
PHỤ LỤC 4 
ANNEX 4 

 
ĐƠN YÊU CẦU CHẤM DỨT THƯ BẢO LÃNH  

APPLICATION FOR TERMINATION OF LETTER OF GUARANTEE 
 

Kính gửi/To:  Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh thành phố Hà Nội (“Ngân hàng”) 
Mizuho Bank Ltd.- Hanoi Branch (the “Bank”) 
 
Tầng 4, Tòa nhà 63LTT, 63 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
4th Floor, 63LTT Building, 63 Ly Thai To street, Hoan Kiem district, Hanoi 

 
Ngày/Date……………………… 

Số thư bảo lãnh/LG No. ……………………………………. 
 
Bên nhận Bảo lãnh (Tên, Địa chỉ) 
Beneficiary (Name, Address) 
 
 

Bên được Bảo lãnh (Tên, Địa chỉ) 
Applicant (Name, Address) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tôi/chúng tôi đề nghị ngân hàng chấm dứt thư bảo lãnh trên với lý do dưới đây: 
I/We hereby request you to terminate the above-mentioned Letter of Guarantee under the following reason: 
 
 
□ Bên được Bảo lãnh trượt thầu 

The applicant has failed in the relative bid 
 
□ Bên được Bảo lãnh đã mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

The Applicant has already deposited the necessary performance bond 
 
□ Bên được Bảo lãnh đã thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng liên quan với Bên nhận 

Bảo lãnh 
The Applicant has already fulfilled the terms and conditions of the relative contract with the Beneficiary. 

 
□ Các lý do khác/Others :…………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tôi/chúng tôi, là Bên được Bảo lãnh, bao gồm cả các bên được kế thừa quyền sở hữu và các bên nhận chuyển 
nhượng của chúng tôi, bằng văn bản này đồng ý và cam kết sẽ bồi hoàn cho Ngân hàng, các bên kế thừa và bên nhận 
chuyển nhượng của Ngân hàng và tại mọi thời điểm sẽ giữ cho Ngân hàng không bị thiệt hại bởi bất kỳ và tất cả các 
khoản nợ, yêu cầu thanh toán, việc khởi kiện và các thủ tục tố tụng, thiệt hại và chi phí, kể cả chi phí pháp lý, và tất 
cả các nghĩa vụ nợ thuộc bất kỳ hình thức nào hoặc với bất kỳ số tiền nào mà có thể phát sinh với, được đưa ra cho 
hoặc phải gánh chịu bởi Ngân hàng liên quan đến thư Bảo lãnh, bao gồm cả việc chấm dứt cấp thư bảo lãnh theo yêu 
cầu trên đây. 
 
I/We, the Applicant, inclusive of our successors in title and assigns hereby agree and undertake to indemnify you, 
your succesors and assigns and at all times to keep you fully and completely indemnified from and against all 
liabilities, claims and demands, actions and proceedings, lossess and espenses including legal costs and all other 



liabilities of whatsoever nature, amount or description which may be made or taken or suffered by you in relation to 
or arising out of the Letter of Guarantee, including the termination of the Letter of Guarantee as requested above. 
 
Đơn yêu cầu chấm dứt thư bảo lãnh này được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, có giá trị pháp lý ngang nhau. 
Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thì ngôn ngữ tiếng Việt sẽ 
được ưu tiên áp dụng. 
This Application for Termination of Letter of Guarantee is made in both Vietnamese and English languages, of 
equal validity. In the event of any inconsistency of the English and Vietnamese languages, the Vietnamese language 
shall prevail. 
 
Thay mặt Bên được Bảo lãnh 
On behalf of the Applicant 
 
CHỮ KÝ ỦY QUYỀN 
Authorized signature(s) 
 
 

Maker Checker Approver 

 
 
 

  


