
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2004/SKHĐT-KTĐN&HTDN  Nam Định, ngày 03 tháng 10 năm 2022 
V/v phối hợp phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính 

đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNVVV 

 

 

Kính gửi:    

- Các Sở, ban ngành trong tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định; 

- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nam Định; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh diễn biến phức tạp của 

dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của 

Quỹ Phát triển DNNVV (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đối với DNNVV 

về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn). Đối tượng cho 

vay từ nguồn vốn của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia 

cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị. 

Căn cứ nội dung văn bản số 180/QDNNVV-NVCV ngày 27/9/2022 của 

Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tăng 

cường nguồn lực cho các DNNVV, tạo điều kiện DNNVV có cơ hội tiếp cận 

nguồn vốn hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, hiệp hội phổ 

biến chương trình, nội dung tới các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ 

Phát triển DNNVV trên địa bàn, trong hiệp hội; giới thiệu các DNNVV đáp ứng 

các điều kiện vay vốn.  

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: 

- Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B Hoàng 

Diệu, Ba Đình, Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc số 

hotline 0867970880 

- Email: smedf@mpi.gov.vn. 

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

- Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn 
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Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Website Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KTĐN&HTDN 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 

 


















		2022-10-03T16:35:28+0700


		2022-10-03T17:03:51+0700




