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Nội Dung

• Cơ chế tài chính trong nước

• Cơ cấu tổ chức dự án

• Trách nhiệm các bên tham gia

• Qui trình rà xoát hồ sơ cho vay lại
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1. Cơ chế tài chính trong nước cho dự án VEEIEs

World Bank

NHTM(PFI)

DNCN (IEs)DNCN (IEs) DNCN (IEs)

MOF cấp tín dụng cho 
các NH tham gia

Các NH tham gia cho các 
doanh nghiệp vay lại

MoF

NHTM (PFI)

Cty ESCOs 

Thời hạn vay: từ WB đến MOF: 10 năm; MOF đến PFI: 10 năm; từ PFI đến IE: *7+ năm.
Lãi xuất: 

• Lãi từ WB đến MOF:   IIBRD = Libor 1.08% (fixed)+0.5% (phí )=1.58% (USD)
• Từ MOF đến PFI: IMOF = IIBRD  (1.58%) + 0.25% (phí MOF)= 1.83% (USD)
• Từ PFI đến IEs: IPFI = IMOF +  PFI lãi biên (3.5%) + rủi ro tỷ giá 

Lãi suất từ MOF đến các ngân hàng tham 
gia: IMOF = IIBRD + 0.25%(MOF’s fee)

Lãi suất từ WB đến MOF:
IIBRD = Libor 1.08% (fixed)+0.5% (front-end/commitment fee)=1.58%

Lãi suất đến các doanh nghiệp CN: IPFI = IMOF + 
PFI’s margin + FOREX RiskVND/USD VND/USD

Các số liệu chỉ có tích chất tham khảo!

Bộ Công Thương

Ban Quản Lý Dự án
(Tổng cục Năng lượng)

NHTM NHTM NHTM

WORLD BANK

Bộ Tài chính

Ngân hàng 
Nhà Nước

DN DN DN DN DN DN DN DN DN

2. Cơ cấu tổ chức

 



3. Trách nhiệm các bên 

• BQL Dự án (Tổng cục Năng lượng) :
– Điều phối chung, quản l{ & thực hiện VEEIEs

– Thực hiện thành phần Hỗ trợ kỹ thuật của BCT

– Báo cáo, giám sát chung dự án tổng thể
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3. Trách nhiệm các bên 

• Các ngân hàng tham gia:
– Ký Hiệp định vay phụ với MOF
– Ký Hiệp định Dự án với WB
– Thẩm định, phê duyệt cho vay các dự án TKNL 
– Kiểm tra các yêu cầu hợp lệ để đảm bảo TKNL đáp ứng

các yêu cầu của VEEIEs
– Trình Hồ sơ xin vay lại cho WB
– Theo dõi thực hiện dự án TKNL
– Trả nợ khoản vay lại theo quy định trong Hiệp định vay

phụ. 
– Đảm bảo các tiêu chí hợp lệ trong suốt quá trình tham

gia VEEIEs
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3. Trách nhiệm các bên 

• Nhà đầu tư:
– Chuẩn bị Dự án đầu tư, bao gồm: Kế hoạch quản 

l{ môi trường, xã hội

– Thực hiện Kế hoạch quản l{ môi trường, và xã hội 
(nếu có)

– Lập các báo cáo định kz theo yêu cầu của Dự án. 

– Tham gia các chương trình đào tạo do PMB tổ 
chức 
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3. Trách nhiệm các bên 

• Bộ Tài chính
– Hướng dẫn giải ngân theo qui định của Hiệp định

– K{ kết Hiệp định vay phụ với các NH tham gia

– Đồng k{ đơn rút vốn

– Ghi nhận nợ trên cơ sở đơn rút vốn định kz 6 tháng

• Ngân hàng Nhà nước
– Giám sát, Xác nhận về sự tuân thủ các quy định của 

Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng của các NHTG.
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4. Quy trình rà soát Hồ sơ xin vay lại 

Doanh Nghiệp CN

Ngân Hàng Tham Gia

(PFIs)

BQL Dự án

(Tổng cục NL)

World Bank

(WB)

Bộ Tài Chính

(MOF)

4.1 Quy trình rà soát Hồ sơ xin vay lại 

• Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự án gửi PFI
– Dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật
– Kế hoạch môi trường, xã hội 

• Bước 2: 
– PFI thẩm định Dự án đầu tư: Theo thủ tục thương mại (về 

tài chính, kỹ thuật...)
– PFIs trình Hồ sơ xin vay lại cho WB, bao gồm dự án đầu tư, 

thiết kế kỹ thuật
• Bước 3:

– WB rà xoát theo các tiêu chí hợp lệ
– Thông báo với MOF, GDE(MOIT) dự án được chấp 

thuận/không được chấp thuận theo các tiêu chí hợp lệ, 
giải thích l{ do;

– Cấp thư không phản đối NOL hoặc NOL có điều kiện
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4.2 Các yêu cầu để được cho vay 

• Chủ đầu tư hợp lệ: 
– Hoạt động theo các qui định pháp luật Việt Nam
– Các doanh nghiệp công nghiệp, không có sở hữu 

chéo với ngân hàng.
– Đáp ứng các yêu cầu của PFIs theo các thông lệ 

thương mại đối với khoản vay

• DA TKNL hợp lệ: Tiết kiệm năng lượng, có hiệu 
quả về kinh tế, tài chính…

• Tài trợ hồi tố: Có thể xem xét HĐ cho vay giữa 
NHTG & chủ đầu tư đã k{ kết trước khi hiệu lực của 
dự án
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4.2 Các yêu cầu để được cho vay 

• Hợp đồng cho vay: nội dung HĐ cho vay giữa 
NHTG & chủ đầu tư phải bao gồm một số nội 
dung quy định chi tiết trong Hiệp định vay phụ 
và OM, chủ yếu về: 
– Điều kiện cho vay lại

– Đấu thầu và thực hiện dự án

– Môi trường, xã hội

– Thông tin, theo dõi, giám sát và báo cáo dự án

 



4.3 Dự án Hợp Lệ

• 03 Khu vực chính: (i) Hệ thống năng lượng; (ii) Công nghệ 
chế biến/xử lý; (iii) Thu hồi nhiệt thải và sử dụng phế thải.

• Hệ thống năng lượng: 
 Thay thế nâng cấp các nồi hơi, thay đổi công nghệ sử dụng nhiên liệu

 Lắp đặt máy phát điện đồng phát

 Nâng cấp hệ thống sử dụng điện như hệ thống nén khí, kho lạnh, thiết 
bị chiếu sáng.

 Thay thế hệ thống ống nhiệt (hơi hoặc nước), và các thiết bị kèm theo

• Công nghệ chế biến/xử lý:

 Nâng cấp thay thế các thiết bị, máy móc phụ tùng 

• Thu hồi nhiệt thải và sử dụng phế thải:

 Sử dụng khí thải (khí nóng/ấm, dạng lỏng hoặc rắn)

 Đốt chất thải mà có thể kiểm soát được ô nhiễm

 Sử dụng nhiệt thải phát điện (đặc biệt trong ngành XM, sắt thép)

• Sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo:

 Biomass, Năng lượng mặt trời, cho đồng phát, đốt lò hơi, gia nhiệt….

4.3 Dự án Hợp Lệ

 



• Tiêu chí lựa chọn: 
 Tỷ lệ năng lượng tiết kiệm hàng năm tối thiểu *%+

 Thời gian hoàn vốn tối đa *năm+

 IRR tối thiểu *10%+

 Chỉ đầu tư cho thay thế, nâng cấp, dây chuyền thiết bị hiện có-
không đầu tư dây chuyền mới hoàn toàn.

4.3 Dự án Hợp Lệ

4.4 Hồ sơ xin vay lại

• Đề nghị vay lại (theo mẫu)

• Tóm tắt Hồ sơ vay lại (theo mẫu)

• Các tài liệu khác, bao gồm cả: 
– Dự án đầu tư (FS, EMP, EP...)

– Kế hoạch mua sắm đấu thầu

– Dự thảo Hợp đồng cho vay giữa NHTG và nhà phát 
triển Da/chủ đầu tư
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4.5 Thực hiện khoản vay 

• Giải ngân

• Mua sắm đấu thầu (theo thông lệ thương mại)

• Hoàn trả vốn vay

• Theo dõi thực hiện

• Báo cáo 
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