
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TCKH                Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022 

V/v phổ biến thông tin hỗ trợ  

tài chính đối với doanh nghiệp 

 nhỏ và vừa 

 

                          Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

 Ngày 27/09/2022, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có Công văn số 

180/QDNNVV-NVCV về việc thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (DNNVV) của Quỹ Phát triển DNNVV, trong đó thông tin về đối tượng 

cho vay của Quỹ là các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay của Quỹ đối với DNNVV cố định hoặc có 

thể giảm trong suốt thời hạn vay vốn là 2,16%/năm (ngắn hạn), 4,0%/năm (trung 
và dài hạn). 

 Để tăng cường nguồn lực, tạo cơ hội cho DNNVV trên địa bàn huyện tiếp 

cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ phát triển DNNVV, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà 

trân trọng thông báo tới các DNNVV, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện 

được biết về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển 

DNNVV. 

(Có Công văn số 180/QDNNVV-NVCV của Quỹ Phát triển DNNVV gửi kèm) 

 Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

- Quỹ phát triển DNNVV 

- Phòng 301 Nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội; 

- Điện thoại: 024.37957855/0.24.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc số hotline: 

0867970880 

- Email: smedf@mpi.gov.vn 

- Website: http: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn 

- Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi 

Ủy ban nhân dân huyện kính báo các đơn vị, Quý doanh nghiệp được biết./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
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