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Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 

79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về quản lý nợ công;
Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính 

phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu 
chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài 
chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;

Trên cơ sở Công văn số 15547/BTC-TCNH ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
Tài chính về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu của thành phố Đà Nẵng; Sau 
khi nghe Tờ trình số 9870/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính 
quyền địa phương, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị 
trường trong nước nhằm huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm 
vụ chi của ngân sách thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân 
sách nhà nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên tổ chức phát hành: UBND thành phố Đà Nẵng
    Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương
2. Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng phát hành với giá trị là 5.000 (năm 

nghìn) tỷ đồng (bằng tiền Việt Nam).



3. Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm 
4. Mệnh giá trái phiếu: trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là 100.000 

đồng. Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng
5. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành
6. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ 

liệu điện tử
7. Thời gian phát hành trái phiếu: Quý IV năm 2012 và năm 2013
8. Lãi suất trái phiếu 
Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại 

thời điểm phát hành, UBND thành phố quyết định lãi suất phát hành đối với từng đợt 
phát hành, nhưng không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

9. Phương thức thanh toán nợ gốc, nợ lãi
- Tiền gốc: Hoàn trả 01 lần khi đáo hạn.
- Tiền lãi: Trả sau theo định kỳ 01 năm 01 lần (không tính nhập gốc)

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết này tổ chức 
phát hành trái phiếu theo đúng điều kiện, điều khoản tại Đề án phát hành trái phiếu 
chính quyền địa phương kèm theo Tờ trình số 9870/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 
2012. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 
- 2016, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./.
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