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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

VAY VỐN VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI 
 

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

Tên  tổ chức, cá nhân đề nghị vay vốn: ……. 

Địa chỉ: .. 

Điện thoại: : …Fax: ….Email: … 

Đăng ký kinh doanh số: … do … cấp … ngày …  

Ngành nghề kinh doanh: … 

Số tài khoản: … tại …. 

Mã số thuế: … 

CMND số ( đối với cá nhân): ......nơi cấp: ...ngày cấp: … 

Đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xem xét, cho vay vốn với lãi suất 

ưu đãi, với các nội dung chính sau đây: 

Số tiền đề nghị vay: … 

Bằng chữ : … 

Mục đích sử dụng tiền vay: … 

Thời hạn vay:… 

Đảm bảo tiền vay bằng: (thế chấp tài sản hay bảo lãnh của …) 

1.   Tóm tắt về dự án đề nghị được vay vốn với lãi suất ưu đãi 

a, Nội dung dự án 

- Tên dự án: …  

- Lý do thực hiện dự án: … 

- Mục tiêu của dự án:..  

- Địa điểm đầu tư: … 

- Tiến độ thực hiện dự án: … 

- Hình thức đầu tư: … 

- Quy mô dự án:  … 

 - Mô tả công nghệ ứng dụng:… 

- Hiệu quả dự án: … 

- Quyết định phê duyệt: … 
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2. Phương án sử dụng vốn vay 

( Đề nghị ghi rõ tên hạng mục, khối lượng xây dựng, thiết bị cho từng hạng mục 

công việc thực hiện trong dự án theo dự toán được duyệt) 

TT 

Hạng mục 

công việc 

thực hiện 

Vốn vay 
Vốn đối 

ứng 

Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

hoàn thành 

1      

2      

3 ..     

Cộng      

3. Phương án trả nợ 

a. Các nguồn thu nhập của đơn vị từ dự án 

b. Nguồn vốn trả nợ, cơ sở hình thành nguồn trả nợ 

c.  Lịch biểu trả nợ 

- Thời gian ân hạn: … Lý do:… 

- Kỳ hạn trả nợ gốc: … 

- Kỳ hạn trả lãi: … 

4. Đảm bảo tiền vay : … 

5. Các cam  kết 

Bên đề nghị vay vốn khẳng định và cam kết: 

a) Hồ sơ vay vốn được xây dựng hoàn toàn dựa trên các thông tin, tài liệu 

hiện có của đơn vị và : 

- Phương án sử dụng vốn vay phù hợp với dự án được duyệt, khả năng quản 

lí, triển khai thực hiện dự án của chúng tôi; 

- Phương án trả nợ vốn vay này phù hợp với khả năng tài chính, quản lí để 

triển khai thực hiện dự án của chúng tôi; 

- Tài sản đảm bảo tiền vay thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp (hoặc bên 

bảo lãnh), tài sản được định đoạt mà không chịu sự ràng buộc của bất cứ bên nào; 

tài sản được phép giao dịch không hạn chế trên thị trường, được pháp luật cho 

phép hoặc không bị cấm mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố 

thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác; tài sản không có tranh chấp về quyền sở 

hữu hoặc quyền sử dụng; tài sản đảm bảo chưa cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc 
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làm vật đảm bảo để thực hiện các nghĩa vụ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; tài sản 

đã được mua bảo hiểm (đối với tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc phải mua 

bảo hiểm); 

- Chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực của Hồ sơ vay vốn; tạo điều 

kiện để Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam kiểm tra, giám sát trong quá trình thẩm 

định vay vốn và bổ sung tài liệu liên quan khi Quỹ yêu cầu. 

b) Khi đã được Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam quyết định cho vay: 

- Chấp nhận các quy định về cho vay với lãi suất ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi 

trường Việt Nam; 

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. 

- Trả nợ gốc tiền vay và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn; 

- Mua bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản thế chấp theo yêu cầu 

của pháp luật hoặc khi Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam yêu cầu. 

- Tạo điều kiện để Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam kiểm tra việc sử dụng 

vốn vay, tài sản đảm bảo vốn vay. 

6. Các tài liệu kèm theo (nếu có) 

 

Chúng tôi xin đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

trung thực của các thông tin, số liệu được cung cấp trong hồ sơ kèm theo. 

 Đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xem xét, tiến hành các thủ tục 

cần thiết cho …[tên tổ chức, cá nhân]… vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ 

môi trường Việt Nam./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- … 

- Lưu:… 

          …., ngày … tháng … năm ... 

ĐẠI DIỆN BÊN ĐỀ NGHỊ VAY 

 

 


