UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 855 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v phổ biến thông tin hỗ trợ
tài chính đối với DNNVV của
Quỹ Phát triển DNNVV.

Thái Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp nhận được Văn bản số
147/QDNNVV-NVCV ngày 26/7/2021 của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa
về việc phối hợp phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển
DNNVV.
Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục
tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ tài chính cho DNNVV theo quy định tại Nghị định
số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ DNNVV tháo gỡ khó khăn,
phát triển sản xuất kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất
cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm
(trung và dài hạn).
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện vay vốn của Quỹ, có nhu cầu
tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ liên hệ với Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Doanh nghiệp)
số 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.37957855/ 024.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc
hotline:0867970880; Email: smedf@mpi.gov.vn; Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn
Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi
(Có Văn bản số 147/QDNNVV-NVCV ngày 26/7/2021, Nội dung hỗ trợ tài chính của
quỹ đối với DNNVV, Đơn đề nghị vay vốn gửi kèm)
Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp thông tin để các doanh
nghiệp biết, nghiên cứu tham gia./.
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