
04-HTSĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẦU TƯ 
 

 

Kính gửi: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

 

 

Tôi, người ký tên dưới đây, đại diện Bên đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư xin gửi 

lời chào trân trọng tới Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Sau khi nghiên cứu chức 

năng và nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu về vốn 

hỗ trợ lãi suất để đầu tư bảo vệ môi trường, Chúng tôi gửi tới Quý Quỹ đề nghị hỗ trợ 

lãi suất sau đầu tư với nội dung như sau: 

I. Thông tin về Đơn vị xin hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 

Tên đơn vị ( chủ đầu tư) ……………………………………………………. 

Họ tên Giám đốc…………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Đăng ký kinh doanh số…………………………………………………….. 

Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………………. 

Số điện thoại:………………………………………………………………. 

Tài khoản…………………………..Mở tại ngân hàng:……………………. 

II. Thông tin về Dự án xin hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 

Tên dự án……………………………………………………………………. 

Địa điểm thực hiện dự án:…………………………………………………… 

Tổng vốn đầu tư dự án:……………………………………………………… 

Tổng vốn quyết toán:……………………………………………………….. 

III. Số tiền vay của các tổ chức tín dụng 

- Hợp đồng tín dụng số….ngày…../…./…..ký giữa chủ đầu tư và…………… 
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- Tổng số vốn vay của tổ chức tín dụng để đầu tư TSCĐ của dự án: (Theo 

HĐTD): 

+ Bằng số…………………………………………………………… 

+ Bằng chữ:…………………………………………………………… 

- Lãi suất vay vốn………………………..; Thời hạn vay vốn……………… 

- Thời hạn trả nợ vay…………………….; Thời điểm bắt đầu trả nợ………… 

- Kỳ hạn trả nợ…………………………………………………………………. 

- Tổng số vốn vay đề nghị được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cả dự án: 

+ Bằng số:……………………………………………………………………. 

+ Bằng chữ:………………………………………………………………….. 

IV. Số tiền đề nghị cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 

+ Bằng số……………………………………………………………………. 

+ Bằng chữ…………………………………………………………………..) 

Chúng tôi xin cam kết về sự chính xác và trung thực của số liệu, tài liệu trong 

hồ sơ và tạo điều kiện để Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam kiểm tra.  

 

………., ngày …. tháng…..năm…. 

 Đơn vị đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



04-HTSĐT 

 

 

 

 


