
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 20ỉ 6 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối vói tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng 
để thực hiện các dự án đầu tir phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xc buýt 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, qưyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 nãm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyển khích phát triến vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh các ngân hàng và tố chức tài chính, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn hễ trợ lãi suất đối với tổ 
chức, cả nhân vay vốn tại tố chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư 
kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như sau. 

Điều lề Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện 
vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu 
hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại Khoản 3 
Điều 4, Khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt (sau đây gọi tắt là Quyết định sổ 13/2015/QĐ-TTg). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư 
phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 
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Số: 02/2016/TT-BTC 



đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết đinh số 13/2015/QĐ-TTg và Thông tư này (sau 
đây gọi tắt là chủ dự án). 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất tiền vay cho chủ dự án thuộc đối tượng 
hỗ trợ lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này trong phạm vi số vốn vay 
tại thời điểm xét hồ trợ lãi suất và trong hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất theo 
quy định của Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt 
là ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

2. Chủ dự án chỉ được hưởng hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg 
và hướng dẫn tại Thông tư này đổi với khoản vay tổ chức tín dụng để đầu tư phương 
tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Chủ dự 
án không được hưởng hỗ trợ đối với khoản vay tổ chức tín dụng để thực hiện cho dự án 
khác. 

3. Chủ dự án chỉ được hưởng hỗ trợ đối với các khoản vay được giải ngân kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2015 (thời điểm Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg có hiệu lực 
thi hành) để triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 
Điều 5 của Quyết đinh số 13/2015/QĐ-TTg, thuộc danh mục được hỗ trợ theo Quyết 
định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Trường họp các khoản vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được 
gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian khoản vay bị quá 
hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ. Trường họp chủ dự án đã thanh toán nợ quá hạn và 
trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo thì chủ dự án tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi 
suất theo quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. 

5. Trong trường họp có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác 
nhau cho dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt thì chủ dự án được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ 
cao nhất. 

6. Thời gian hỗ trợ lãi suất do Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không 
vượt quá thời gian vay vốn thực tế của từng khoản vay. 

Điều 4. Điều kiện được hưởng hẫ trợ 

Chủ dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng khi đáp ứng 
được đầy đủ các điều kiện sau: 



1. Có dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành 
khách công cộng bàng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp 
luật về đầu tư. 

2. Có vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án quy định tại Khoản 1 
Điều này và sử dụng vốn vay đúng mục đích. 

3. Đảm bảo các quy định hiện hành trong kinh doanh vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt. 

Điều 5. Mức hỗ trơ, thòi han hỗ trơ • ' • » 
Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối 

của ngân sách địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các nội dung về 
hỗ trợ lãi suất cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án quy định tại Điều 4 Thông tư 
này trên địa bàn để đảm bảo việc hỗ trợ của địa phương công bằng, công khai và 
minh bạch, bao gồm: 

1. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất. 
2. Mức hỗ trợ lãi suất. 
3. Thời gian hỗ trợ lãi suấtỂ 

Điểu 6. Phương thức hỗ trợ 
Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện theo quy định của từng địa phương và thông 

qua Kho bạc Nhà nước trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xác nhận của các cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ dự án bao gồm: 
1Ế1. Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương 

tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của chủ 
dự án có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án (theo Phụ lục 1, Phụ 
lục 2 đính kèm Thông tư này). 

1.2. Văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về dự án đầu tư phương tiện, 
đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy 
định. 

1.3. Hợp đồng tín dụng. 
1.4. Bảng kê dư nợ vay, lãi vay và chứng từ hoặc các giấy tờ tương đương có xác 

nhận của tổ chức tín dụng xác đinh chủ dự án có vay vốn tại tổ chức tín dụng, khoản nợ 
trong hạn và sử dụng vốn vay đúng mục đích để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, 
đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

1.5Ế Bảng kê hoặc bảng tính số tiền lãi đề nghị được hỗ trợ được xác định như 

a) Số tiền lãi được hỗ trợ cho một khoản vay được tính theo công thức sau: 
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Tổng các tích số giữa dư nợ vay vốn 
Số tiền được hỗ trợ lãi suất với số ngày dư nợ 
đề nghị n Mức lãi suất thực tế trong tháng 
hỗ trợ - Y, hồ trợ X 
lãi suất i=l 30 

Trong đó: 
- Mức lãi suất hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này và được 

tính theo đơn vị: % thángễ 

- n là số ngày dư nợ thực tế trong kỳ được hỗ trợ lãi suất. 
- Dư nợ vay vốn được hồ trợ lãi suất là phần dư nợ của chủ dự án tại tổ chức tín 

dụng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh. 
b) Số tiền lãi được hỗ trợ của chủ dự án là tổng số tiền hỗ ừợ lãi suất của tất cả 

các khoản vay mà chủ dự án được hồ trợ. 

2. Chủ dự án có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
Trường hợp chủ dự án nộp hồ sơ qua đường bưu điện, các giấy tờ, văn bản trong hồ 
sơ phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực và thời gian nhận hồ sơ được tính 
theo dấu bưu điện. Trường hợp chủ dự án nộp hồ sơ trực tiếp, các giấy tờ, văn bản 
trong hồ sơ là bản chinh hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để 
đối chiếu. 

Điều 8. Trình tư, thủ tuc hỗ trơ 
• ' I • 

1. Chủ dự án thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ sau khi hoàn tất hồ 
sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điều 7 Thông tư này nộp cho Sở Giao 
thông vận tải nơi chủ dự án thực hiện dự án. 

2. Căn cứ vào hồ sơ của chủ dự án, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ của chủ dự án, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát hồ sơ, nếu thấy hồ 
sơ thiếu hoặc không họp lệ, không đủ điều kiện hỗ trợ theo qui định, Sở Giao thông 
vận tải thông báo cho chủ dự án. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đầy đủ hồ sơ của chủ dự án, Sở Giao thông vận tải chủ trì thẩm định hồ sơ đề 
nghị hồ trợ, số tiền hỗ trợ và tổng họp, lấy ý kiến của Sở Tài chính trước khi trình ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt về danh sách dự án được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ, thời 
gian hỗ trợ cụ thể cho từng dự án. Kểt quả thẩm định phải được lập thành văn bản và 
được lưu giữ tại Sở Giao thông vận tải cùng với hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

3. Căn cứ kết quả thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra quyết định 
về danh sách dự án được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cụ thể cho từng dự án 
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trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị của Sở Giao 
thông vận tải. 

Quyết định hồ trợ cho chủ dự án được gửi cho các cơ quan: Sở Giao thông vận 
tải; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước và được công bố công 
khai. 

4. Căn cứ quyết định hỗ trợ chủ dự án của Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài 
chính lập Lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện. 

5. Căn cứ Lệnh chi tiền của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh 
toán số tiền hồ trợ lãi suất cho chủ dự án. 

Điều 9. Xử lý trong trường hợp chủ dự án vay vốn sử dụng vốn vay sai mục 
đích 

Khi phát hiện chủ dự án sử dụng vốn vay sai mục đích, tổ chức tín dụng cho 
vay thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, có văn bản thông báo 
ngay cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà 
nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh để ủy ban nhân dân cấp tỉnh dừng cấp hỗ trợ lãi suất 
cho chủ dự án. ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định yêu cầu chủ dự án phải hoàn 
trả số tiền đã được ngân sách hồ trợ lãi suất (trong trường hợp ngân sách địa phương 
đã hỗ trợ lãi suất) hoặc không cấp hỗ trợ lãi suất (trong trường hợp ngân sách địa 
phương chưa hỗ trợ lãi suất); đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương 
thực hiện việc thu hồi số tiền phải hoàn trả cho ngân sách địa phương. 

Điều 10. Bố trí kinh phí thực hiện 

Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương, Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh tự cân đối ngân sách để bổ trí đủ kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 
tại tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục 
vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại địa phương. 

Điều 11. Việc quyết toán tài chính kinh phí hồ trợ lãi suất được thực hiện theo 
các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 12. Chế đô báo cáo 

Định kỳ hàng năm (chậm nhất trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính), Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo năm về kết quả thực hiện hỗ trợ lãi 
suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ 

5 



vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Phụ lục 3, Phụ lục 4 đính kèm Thông 
tư này cho Bộ Giao thông vận tải; đồng thời gửi Bộ Tài chính để phối hợp, theo dõi. 

Điều 13. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Ban hành quy định cụ thể về hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ 
trợ lãi suất và thời gian hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương 
tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; 

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất quy định tại Quyết định 
số 13/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. 

c) Tổng họp tĩnh hình thực hiện hỗ trợ gửi Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư theo định kỳ hàng năm. 

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện có trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ đúng, đầy 
đủ, kịp thời cho chủ dự án. 

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ ừì thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi 
suất, xác định phần dư nợ vay của chủ dự án sử dụng đúng mục đích đầu tư phương 
tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; kiểm 
tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ lãi suất có hiệu quả, đúng mục đích. 

4. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm: 

a) Xác nhận Bảng kê dư nợ vay, lãi vay hoặc các giấy tờ tương đương để làm cơ 
sở xác định chủ dự án có vay vốn tại tổ chức tín dụng, phần dư nợ vay của chủ dự án tại 
to chức tín dụng trong hạn và đã được chủ dự án sử dụng đúng mục đích để thực hiện 
dự án đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng 
xe buýtế 

b) Chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi việc sử dụng vốn vay của chủ dự án; 
Thông báo ngay cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư, 
Kho bạc Nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi phát hiện chủ dự án sử dụng vốn 
vay sai mục đích. 

5. Quyền hạn, trách nhiệm của chủ dự án: 

a) Được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định của Quyết định 
số 13/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. 
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b) Tuân thủ quy định pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy 
định tại Thông tư này. 

c) Thực hiện hoàn trả số tiền đã được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất theo 
yêu cầu của ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi sử dụng vốn vay sai mục đích. 

Điều 14ề Hỉêu lưc thi hành 
• « 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng Qdnăm 2DÍ6 
Chính sách hồ trợ lãi suất quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 

tháng 7 năm 2015 (ngày Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg có hiệu lực). 

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bộ Tài chính để xem xét, giải 
quyết./. 

Nơi nhộn: 
- Thủ tướng, các Phó 'ihủ tướng Chính phủ; 
- ủy ban Thuờng vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nuớc; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng 
- Văn phòng Chính, phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí ứur, 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
-Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- VP BCĐ TW vè phòng, chống tham nhũng 
- Các Bộ: Giao thông vận tài; Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà 
nuóc Việt Nam; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
-VụNSNKVụPC; VụĐT; 
-Kho bạc Nhà nước; 
-Lưu: VT, VụTCNI Itịoo 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG TM' 
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