
UY BAN N}{AN DAN QUAN 1 CONG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
PHONG KINH TE Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

S& 22/ KT Qun 1, ngày 27-  tháng 8 nám 2020 

V/v rà soát, cung cAp danh sách các 
doanh nghip, h kinh doanh däng 

k nhu câu vay von 

KInhgri: 
- Chi Cuc thuê Quan 1; 
- Lien Doàn lao dng Qun 1; 
- Hi doanh nghip Qun 1; 
- Uy ban nhân dan 10 phuông; 
- Ban quân 1 cAc ch'. 

Tiêp tVc  thrc hin van bàn s 434/HCM-TH-KSNB ngày 24 tháng 02 närn 
2020 cüa Ngân hang Nba nuó'c Vit Nam — Chi nhánh TP.HCM ye vic phôi 
hcip ho trçl nguà'i dan, doanh nghip khãc phyc thit hi do ành huông cüa djch 
Covid-19; Kê hoch so 43/KH-HCM ngày 15 thángol nam 2020 cüa Ngân 
hang Nba nuó'c Vit Nam — Chi nhánh TP.HCM ye triên khai thrc hin Chu'ang 
trInh kêt nôi Ngân hang — Doanh nghip trén da bàn Thành phô Ho ChI MinE 
näm 2020, Phông Kinh tê dé ng các dcTn vj h tr9' thrc hin các ni dung sau: 

- Phãn ánh thông tin nh&ng doanh nghip, h kinh doanh trên da bàn 
Qun 1 có khó k.hãn ye von và can sr ho trg tháo gO' khó khän, giñp doanh 
nghip, hO kinh doanh tiêp cn nguôn von vay vó'i lãi suât phü hgp. 

- Tng hcrp danh sách các doanh nghip, hO kinh doanh có nhu cu vay 
von và dang k2  thông qua biêu mâu dinh kern, gfri ye Phbng Kinh tê trwó'c 
ngày 3 0/9/2020 dê tong hgp, báo cáo Uy ban nhân dan Qu.n 1. 

Thông tin chi tiêt dê nghj lien EOng Nguyn Thanh Hãi - Chuyên viên 
phông Kinh te, so din thoi: 0972530530, hp thu din tir: 
nthai. qi (dtphcm.gov. vn. 

Phông Kinh t rat mong ahn dugc sr quan tarn, ho tro' ci.a các dcm vj. 

Trân tr9ng./. 

Nii nhân: 
- Nhii trén; 
- TJBND Qi: PCT/KT "dé báo cáo"; 
-Liru. 
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TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CIIU NGHIA \TJT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hanh  phüc 

PHIEU BANG K Mill CAU VAY VON 

I. Thông tin Doanh nghip I H kinh doanh: 
1. Ten Doanh nghip / H kinh doanh:  

2. Diachi:  
3. NgànhnghKD:  
4. Diênthoai: Emai1  
5. Hç và ten nguôi dai  din pháp 1ut ci:ia dcm vj:  
6. Giy ching nhn dang k kinh doanh s& , ngày cp  

Nai câp  
7. MAsôthu&  
II. Nhu thu ye vay von: 
1. Stincnvay: (dng) 
2. MiicdIchvay: 

- Du tr may móc, thit bi, cong ngh: 
- Cái tao,  m rng quy mô SXKD: 
- Bô sung von hru dng: 
- Mic dIch khác (ghi rô):  

3. Thai han vay: 
-Ngnhn: 
- Trung, dài han: 

4. Tài san th chip dam bâo von vay: 
-Có: 
- KhOng: 

5. Ten ngân hang thuang mai  Doanh nghip / H KD mun vay: 

III. Nhü'ng khó khàn cüa do'n v! / H KD trong vic tiêp cn nguôn von tin 
diing can thrçc h trçr:  

Ngày tháng nãm 2020 
NGTJtfl DAI DI1N THEO PHAP LUAT 

Gui chá: Lãi sudt vay thea Chwing lrmnh ké't ni Ngán hang — Doanh nghip nãm 2020: 
- Läi sud't cho vay ngn hin: không qua 7%/nãrn, 
- Lãi suá't cho vay trung dài han: dao 5ng 9%/nám. 



BANG TONG HQP NHU CATJ VAY VON CUA DOANH NGHIP 
vA HO KINH DOANH NAM 2020 
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Ngày tháng nám 2020 
Thu tru&ng 

(Kg, h9 và tCn, dóng dâu) 
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