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NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014
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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 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 2 năm 2012 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn 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 tại thị trường trong 
nước;

Căn cứ Thông tư số 203/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 2 
năm 2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Sau khi nghe Tờ trình số  5581/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu 
chính quyền địa phương năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, 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 năm 2014 

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 thành phố Đà Nẵng.
2. Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng dự kiến phát hành trong 2014 là 1.500 

tỷ đồng (bằng tiền Việt Nam).



3. Kỳ hạn trái phiếu: phát hành loại kỳ hạn 05 năm.
4. Mệnh giá trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là 

100.000 đồng. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.
5. Lãi suất phát hành: Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và 

tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lãi 
suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành. 

6. Phương thức phát hành: phát hành theo phương thức đấu thầu.

7. Kế hoạch phát hành: tháng 7/2014. 
8. Phương thức thanh toán nợ gốc và lãi
- Trả gốc: Hoàn trả 01 lần khi đáo hạn.
- Trả lãi trái phiếu: Thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần (không tính nhập gốc).

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết này lập hồ sơ trình Bộ 
Tài chính phê duyệt chấp thuận Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 
trước khi tổ chức phát hành. 

Việc tổ chức phát hành trái phiếu phải thực hiện theo đúng Đề án đã được phê 
duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 
- 2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày 
kể từ ngày thông qua./.
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