
UBND TINH BINH DIJONG CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
QU'c DAU TTJ' PHAT TRIEN Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

Sé: .c.J/TB-DTPT BInh Dtro'ng, ngày L tháng nàm 2022 

THÔNG BAO 
LA! SUAT CHO VAY 

Can ciii Nghj djnh s 147/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh ye to chuiic vâ hot dng cüa Qu Dâu tu Phát triên dja phuang; Thông 
tu s 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 cüa Bô Tài chInh huó'ng dan thi hành 
mt sO diêu cüa Ng djnh so 147/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh ye tO chiirc và hot dng cüa Qu Dâu tu Phát triên dja phuang; 

Can ciii Nghj quyt s 161NQ-HDND ngày 20/07/2022 cüa Hi dng nhân 
dan tinh BInh Ducing ye danh m11c lTnh virc dâu tu, cho vay cüa Qu Dâu tu 
Phát triên tinh Binh Dinmg giai dotn 2022 — 2026; 

Can ciii Quy& djnh s 2128/IJBND-KT ngày 09/05/2022 cüa UBND tinh 
Binh Duong ye vic miirc lãi suât cho vay tOi thiêu cta Qu Dâu tu Phát triên 
tinh BInh Duang; 

Qu fMu tu Phát trin tinh BInh Duang thông báo lãi sut cho vay nhu sau: 

Stt LOAI flhNli DU AN 

Lãi suât cho vay (%/nãm) 

Trên 12 tháng dn 
18 thanu 

Tirtrên 18 
thang den 
60 thang 

Trên 60 
thang 

Linh virc giao thông, môi tru'ô'ng, nàng 
hrçrng 

1 Dir an ye giao thông 
Các dir an dau tu h thông 4n tãi cong cong. 6 6 6,5 

2 Dir an ye môi trirô'n 
Các dir an kt ni dâu tu h thông cap nithc 
sch, dau tu du an xü 1 nuc thai, rae thai, 
khI thai, dâu tu h thông tái chê, tái sü ding 
chat thai. 

6 6 6 5 

3 Di,r an v näng hrçrng 

31 
• 

Cácduándâutu1uâidiêndiabàncódiêu 
kiên di lai khó khän 6 6 6 

• 
32 

Cácdirándidi1uâidinkhiNhanuâcgiài 
phóngmtbangdirándâutixcông 

55 6 6 

Linh vrc cong nghip, cong ngh cao và 
cong nghi phii trçr 

1 
Các dx an dâu tu xây dirng và kinh doanh kêt 
câu h tang khu cOng nghip, ci1m cOng 
nghip 1rng ding cOng ngh cao. 

6 6 6,5 
2 

Các dix an du tu phát triên cong nghip 1rng 
diing cOng ngh cao, cOng nghip c khI ché 
tao, vt 1iu mâi. 

3 Các d? an chuyên dOi so và san xuât robot. 
Linh vrc nông, lam và phát triên nông 
thôn 

1 Các dir an dâu tu xây dung, cãi tao, nâng cap 



các d%r an phic vi san xut, phát trin nông 
thôn, nông nghip rng dicing cong ngh cao. 

5,5 6 6,5 

2 
Dr an du Ui chê bin, bão quail san phâm tr 
nOng nghip. 

5,5 6 6,5 

IV Linh virc xä hi hóa h3 tang xã hi 
1 Diránnhà& 

11 
Cacdrandautxxaydirngnhaa1imtrücho 
cong nhan, ky tue xa smh vien 

5,5 6 6,5 

12 
Cácdirárâutikhutáidjnhcu;Chungcu 
thu nhp thâp. 

55 6 65 

1.3 
Các d%r an dâu tu cãi tao, nâng cap các nhà 
trQ dam bâo tiêu chuân theo quy djnh cüa 
pháp 1ut 

5,5 6 6,5 

2 D%ránytrdlrçrc 

2 1 

- 

Các dir an dâu Ui xây dimg, nâng cap cãi to 
bnh vin, cci s khám chüa bnh; dâu Ui 
mua sam may moe thiét bj, phuong tin phiic 
vu khám chfta bénh. - 

6 6 6 5 

2 2 
Các dir an du Ui ca sâ san xuât trang thiêt bj 
yté. 

3 Dir an van hóa, th thao 

3.1 
Các dir  an du Ui xây dpng khu vui chai giái 
trI, khu cong viên vAn hóa có các hot dng 
the thao. 

5,5 6 6,5 

3 2 

Các dir  an du Ui cim lang ngh truyn 
thông kêt hp vâi du ljch, các d,r an di 
chuyên sAp xêp 1i các co s sAn xuât lAng 
nghê. 

5 5 6 6 5 

4 Dir an giáo duc 
CAc dir  An dâu Ui mâi, ma rng, mua sAm 
trang thiêt bj cüa CAC ccr sa giAo due  (Mârn 
non, tiêu hoc, trung h9c ccy sa, trung hçc phô 
thông). 

6 6 6 5 

5 Dtr an iru tiên khác 
Các dir  an di d?yi các co si ô nhiêm môi 
trix&ng. 

5 5 6 6 5 

Müc lAi sut cho vay nêu trên áp dçing cho các di.r an vay vn k tiir ngày 
ban hành, thay the cho Thông báo lAi suât cho vay so 437A/TB-DTPT ngày 
01/12/2020 cüa Qu Dâu tu Phát triên tinh BInh Ducing (ngoi trir các dir an vay 
von dA dugc Qu5i phê duyt cho vay nhimg chua k Hçip dông tin dçrng hoc 
chixa kêt thic giái ngân thuc Quyêt djnh so 3597/QD-UBND ngày 26/12/20 16 
cüa UBND tinh BInh Duang nhixng không thuc dOi tuçmg cho vay theo Nghj 
quy& s 16/NQ-HDND ngày 20/07/2022 thI tiêp tiic duçic ap ding theo lAl suât 
cho vay so 437A/TB-DTPT ngày 0 1/12/2020 cüa Qu Dâu tu Phát triên tinh 
BInh 
No'i nhân: 
- Hi dng quAn 1 Qu5; 
- Ban Kiém soát Qu5; 
- Giám dôc, eac PGD; 
-CácphOngnghipvut; 
- Luu: VT; phOng KH-TH- 
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