO + tOng giá trj cüa thiêt bj, may mOc mua mth và nhà xuâng bô sung mâi (ké Ca cãi 
tao) + chi phi h trq cong ngh; 

- Thu: gm thu thu nhp doanh nghip, thu giá tr gia tang và các 1°ai  thud khác 
nêu cO, trong 1 näm; 

- Lãi vay: là các khoãn lài vay phài trà trong 1 näm. 

Thôi gian thu hi v6n T = nãm 
T 1 Iãi rông so vOi vn du tir = %; 
T J Iãi rông so vOi tong doanh thu = %; 

13 Hiu qua kinh té - xa hi 

(Tiê't kiêm nguyen nhiên vat  1iu, nãng lzrqng, giám giá thành và tang thc cgnh tranh 
cia san phám hang hóa, giám nhap  kháu, tgo cong an vic lam, báo v mOi tru-àng....) 
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IV. KET LUiN VA KIEN NGH! 

Ngày tháng näm 20.... 
Ngtrôi dai din khách hang 
(HQ, ten, chib 1g, dóng dáu,) 
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Phi hc 1 

NHU CAU NGUYEN VT LIEU 
(D san xut kh& hrqng san phm cAn thit có th tiêu thii vâ tái san xuAt dqt tip theo) 

(Kern theo Thuyê't rninh dzr an) 

Don vj: triêu dn 

TT Ni dung Don 
v 

So 
krçrng 

Tng s6 Ngun vn 

Kinh 
phi 

T 
1 

(%) 

V6n 
vay 
Qu5 

Von vay 
NHTM Tir có 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nguyen, 4t lieu 
ehü yeu 

2 
Nguyen, 4t 1iu 
phii 

Diing ci, phti tüng, 
41 ré tiên mau hông 

4 Diên 

5 Nuàc 

6 Xang dAu 

Cong: 
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Phii hic 2 
CHI PH LAO BONG 
(B thic hin dir an) 

(Kern theo Thuyé't minh dw an) 

Dcrn vj. triu dng 

TT Ni dung s6 
nglrol 

S 
tháng 

Thành 
tin 

Ngun vn 
Von vay 

Qu 
Von vay 
NHTM Tir có 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Chü nhim Du an 
2 Ksu 
3 Nhân viên k5 thuât 

4 Cong nhân 

Cong 

Phu luc 3a 
yEu CAU YE THIET B!,  MAY MOC 

(Kern theo Thuyê't rninh dy an) 

A. Thit bj hin có (tInh giá trj con 1gi) 

Dcrn vj. triu dng. 

TT Ni dung Don vj do S luqng Don giá Thành tin 
1 2 3 4 5 6 
i Thit bi cong ngh 
1 
2 

Thit bj thu nghim, 
do Iwô'ng 

1 

Cong 
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Phuiuc3b 
yEu CAU yE THIET B!,  MAY MOC 

(Kern theo Thuy&'t minh dr an) 

B. Thit bi mô'i bô sung, thuê thit bj 
Dcin vj. triu dng 

TT Ni dung 
! 

SO 
Ju'qng 

Tong s Ngun vn 

Kinh 
phi 

T5 lê 
(%) 

Vn  
vay  
Quy 

V6n vay 
NHTM  Ti' co 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Mua thit bj cong 
ngh 

2 
Mua thit bj thir 
nghim, do lithng 

Mua bang sang ch& 
ban quyên 

Mua phn mm may 
tInh 

5 Vn chuyn 1p dt 

6 

Thuê thit bj (neu 
các thiêt bj can thuê, 
giá thuê vã chi ghi 
vào ct 7 dê tInh 
von hru dng) 

Cong 
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PhiiJuc4 
CHI PHt HO TR CONG NGH 

(Kern theo Thuyê't minh dir an) 

Dcin vj: triu dng 

TI Ni dung hroiig 

Tong s Ngun vn 

Kinh 
phi (%) Qu5 

Vn vay 
NHTM 

Tir 
co 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 

A 
Chi phi h trçr cho các 
hng miic cong ngh (kê 
cã cong ngh nhp) 

1 - Hoãn thin, nm vüng và 
lam chü quy trinh cong ngh 

2 - Hoàn thin các thông s v 
k thut 

3 
- On djnh các thông s6 và 
chat krqng nguyen 4t lieu 
dâu vào 

- On dlnh  chit hicing san 
phâm; ye khOi luçng san 
phâm can san xuât thtr 
nghim 

5  

B Chi phi dào to cOng ngh 
1 - Can b cong ngh 
2 - Cong nhân vn hãnh 

3  

Cong 
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Phii tue 5 
oAu TIX C S Hi TANG 
(Kern theo Thuye't minh dr an) 

A. Nhã xtr&ng dã có (gia trj con lai) 

Don vf: triu dng. 

TT Ni dung Doiivj 
do 

So Itrqng Don giá Thành tiên 

1 2 3 4 5 6 
1 

2 

3 

Cong A: 

B. Nhà xtrO'ng xây dirng mói và cal t,o 

Don vj: triu d&ig 

TT Ni dung Kinh phi 
Ngun v611 

Von vay 
Qu5 

Von vay 
NHTM 

Tir CO 

1 2 3 4 5 6 
1 Xây drng nhà xixng mOi 

2 Chi phi sira chüa cãi tao 
Chi phi thp dt h thng 
din 

Chi phi 1p d.t h thng 
nuac 

5 Chi phi khác 

CngB: 
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Phti Iiic 6 
CHI KHAC CHO Dc AN 
(Kern theo Thuyê't rninh dtr an) 

Doii vi.• triu dn 

TT Ni dung Thãnh tién 
Ngun vn 

Von vay 
Qu 

Von vay 
NHTM Th có 

12 3 4 5 6 
Cong tác phi 
- Trong nuàc 

- Ngoài nixâc 

2 

Quan I phi 
- Quán 1 hành chInh thrc 
hin Di.r an 
- Tiép thj, quáng cáo, ho trc 
tiéu thii san phâm 

3 Sfra chfra, bão trI thit bi 
Chi phi kim tra, dánh giá 
nghim thu: 

Chi phi kim tra 

Chi phi nghim thu 

Chi khác: 
- Hi tháo, hi nghj, 

- Däng k báo h sâ hUu tn 
tue, 
- Báo cáo tng k&, 

- in An, 

- Phu cAp chü nhiêm dir 
an,... 

Cong 
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Phii ItIc  7 
KE HOACH TIEN DQ THIIC HIN 

(Kern theo Thuyê't rninh dir an) 

TT ' dung 
congviçc 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - - - 

1 2 3 

1 Si'ra chüa, xay dirng 
nhã xuâng 

2 Hoàn thin cong ngh 

3 Ch tao, mua thit bi 

4 Lap dt thit bj 

5 Dào tao  cong nhân 

6 
San xuat thr nghim 
(cac dat) 

7 ThCr nghim mâu 

8 Hiu chinh cong ngh 

9 Dánh giá nghim thu 
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PhuIuc8 
yE KIIA NANG CHAP NHiN CUA TH! TRU'(ING 

(Kern theo Thuyê't rninh dy' an) 

I. Nhu câu thi tru*ng 

TT Ten san phâm Dcrn v 
do 

S lurong có (hi lieu thy 
trong nàm  Chul thIch 

200.. 200.. 200.. 
1 2 3 4 5 6 8 
1 
2 

II. Phuro'ng an san phâm 

TT Ten san phâm Don vj 
do 

S6 ltrçrng san xuât trong 
näm: Tang 

so 

Co 
s& 

tiêu 
thu 200.. 200.. 200.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 
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BR T-FOSTED 
Qu Phát trin khoa hoc Va 

cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Thu 

Mu 03/C V-QKHCN.DC 

Ma s6 h so 
Ngày np hè so 

(Do Cc' quan diu hành Qu9 ghi) 

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

I5r BE NGH! 
oiEu CHNH KY HJLN TRA N/GIA HiN NQ 

KInh gri: Qu5' Phát trin khoa h9c và cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

Tôi ten là: . là dai  din hçp pháp cüa chü Mu tu 
dixán  

KInh d nghj Qu Phát trin khoa hçc và cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu cho 
chUng tôi duçic diêu chinh k' hn trã nçl/gia hn nçi cho khoán vay cüa dir an 

 nhu sau: 
A A 1. Thong tin ye khoan vay: 

- Hçp dng vay vn s: . ngày tháng  näm  

-  S6 vn dà vay: .(Bcng chff ...........................). 

- Miic dIch si:r dicing tin vay:  

-Thihnvay:  

- KS'  h.n trá nq theo hçip dng:  

- Nq gc dA trá:  

-LAidãtrã:  

- Du nçi: . trong do: 

+ Du nç trong han:  

+ Di.r nq qua han:  

- Lài qua h.n chua trà:  

2. Bánh giá qua trmnh thyc hin hçrp d1ng vã nguyen nhân không trã duçrc 
no dung h,n: 

-Südingvn:  

- Vic thanh toán các k5' trà nçi truOc theo hçp dng:  

CHOVAY.DC. 1 



- Nguyen nhân không trâ duçc nç dung han:  

3. D ngh cüa ben vay vn: 

- Chüng tôi d nghj Qu5 cho diu chinh kS'  hn trã nçY/gia hn nç cho khoãn vay 
nói trén theo k' han mâi nhix sau: 

- Phucing an trá ng mi phü hqp vOi k' hn mâi hoc th?ñ gian gia hn mói, tinh 
khã thi cüa kê hoach  nay 

Dixâi day, xin gun kern theo các thông tin và giy tiy lien quan t6i d nghj diu 
chinh k' hn trã nçl/gia hn nçi dê Qu5' xern xét. 

Rt mong sir hçip tác và h trç cüa Qu Qu5'. 

Trân tr9ng./. 

 ngày tháng nàm 
CHU DAU TU' DV AN 
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