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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VỐN VAY (ĐỢT …) 
Số: … 

Ngày …… tháng …… năm … 

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. 

Bên vay: ... 

Địa chỉ: ... 

Tên người đại diện: …  - Chức vụ: … 

Căn cứ Hợp đồng tín dụng đầu tư bảo vệ môi trường số … ngày … tháng … 

năm … giữa Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và …[Chủ đầu tư ]…, 

…[Chủ đầu tư ]…đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam duyệt giải 

ngân vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đầu tư bảo vệ môi trường nêu trên với các 

nội dung sau: 

1. Giá trị đề nghị giải ngân đợt này: 

Bằng số : … đồng. 

Bằng chữ : … đồng. 

Trong đó: 

 + Xây dựng: … đồng; 

          + Thiết bị: … đồng; 

          + … 

2. Chi tiết hạng mục thực hiện giải ngân đợt này: 

Thanh toán kinh phí hạng mục thiết bị dự án “…” (Có bảng kê chi tiết 

chứng từ rút vốn kèm theo). 

3. Tổng giá trị đầu tư: 

Bằng số : … đồng. 

Bằng chữ : … đồng. 

Trong đó: 
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TT Hạng mục Vốn vay Quỹ Vốn đối ứng Tổng cộng 

A. CHI PHÍ XÂY DỰNG    

1     

…     

B CHI PHÍ THIẾT BỊ    

1     

.. …    

C CHI PHÍ….    

..     

Tổng cộng    

4. Loại hình cấp vốn: Vay vốn với lãi suất ưu đãi. 

5. Mục đích rút vốn vay: Thanh toán kinh phí thực hiện dự án “…”. 

6. Giá trị đã giải ngân:  … đồng. 

7. Phương thức đảm bảo tiền vay: … 

8. Phương thức rút vốn vay: Chuyển khoản cho Đơn vị hưởng lợi. 

8.1. Đơn vị hưởng lợi thứ nhất:  

- Tên đơn vị hưởng lợi:……… 

- Số tài khoản: … tại Ngân hàng …  

- Số tiền rút vốn: …. 

8.2. Đơn vị hưởng lợi thứ hai:  

- Tên đơn vị hưởng lợi:……… 

- Số tài khoản: … tại Ngân hàng …  

- Số tiền rút vốn: …. 

… 

9. Bên vay cam kết: 
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- Số tiền vay đề nghị rút (chi tiết được liệt kê trong Bảng kê rút vốn đính 

kèm) để thanh toán các khoản chi tuân thủ đúng các thoả thuận trong Hợp đồng 

tín dụng đầu tư bảo vệ môi trường nêu trên và chưa được đề nghị thanh toán bằng 

nguồn vốn từ Bên cho vay; 

- Bên cho vay được toàn quyền ghi nợ số tiền đề nghị rút vốn trên vào tài 

khoản nợ của Bên vay tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ngay khi khoản vay tín 

dụng này được rút theo yêu cầu nêu trong Giấy đề nghị cấp vốn vay này. Thời 

điểm và giá trị ghi nợ chính là thời điểm và giá trị của khoản vay tín dụng được 

rút mà Bên cho vay có thể chứng minh được; Bên vay sẽ ký Khế ước nhận nợ và 

cam kết trả nợ tại thời điểm ghi nợ này;  

- Giấy đề nghị rút vốn vay này là một phần không tách rời của Hợp đồng tín 

dụng đầu tư bảo vệ môi trường trên. 

…., ngày … tháng … năm ... 

ĐẠI DIỆN BÊN VAY 

 


