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Giới thiệu : Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là một tổ chức tài chính phi lợi nhuận cung cấp các khoản 

vay ưu đãi cho các tổ chức công (www.afd.fr). Kể từ khi hoạt động tại Việt Nam vào năm 1994, AFD đã 

cam kết dư nợ hơn 2 tỷ EURO cho 90 dự án và chương trình phát triển tại Việt Nam. AFD là tổ chức tiên 

phong trong việc triển khai cho vay ưu đãi không có bảo lãnh Chính phủ tại Việt Nam, nghĩa là cho vay 

trực tiếp không cần Chính phủ bảo lãnh cho các tổ chức công, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước và các 

ngân hàng thương mại công. Thông qua cơ chế không có bảo lãnh của chính phủ, AFD đã cung cấp 

khoản vay trực tiếp cho EVN để đầu tư các nhà máy thủy điện, trang trại làm điện mặt trời cùng mạng 

lưới truyền tải. AFD đang hướng tới việc cung cấp nguồn vốn dài hạn ưu đãi trong các lĩnh vực liên 

quan đến biến đổi khí hậu, phù hợp với Thỏa thuận Paris, từ năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng 

lượng đến môi trường hoặc nông nghiệp công nghệ cao. 

 

Công cụ tài chính AFD: 

Khoản vay trực tiếp không có bảo lãnh của chính phủ 

 

 

Đặc điểm chính của Ưu đãi tài chính AFD 

Kỳ hạn cho vay dài: lên đến 20 năm, thường là 15 năm, bao gồm cả thời gian ân hạn đến 5 năm 

Tiền tệ: EUR hoặc USD; có thể kết hợp một phần nhỏ VND (20% tổng số tiền) 

Lãi suất: 

o Euribor 6 tháng + một tỷ lệ chênh hoặc tỷ lệ chênh tương đương với Libor 6 tháng 

o Lãi suất cố định hoặc thả nổi, tùy theo lựa chọn của đối tác 

o Lãi suất được tính toán theo xếp hạng tài chính của từng đối tác và bản chất của dự án, để 

trang trải chi phí tái cấp vốn, chi phí rủi ro và chi phí vận hành của AFD và được điều chỉnh 

với việc sử dụng tài trợ ngân sách của Pháp, để có được mức lãi suất ưu đãi. AFD không tạo 

lợi nhuận từ các khoản vay của mình. 

Giá trị: 20 triệu EUR đến 100 triệu EUR 

Chương trình bảo lãnh / bảo hiểm: cam kết về tài sản, thỏa thuận về cơ chế thanh toán hoặc thư ưng 

thuận của chính quyền 

Các giao ước chính: giao ước tài chính và các giao ước khác (giới hạn nợ mới, phân chia cổ tức hoặc 

không thay đổi quyền kiểm soát) 

Các thông tin khác: 

o Bên vay cần có khả năng vay trực tiếp từ một tổ chức nước ngoài một cách hợp pháp 

o Việc thực hiện sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và xã hội áp dụng tại Việt 

Nam 

o Tùy thuộc vào dự án: tiếp cận Viện trợ để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc các khoản đầu tư cụ thể 

http://www.afd.fr/
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• Thảo luận về hợp đồng tín dụng 

• Ký kết hợp đồng tín dụng 
Giai đoạn đàm phán 

• Giải ngân quỹ 
• Thực hiện dự án 

Giai đoạn thực hiện 

 

Thông tin dự án AFD đã lựa chọn tài trợ 

AFD có nhiều kinh nghiệm cung cấp các khoản vay trực tiếp mà không cần Nhà nước bảo lãnh cho các tổ chức 

công ở Việt Nam và Đông Nam Á: 

EVN : Dự án thủy điện (2008) 

Khoản vay 100 triệu USD / 15 năm bao gồm 5 năm ân hạn 

 

EVN : Dự án năng lượng mặt trời và dự án thủy điện (2017) 

Khoản vay 100 triệu USD /15 năm bao gồm 5 năm ân hạn 

 

EVN : Mạng lưới truyền tải kết nối với các nguồn năng lượng tái tạo (2018) 

Khoản vay 80 triệu USD /15 năm bao gồm 5 năm ân hạn 

 

PPWSA / Campuchia: Xử lý và cấp nước (2013) 

Khoản vay trực tiếp 30 triệu EURO / 12 năm bao gồm 3 năm ân hạn 

 

Tổng quan về quy trình của AFD 

 

 
    Giai đoạn xác định 

 

 

 

    Giai đoạn thẩm định 

• Thuyết trình tổng quan của AFD 
• Xác định một dự án mang lại lợi ích chung 
• Nếu có kết luận: đơn xin tài trợ (thư quan tâm) gửi đến AFD 

 
• Nghiên cứu khả thi của dự án (nếu chưa được thực hiện trước đó) 
• Soát xét / đánh giá rủi ro tín dụng 
• Đàm phán về một "bảng điều khoản" trình bày các điều 

kiện chính của thỏa thuận tương lai 
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