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UBND T!NH B1NIR DUtiNG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
QUc DAU T1J PHAT TRIEN Doe lap - Tir do - Hnh phñc 

S: 9 /TB-DTPT Binh Duvng, ngày Q tháng 04 nãm 2021 

THONG Mo 
A. -. A • A A Ye vlçc ap diing lal suat cho vay theo Ngh quyet so 09/20201NQ-HDND 

ngày 10/12/2020 cüa Hi dng nhân dan tinh BInh Diro'ng 

Can cü Quyt djnh s 1568/QD-UBND ngày 30/06/2104 v vic ban hành 
Diu 1 t chüc và ho.t dng cUa Qu5 Dâu tu Phát triên tinh BInh Drnmg, 

Can ci Nghj quyt s 09/2020/NQ-HDND ngày 1,0/12/2020 cüa Hi dông 
nhân dan tinh BInh Duong quy djnh chInh sách khuyên khIch phát triên nông 
nghip theo hi.ràng nông nghip do thj, nông nghip 1mg ding cong ngh cao 
trên dja bàn tinh BInh Duong, 

Can cir Quy& djnh s 122/QD-UBND ngày 19/01/2017 cüa Uy ban nhân 
dan tinh BInh Ducing ye vic ban hành lãi suât cho vay tôi thiêu cUa Qu Dâu ttr 
Phát triên tinh BInh Ducmg, 

Can ci'r Cong van s 1414/UBND-KT ngày 07/04/2021 cüa UBND tinh 
BInh Duong ye vic phân phôi lãi vay thrc hin theo Ng quyêt so 
09/2 020/NQ-HDND; 

Qu5 EMu tu Phát trin tinh BInh Di.ro'ng thông báo lãi suAt cho vay cii th 
nhu sau: 

1. Läi suit cho vay trong thri gian an htn là 3%/näm tInh tr ngày tip theo 
cüa ngày giãi ngân lan dâu tiên, th&i gian áp diing tôi da không qua 12 tháng, 
trong do: 

- Chi phi quãn l nçi: 1 ,4%/näm; 
- Phi 1rng von ngân sách: 1 ,2%/nàm; 
- Phân cOn laj trich dir phông rüi ro (np vào ngân sách nhà nuâc): 

0,4%/näm. 
2. LAi sut cho vay sau th?ii gian an hn là 3,85%/näm, trong do: 
- Chi phi quàn 1 nçi: 1 ,4%/näm; 
- PhI üng von ngân sách: 1 ,2%/näm. 
- Phân cOn 'ai trich l.p dr phOng rüi ro (np vào ngân sách nhà nuóc): 

1,25%/nàm. 
3. Thii gian ap diing lãi sut cho vay: k tir ngày Thông báo nay có hiu 

luc thi hành. Dôi vri mirc lâi suât áp ditng ti các hçp dông tin diving cia duçic k 
kêt tru6c ngày Thông báo nay có hiu hrc thI tiêp tiic thirc hin theo các nOi 
dung trong Hqp dông tin d%ing ciA k3" két./ 
Noinhân: 
- Giám dc, các PGD; 
- Trirng BKS Qu DTPT; 
- Sâ NN&PTNT tinh BD; 
- Các phông nghip vi (do tlh); 
- Liru: VT, phèng KH-TH 
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