ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số:

432

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 24 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với
các dự án vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương;
Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-NHNN ngày 24/12/2020 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín
dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 2917/TTr-STC
ngày 20/8/2021 và đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tại tờ
trính số 216/TTr-HĐQL ngày 23/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án được
vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận như sau:
1. Lãi suất cho vay tối thiểu đối với dự án vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở
xã hội là 4,8%/năm (Bốn phẩy tám phần trăm một năm).
2. Lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án khác thuộc danh mục các
lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh là
7,0%/năm (Bảy phần trăm một năm).
Điều 2. Quỹ Đầu tư phát triển quyết định mức lãi suất cho vay đối với
từng dự án cụ thể, nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu
được quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án vay vốn từ Quỹ Đầu
tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Ninh Thuận; Hội
đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. ĐN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

