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HUONG DN 

Nghip vii cho vay ngtrôi sfr diing lao dng 
dê trã ltrrng ngfrng vic dôi v&i ngtrôi lao dng 

Can cü Nghj djnh s .78/20021ND-CP ngày 04 tháng 10 nàm 2Q02 cUa 
Chrnh phu ye tin dung dôi vai ngi.rrn ngheo va cac dôi tuang chrnh sach khac, 

Can cu Nghi quyêt so 42/NQ-CP ngay 09 thang 4 11am 2020 cua Chmh phu 
v các bin pháp h trq ngui dan gp khó khàn do dai  djch Covid- 19; 

Can cir Quyt .djnh s 1 5/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 näm 2020 cüa Thu 
tuOng CbInh phü quy djnh v vic thiic hin các chInh sách h trq ngu?i dan g.p. 
kho khin do dai dich Covid-19, 

Tong (ham doe Ngãn hang Chinh sach xã hôi (NT-ICSXH) hucing dn nghiêp 
vu cho vay nguai sir dung lao dông de tra luong ngung viêc dôi vcn ngucn lao dOng 
nhusau: 

1. Dôi ttrçrng áp diing 

11 Ngurn sir dung lao dông theo quy dinh tai khoan 2 mue II Nghi quyêt 
s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü, có ten troñg danh sáchngui s1r 
dung lao dông du diêu kiên vay von de tra luong ngimg viêc ducic Chu tich Uy 
ban nhan dan (LJBND) cp tinh phê duyt (sau day gi chung là kháôh hang). 

1.2. Chi nhánh NHCSXH cp tinh, Phông giao djch NHCSXH cAp huyn 
(sau day gi chung là NRC SXH nai cho vay). 

1 3 Cac to chuc va ca nhân khac co hen quan 

2. Nguyen tc cho vay 

2.1. Vic cho vay phài dam bào dung dôi tuçng, COng khai, minh bach, 
không d 1çi diing, triic igi chInh sách. 

2.2. Khách hang phài süd'çing vn vay dung mc dIch, eó trách nhim hoàn 
trã ng vay. dy dü, düng,han. 

3. Diêu kin xét duyt cho vay 

Khach hang ducic xet duyêt cho vay khi dap ung du CaC diêu luên sau day 

3.1. CO ten trong Danh sách ngiläi sü dimg lao dng düdi&ikin vay vn d 
trã luang ngrng vic duçic Chu tjch UBND cAp tinh phé duyt. 

3 2 Không co no xâu tai cac to chuc tin dung, chi nhanh ngân hang nixoc 
ngoai tai thai diem ngay 31 thang 12 nãm 2019 



3.3. Co nhu c.0 vay vn d trâ luong ngàng vic cho nguôi lao dng, có k 
hoach và cam kt trã nçi dy dü, dting hmn. 

4.Mfrcchovay 

4 1 Mire cho vay không qua 50% mire lucmg tôi thiêu vung/ngirrn/thang, 
tôi da trong 03 tháng (tü tháng 4 dn h& tháng 6 näm 2020). 

Müc cho vay ti da 01 tháng cüa 01 kháeh hang bng 50% mirc luong thi 
thiu ving nhan.(x) s ngu?ñ lao dng bj ngüng vic có ten trong Danh sách ngui 
lao dng bj ngrng vic dirge Chü tjch UBND cp tinh phé duyt. 

4 2 Mire tiên luong tôi thiêu vung can cu theo quy thnh tal Nghi dinh so 
90/2•0i.9/ND-CP ngày 15 tháng 11 näm 2019 cüa ChInh phüquy djnh müeluong 
tôi thiêu vung dOi vrn nguoi lao dông lam viêc theo hap dông lao dông 

5.Lâisuâtchovay 

5.1. Lãi sut cho vay: 0%/nàm (khong ph.n tram). 

5.2. Lãi suât ng qua hn: 12%/nàm. 

6. Thôi hn chO vay 

Thôi hn cho vay do NHCSXH noi cho vay và khách hang thôa thun 
nhung không qua 12 tháng. 

7. Bão dam tiên vay 

Khách hang không phài thc hin bào dam tin vay. 

8. Miic dIch sfr diing vn vay 

Von vay duoc sir dung dê chi tra môt phân luong ngung viêc cho ngurn lao 
dng bj ngü'ng vic do ãnh hu&ng eüa dai dich Covid-19. 

9. Phtro'ng thfrc cho vay 

9.1. N}ICSXH noi cho vay thirc hin phuang thcrc cho vay trirc tip den 
khách hang. 

:9.2. S tin khách hang vay dirge NHCSXH noi cho vay chitrã hng tháng 
den ngum lao dông bi ngirng viêc trén co so Danh sach nguoi lao dOng bi ngirng viêc 
duoc Chu tich UBND cap tmh phê duyêt va theo dê nghi cua khach hang 

9.3. Vic giãi ngân cüa N}ICSXH dugc th're hin dn ht ngày 31 tháng 7 
nàm 2020. 

1O.Hso'vayvôn 

10.1. H so vay vn 1n thu gm: 

a) Danh. sch nguà'i sir dçuig lao dng d diêu kin vay vn •d trâluong 
ngüng vie, Danh sách nguôri lao dng hl ngüng vic dirge Chü tich  UBND cp 
tinh phê duyt. Danh sách nay NHCSXH tiep nhn tr UBND cp tinh. 

b) H so do khách hang 1p 
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- D nghj vay vn theo Mu s O1AITLNV (d& vâi doanh nghip, t chüc, 
hap tac xã, ho kinh doanh) hoäc Mâu so 01B/TLNV (doi vcn ca nhan) kern theo 
vànbànnày. 

- Ban sao chuiig thuc môt trong cac giây to sau Giây chung than dng ky 
doanli nghiêp/Giây chung than dng ky hop tac xWhô kinh doanh, Quyêt dmh thanh 
1p/Quy& djnh cho phép thành 1p cüa co quan nhà niic có thrn quyn. 

- Bàn sao chrng thc Chimg minh nhân dan ho.c The can cuâc cong dan 
hoäc Ho chiêu con hiêu luc cua khach hang hoäc ngurn dai diên hap phap cua 
khách hang. 

- Ban sao chung thuc van ban bô nhiêm hoäc cu nguoi dimg dâu phap nhãn theo 
quy dmh cua Diêu lé to chuc hoäc quyêt dmh cua co quan nha niioC co thâm quyên 

10.2. H so vay vn các 1n tip theo gm: 

a) Danh sách ng1i sir diing lao dng dü diu kin vay v&i d trâ luong 
ngimg viêc, Danh sach nguoi lao dông bi ngung viêc ducic Chu tich UBND cap 
tinh phê duyêt Danh sach nay NIHCSXH tiêp nhân tu UBND cap trnh 

b) Ho so do khach hang lap gôm 

- D nghj vay vn theo Mu s 01A/TLNV hoc Mu s 01B/TLNV. 

- B sung nhü'ng giy t? duqc nêu t.i tit b dim 10.1 khoân 10 yän ban 
nay nêu có thay dôi so voi ho so vay von lan dâu 

103 Khach hang nôp ho so truc tiêp hoàc qua duung bun diên hoäc trên Cong 
Dich vu cong Quôc gia den NHCSXH noi khach hang dong tru so (doi voi doanh 
nghip, t chüc, hop tác xã) hoc noi cu trCi (di vâi h kinh doanh, Ca nhãn). 

11. Quy trInh cho vay 

11.1. Tip nhan,  xül h so: 

- Trumg hop NHCSX}I noi cho vay nhn h so trçrc tip hoac ihn qua 
duang bun then, Giam dôc NIHCSXH nm cho vay phân cOng can bô tiêp nhân va 
xfr 1 h so. 

- Trithng hop tip nhn h so trên Cng Djch vi cong Quc gia, NIHCSXH 
1101 cho vay cu can bô duoc cap tai khoan truy cap vao he thông, in toan bô ho so, 
trrnh Giam dOe NBC SXH noi cho vay phân cong can bô xu ly 

11.2. Thông báo tip nhn h so: 

Sau khi tMp then  dy dü h so, NBCSXH noi cho vay1p Thông báo tiêp 
thn h so vay vn (Mu s 02/TLNV) g1ri khách hang (trithng hap nh3n .h so 
trtrc tip hoc qua du&ng bixu din) hoc cp th.t trng thai trên h thng tnr&ng 
hop nhân ho so trên Cong Dich vu cong Quôc gia) 



11.3. Trong vông 03 ngày lam vic k tir ngày nhn dy diü h so vay vn 
va Quyêt dmh phê duyêt cua Chu tich UBND cap tinh, Giam doe NRCSXH noi 
cho vay phãn cong can b chju trách nhim thc hin các cong •vic sau: 

a) Kim tra tInh dy dü, hop pháp, hop 1 cüa h so vay vn. 

b) Tra ciru thông tin tIn dimg cüa khách hang trên h théng Trung tam Thông. 
tin tin dung Quôc gia (CIC) dê xac dmh tmh trang no xâu cua khach hang 

c) TrInh phê duyt cho vay: 

- Truong hop ho so vay von day du, hop phap, hop lê, khach hang không 
có na xu t.i t chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nuóc ngoài, can b dugc giao 
nhim vçi trInh Tru&ng phông Kê hoch - Nghip vi tin diing (T tru&ng T K 
hoach - Nghiêp vu) kiêm soat ho so va trinh Giam doe xem xet, phê duyêt trên Dê 
nghi vay vn (Mu s 01 A hoc 01 B/TLNV) và Thông báo kt qua phê duyt cho• 
vay (Mu so 04/TLNV) 

- Truong hop không du diêu kiên phé duyêt cho vay, can bô duoc giao 
nhiêrn v11 trInh Giám dc NHCSXH noi cho vay k Thông báo tir chi cho vay 
(Mu s 05/TLNV), ghi rô 1 do tr chi. 

- Thông báo kt qua phê duyt cho vay hoc Thông báo tux ch6i' cho vay. 
phai gui cho khach hang Truong hop viêc tiêp nhân ho so ducic thuc hiên trên 
Cong Dich vu cOng Quôc gia, NHCSXH 1101 cho vay cap nhât kêt qua giai quyêt 
trên Cng Dch v cOng Qu& gia. 

11.4. NHCSXH noi cho vay c'àng khách hang thOa thun, 1p Hop dng tIn 
dyng (Mu s 06/TLNV). 

a) Hop dông tm dung duoc lap môt lan vrn khach hang vay von lan dâu va ky 
Phu luc Hop dông tin dung cho cac lan vay von tiêp theo (nêu co) vm han tra no xac 
djnh theO Hop ding tin dy.ng dâ k. 

Tnring hop khách hang np hso vay vn qua Cng Dich vçi cong Quc gia, 
yêu c.0 khách hang cung c.p các giy t quy djnh tai  tit b dim 10.1 khoan 10 vn 
ban nay dê dôi chiêu va lu'u trct ho so vay von 

b) TruôT1g hop khách hang mi tâi khoãn tai  NHCSXHd phic:vichovic 
giai ngân, thu no, NHCSXH noi cho vay huong dn khach hang mo tai khoan tiên 
gui von chuyên dung theo huong dn tai van ban so 1155/NHCS-KTTC ngay 
07/4/2017 cüa Tng Giám dc. Dng .thi, thôa thi4n  vâi khách hang trên Hop 
dng tin dting v: (i) chi sà dicing tài khoan d thirc hin viec  giái ngân, thu nçi thu 
lãi qua han, (ii) NHCSXH không tra lài dôi you so dur trên tai khoan, (iii) khach hang 
không phãi trâ phI duy tn tâi khoan, không phâi duy tn s dir; (iv) NHCSXH dirge 
chu dông trich tai khoan cua khach hang dê chi tra cho nguou lao dông ngmg viêc 
sau khi giai ngân cho khach hang va thu no den han, no qua han, ith qua han 
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12. To chfrc giãi ngân và chi trã cho ngu'ô'i lao dng ngfrng vic 

12.1. Giài ngân cho khách hang 
- Cn ct'r Hçip dng tIn digig/Phii 1iic Hçip dng tIn diing dã k, Danh sách d 

nghi gial ngan va chi tra tiên lucing ngi.mg viêc cho ngucii lao dông (Mu so 

03/TLNV), NHCSXH ncn cho vay thuc hiên giai ngân cho khach hang 

- Truàñg hcip khách hang m& tài khoàn tin gui vén chuyêñ. dung ti 
NHCSXH và có thOa thun v vic cho phép chü dng trIch tài khoàn cüa khách 
hang theo tit b dim 11.4 khoàn 11 van bàn nay, NETCSXH ncii cho vay giãi ngân 
vao tai khoan va trich tu tal khoan cua khach hang dê chi tra cho ngurn lao dông 

12.2. Chi trã cho nguôi lao ctng ngüng vic 

Can cu Danh sach Miu so 03/TLNV do khach hang lap, NHCSXH nrn cho 
vaythirchin: 

a) Chuyn khoân: NHCSXH ncii cho vay chuyên khoân vào tài khoàn cüa 
nguè'i lao dng dugc cung cap trén danh sách Mu 03/TLNV. Tri.thng hçrp ngui 
lao dông mci tal khoan tai Ngân hang thucing mai, NHCSXH nm cho vay thuc 
hiên chuyên tiên den tai khoan ngucn lao dông qua he thông chuyên tiên then tu 
hen ngan hang (Citad) hoäc trich tu tai khoan tiên gui cua NHCSXH ncn cho vay 
mci tai Ngân hang thuong mai ãê chuyên khoan cho ngucn lao dông Kb thuc ben 
chuyn tin, NIHCSXH ncii cho vay ghi rô ni dung chuyên tin: "Covid -19 cho 
vay trâ lucing ngmg vic theo QD 15". 

b) Chi tiên mat tai tru sci N}ICSXH nrn cho vay thuc hiên quy trrnh chi 
tiên mat theo quy dinh hiên hanh Kb chi tiên, NHCSXH nrn cho vay yêu câu 
nguè'i nhn tin k vào Phiu chi hoc Danh sách chi. tin theo mu, sé.. 03B/TLNV. 

Cui ngày, s tin giãi ngân chua duçic chi trâ cho nguài lao dng.(do nguYi 
lao dng chua dn nhn tin hoc giao djch chuyên tin dn tài khoân nguôri lao 
dông không thanh cong), NHCSXH ncn cho vay hach toan vao tai khoan "Tiên 
giu ho va dcii thanh toan" hoãc theo dOi trên tai khoan tiên gui von chuyên dung 
cua khach hang (nêu giai ngân qua tai khoan tiên gui von chuyên dung) So tiên 
trén ducic tip tVc  chi trà cho ngu?ii lao dng khi ngithi lao dng dniihn tin 
hoc giao djch chuyn tin duccc thirc hin thànhcOng. 

Hang tháng, NHCSXH ncii cho vay tng hçip Danh ách ngu&i lao dng 
khong den nhân tiên theo mu sO 07/TLNV dê thông bao cho khach hang Cuôi 
ngày 31/7/2020, N}ICSXH ncii cho vay tng hcip kt qua giài ngân, chi trä. cho 
nguai lao dông dê thông bao cho khach hang, dông thou, hach toan thu no so tiên 
chira chi tra duoc cho nguoi lao dông tu tai khoan "Tiên giü ho va dcii thanh toan" 
hoc tài khoan tin gui vn chuyên dung cüa khách hang. 

12.3. NHCSXH không thu phi chuyn tin khi giài ngân cho khách hang và 
chi trà dn nguôi lao dng.- 
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13. Thu nq, thu lãi 
13.1. Khách hang trã ng mt 1n lthi dn h?n  và có th trã notrix6c han 
13.2. Khách hang trâ nc qua hn thI thu n gc dn dâu, thu hk lai 

tuang img (neu co) cüa phn nçi gc do. 
13.3. NHCSXH no'i cho vay thçrc hin thu hi nç tnrOc h?n  theo k& luân 

cüa Ca quan nhà nuc có thm quyn. Dn ngày trâ. n tnrâc han  theo Thông báo 
thu hôi no truac han (Mu so 1 0/TLNV) ma khach hang không tra, NHCSXHnai 
cho vay chuyn s du nq khách hang không trã my tru9c han  theo yêu cu sang 
ng qua han. 

13.4. NHCSXH nai cho vay thu nq, thu lãi qua han  cüa khách hang thông 
qua hlnh thiirc: (i) Khách hang trà bng tin m.t; (ii) Khách hang chuyn khoãn 
vao tai khoan cua NIHCSXH nai cho vay ma tai N}iTM, (iii) Khach hang chuyên 
khoan vao tai khoan tiên gui von chuyên dung va N}ICSXH ncn cho vay trich tu 
tai khoan tiên gui von chuyén dung cua khach hang dê thu no, thu lài qua han theo 
nôi dung thoa thuân trong Hap dông tin dung 

14.Xfr1ynçdênhn 

14.1. Truâc ngày dn han  trâ my ti thiu 30 ngày, NHCSXH nai cho vay 
thông bao cho khach hang theo Mu so 08/TLNV 

14.2. Chuyn nç qua h?n 
a) Den ky han tra no theo thoa thuân trong Hap dOng tin dung ma khach 

hang chua trâ dugc ht nq thI NIHCSXH nai cho vay chuyn du nç' cOn lai sang 
nq quáhan và áp diing lãi sut my qua han. 

b) Khi chuyn rig qua han,  NHCSXH nai cho vay gui Thông báo chuyn ng 
qua han (Mu so 09/TLNV) cho khach hang, dOng thai, bao cao UBND cung cap dê 
chi dao  các ca quan lien quan và UBND cp duâi phi hap dOn d& thu hinq. 

15. Htcb toán kê toán, lifu trfr h1 so' 

Viêc hach toan kê toan, lu'u trü ho so duoc thuc luên theo quy dinh hiên 
hãnh cüa NHCSXH. 

16. Ch d báo cáo thng kê 

16 1 Bao cao thông kê trong he thông NHCSXH duoc thuc hiên theo quy 
dinh hiên hành. 

16.2. Trong thñ gian giái ngân dn 31/7/2020, djnh kSi  h.ng tháng, 
NHCSXH noi cho vay chü dng báo cáo UBND, TruO'ng Ban dai  din Hi dông 
quãn tr NBC SXH cUng cp và NHCSXH cap trên v k& qua, tinh hmnh trin khai 
thrc hin chucing trinh. 

i7.Xfr1viphim 

Truang hap khach hang vi pham theo quy dmh tai Diéu 20 Quyêt drnh so 
1 5/2020/QD-TTg ngay 24/4/2020 cua Thu ti.rcmg Chinh phu va!hoäc cô tinh 



không hoàn trâ vn vay cho Nhà ntthc, NHCSXH ricYi öhovay:báo cáo. co'quan 
nba nithc có thrn quyn xir 19 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

18. To chIrc thic hiên 
Giám d'c NHCSXH. c.p tinh, c.p huyn có trách nhim báo cáo UBND, 

Tnxcing Ban dai diên Hôi dông quan tn NHCSXH cung cap dê thuc hiên vn ban 
hrnmg dn nay, dông thai, to chut tap huân nghiêp vu, quan triêt den toan the can 
b trong dan vj thirc hin t& cong tác kim tra, giámsát dam bãôchovay dung 
di tu'cmg, dung chInh sách; chü dng phi hccp vâi các co quan có lien quan 
tuyên truyn, ph bin chü truo'ng, chInh sách cho vay theo Nghi. quyt s 
42/NQ-CP cua Chrnh phu va Quyêt dinh so 1 5/2020/QED-TTg cua Thu tuclng 
•Chinh phü dn các c.p, các ngành và ngui dan bi& d thirc hin vàgiám sat. 

19. Hiêu liyc thi hành 

Van ban nay co hiêu luc thi hanh ké tu ngay ky Nhüng nôi dung không 
huàng dn ti vn bn nay duçic thirc hin theo Nghj quyt s 42/NQ-CP cüa Chinh 
phü, Quyt dinh  s 15/20201QD-TTg cüa Thu tuàng Chmnh phü và các quy djnh 
ciia pháp 1ut hin hành. 

Yêu cAu Giám dc Chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph và các dan vj 
có lien quan trong h tMng NETCSXH t chirc trin khai th1rc hiên./ 

No'i nhán: 
- Van phOng ChInh phü; 
- Bô Tài chInh; 
- Ngãn hang nba nuó'c Via Nam dé b/c 

BO Lao dtng - TB&XH; 
- Uy ban TW MTTQ Vit Nam; 
- Chü tjch HDQT NHCSXI-I; 

Thành viên HDQT; 
- Tong Giám doe, TBKS; - 
- Co quan TW cüa các tO ehüt CT-XH; 
- Tnrâng BDD HDQT NHCSXH các tinh, thành pho; 
- Các Phó TGD, KTT; 
- Các Ban CMNV tai Hôi s& chfnh; 
- TTDT, TTCNTT, SGD; 
- Chi nhánh NHCSXH the tinh, thành ph& 
- PhOng giao dch NHCSXH cap huyn; 
- Luu: VT, TDNN. 

Nguyn Dirc Hãi 
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Mu s6 OJA/TLNV 

CONG HOA xA HQ! CIIJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

BE NGHJ VAY VON 
TRA LU'aNG NGirNG VIC CHO NGI1I LAO BONG 

(Dành cho khách hang doanh nghip/td chic/hçrp tác xà/h5 kinh doanh) 

KInh gui: Ngân hang ChInh sách xã hOi  

A. THÔNG TIN KHACH HANG 

1. Ten doanh nghipIt chüc/hcp tác xã/h kinh doanir  

2. Dia chi tn sâ ch1nh  

3. Dintho.i  

4.Mãsthu&  

5. Giy chi'rng nhn däng k doanhnghipIhçp tác xWh kinh doanh s  

• Do Cp ngày  

6. Quyt dnh thành 1p s&  

7. Gi.y phép du tu/Giy chirng nhn du tu2  s&  

Do Cap ngày  

8. Hç và ten ngix?ñ dai  din: Chi'rc vçl:  

- Chirng minh nhân dan/HO chiu/Thê cn cuâc cong dan s  

- Ngày cp Nui cp  

I. oE NGH VAY VON 

- Can cu Nghj quyk s 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 näm 2020 cüa ChInh phü V 
các bin pháp h trq ngi.r?i dan g.p khó khän do dai  djch Covid-19; 

- Cn cü Quyt djnh s 15/2020/QD-1Tg ngày 24 tháng 4 nm 2020 cfia Thu tng 
ChInh phü Quy djnh v vic thirc hin các chinh sách h trçi ngi.r?xi dan gp khó khàn do i 
djch Covid-19. 

- Can c'tr Danh sách ngui si'r d%lng lao dng dü diu kin vay vn d trã luong 
ngi'rng vic duçic phê duyt theo Quyt djnh s ../QD-UBND ngày......./......I..  
cña Chu tjch UBND tinh  

1. TInh hinh sü ding lao dng và trâ luung cho nguii lao dng t3i dun vj: 

- Tng s lao dng ngtthi. 

- S lao dng nglrng vic tháng /2020: lao dng, chim .....%Itng s lao 
dng. 

1  D6i vài th chic dizorc thanh 1p theo quyt djnh cüa c quan nhà rnxâc có th.m quyn 
2  Dôi vài doanh nghip ducic thanh 1p bó'i nhà dâu tii nuâc ngoài 



- Tin krng ngirng vic phãi trâ tháng /2020 là:   dng, 
trongdó: 

+ Tin krang dã trà:. . dng. 

+ Tin hro'ng chija trã:   ... dng. 

(Danh sách ngu'ài lao dç3ng bj ngIcng vic ban hành kern theo theo Quyê't djnh 
sO... /QD- UBND ngày. . ./. . . ./....cia Chü tjch UBND tinh) 

2. D nghj Ngân hang Chinh sách xã hi  cho vay d trà 
1uong cho lao dng ngüng vic tháng ...../2020, ci th nhu sau: 

- So tin vay: .. .dng 

(Bngchü: ) 
- Miic dIch sir ding v6n vay: d trã kro'ng ngüng vic cho  lao dng 

trong tháng nàm 2020. 

- Thôi h?n  vay vn: thang. 

- Lâi su.t vay vn:0 %/nm, lãi suit qua h?n:  12%/näm. 

II. NGUON TRA NQ vA KE HOACH TRA NQ 

1. Ngun tin trà nçi:..  

2. K hoch trà nçi:  

Ill. CAM KET CUA KHACH HANG 

1. Tti th&i dim 31/12/2019, không có nçi x.0 t.i các t chüc tIn dicing, chi nhánh 
ngân hang rnthc ngoài. 

2. Chju trách nhim tri.râc pháp lust  v tlnh chInh xác, trung thirc cüa các thông 
tin, tài 1iu cung cp cho NIHCSXH. 

3. Tun thu các quy djnh v cho vay, chju s1r kim tra, giám sat trong qua trinh vay 
vn cüa NHCSXH và các ca quan có thm quyn theo quy djnh. 

4. Thiic hin dy du các cam k& vci NHCSXH, sir diing tin vay dáng miic dIch, 
trànq dy du, dáng hn./. 

, ngày tháng ... näm 
KHACH HANG VAY VON 

(Iv, ghi rö ho ten, dóng ddu) 



B. PilE DUY]T CR0 VAY CUA NGAN HANG 

- Can cir Quyt djnh s ngày tháng 11am 2020 cüa Chü tjch 
Uy ban nhãn dan v vic phê duyt Danh sách ngithi sir d1ing lao 
dng dü diu kin duçc vay vn d trâ li.rang ngfrng vic và Danh sách ngi.rôri lao dng 
ngirng vic tháng /2020. 

- Can cü kt qua tra cüu thông tin tin diing cüa khách hang trên h thng Trung 
tam Thông tin tin diing Quc gia dn ngày 3 1/12/2019, khách hang không Co nçi xu 
tai t chüc tin diing, chi nhánh ngân hang nuâc ngoài. 

Sau khi kim tra, ho so vay vn cüa khách hang dA day dü, hçip pháp, hçp 1 theo 
quy djnh, NHCSXH phê duyt cho vay dôi vfri 
khách hàng  

Cii th nhu sau: 

i. Tong s tin cho vay: dông 

(Bcng chi? )  
2. MIIC dIch sir diing vn vay: d trã lizong ngrng vic cho lao dng 

trong tháng näm 2020. 

3. Thai han  cho vay tháng. 

4. Läi sut cho vay: 0%/näm Lãi su.t qua han: 12%/nãm 

5. Han  trà nq: ngày tháng näm  

CAN BO 
(Kj, ghi rä hQ ten) 

TRIJONG PHONG KH-NVTD 
(TO TRUONG MI-NV) 

(Kj5, ghi rö hQ ten) 

Ngày tháng nám 
GIAM DOC 

(Kj ten, dóng dâ'u) 



Mi,, sJ 01B/TLNV 

CONG HOA xA HQI ciiU NGHIA V1T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

BE NGHJ VAY VON 
TRA LU(NG NG131G VIEC CHO NGIflI LAO BONG 

(Dành cho khách hang cá nhân) 

Kmnh giri: Ngân hang ChInh sách xã hi  

A. THÔNG TIN KEIACH HANG 

1. Hçvàtên  

2. Ngày tháng näm sinh Giâi tInir Dan tc  

3. Ch'(rng minh nhâri dan/HO chiu/Thê can crnc cong dan s  

Ngày cp Nai c.p  

4. Dja chi h khu thithng trtr  

5.Noiâhiêntai  

6. Diên thoai Email:  

7. Dia dim noi kinh doanh:  

8. Ngành ngh kinh doanfr  

9.Màsthu&  

L BE NGHT VAY VON 

- Can cr Nghj quyt so 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 nãm 2020 cüa Chinh phü 
v các bin pháp h trçi ngu?ñ dan gp khó khn do dai  djch Covid-19; 

- Can ci.r Quyt djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 nm 2020 ciia Thu 
ttxàng Chmnh phU quy djnh v vic thirc hin các chInh sách h trq ngu&i dan gp khó 
khan do di djch Covid-19. - 

• - Can cü Danh sách nguô'i sü diing lao dng du diu kin vay vn d trâ luang 
ngüng vic duqc phé duyt theo Quyt djnh s . .IQD-UBND ngày......./......I.  
cüa Chu tjch UBND tinh  

1. Tinh hinh sà ding lao dng và trâ hxong cho ngu&i lao dng: 

- Tng s. lao dng nguài. 

- S lao dng ngrng victháng /2020........lao dng, chim ..%Ithng 
s lao dng. 

- Tin krong ngrng vic phái trà tháng /2020 là:   . . dng, 
trongdó: 



+ Tin lucing dâ frâ   . dông. 

+ Tin hxang chixa trã:   ... &ng. 

(Danh sách ngtthi lao dng b/ ngIcng vic ban hành kern theo theo Quylt d/nh 
so'......../QD-UBND ngày. ../... ./.... cia Chü tjch UBND tmnh) 

2. D ng Ngãn hang ChInh sách xã hi cho vay 
trã hrcing cho lao dng ngi'rng vic tháng . .12020, ci th nhu sau: 

- So tik vay: . dng 

(Bng chir:  ) 
- Miic dIch sir diing von vay: dê trã krcrng nglrng vic cho  lao dng 

trongtháng nm 2020. 

- Thôi hn vay vn: tháng. 

- Lãi su.t vay vn: 0%Inãm, lãi sut qua hn: 12%/nàm. 

II. NGUON TRA NQ vA KE HOACH TRA Nç1 

1. Ngun tin trâ ncr  

2. K hoch trâ nçi:  

III. CAM KET CUA KHACH HANG 

1. Ti thii dim 31/12/2019, không có nç xu tai  các t chüc tIn diing, chi 
nhánh ngân hang nuâc ngoài. 

2. Chju trách nhim truâc pháp 1ut v tInh chInh xác, trung thirc cüa các thông 
tin, tài 1iu cung cp cho N}{CSXH. 

3. Tun thu các quy djnh v cho vay, chju sir kim tra, giám sat trong qua trmnh 
vay vn cüa NRC SXH và các cci quan có thm quyn theo quy djnh. 

4. Thirc hin d.y dU các cam kt vâi NHICSXH, sü dimg tin vay diing m11c dIch, 
trànci dy dü, diing hn.I. 

, ngày tháng ... näm 
KHACH HANG VAY VON 

(Ky', ghi r5 ho ten) 



B. PilE DUYET CHO VAY CUA NGAN HANG 

- Can cir Quyt dnh s ngày tháng näm 2020 cüa Chü tjch 
Uy ban nhãn dan v vic phê duyt Danh sách ngui sir ding lao 
dng dü diu kin duqc vay vn d trã luong ngmg vic và Danh sách ngithi lao 
dng ngrng vic tháng /2020. 

- Can cir kt qua tra ciru thông tin tin diing cia khách hang trên h thng Trung 
tam Thông tin tin diing Quc gia dn ngày 31/12/2019, khách hang không có nçi x.0 
tai t chüc tIn diing, chi nhánh ngãn hang nuâc ngoài. 

Sau khi kim tra, h so vay vn cüa khách hang dã dy dñ, hqp pháp, hcip 1 
theo quy djnh, NHCSXH phê duyt cho vay dôi 
vâi khách hàng  

Cjthnhusau: 

1. Tng s tin cho vay: dông 

(Bcngchib ). 

2. Miic dIch sü diing vn vay: d trã krong ngrng vic cho  lao 
dng trong tháng nàm 2020. 

3. Th&i h.n cho vay tháng. 

4. Lãi suit cho vay: 0%/näm Lãi suit qua h?n: 12%/näm 

5. Hn trà ng: ngày tháng närn  

CANBO 
(, ghi rö hQ ten) 

TR11(NG PRONG KH-NVTD 
(TO TRUNG KB-NV) 

(K), ghi r5 hQ ten) 

Ngày tháng nám 
GIAM DOC 
ten, dóng dá'u) 



Mâu so 02/TLNV 
Lap 02 lien: 01 lien htu ngán hang noi cho vay, 01 lien giao khách hang 

CIII NHANH TtNHITP  CQNG HOA xA HQI dO NGHIA VIT NAM 
PGD HUYN Doe lap - Tir do - Hnh phiic 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
TIEP NHN HO SO VAY VON 

Ngày ... tháng ... nm 2020, Chi nhánhlPhông giao djch Ngãn hang Chmnh 
sách xà hi . dã nhn dixçic h so' vay 
vn1  

Ten khách bang'  

Djachi:  

S din thoai: Email'  

Ten ngui di din:  

S din thoai: Email'  

Ho so' vay vn eüa kbách hang bao gm: 

STT Ten giy to' Ba nhân 

1 D nghj vay vn (bàn chInh) 

2 
Bàn sao chirng thirc Chrng minh nhân dânlThê can cuâc cong dân!H 
chiu con hiu 11rc cUa khãch vay vn hoc ngiiO'i di din hçip phá.p 
cüa khách hang vay vn 

3 
Bàn sao chi'rng th%rc van bàn b nhim hoc ci'r ngix&i &rng du pháp 
nhãn theo quy djnh cüa Diu l th chrc hoc quy& djnh cUa co quan 
nhà nuàc có thm quyn 

El 

4 

Bàn sao Chirng thirc Giy chng nhn dang k doanh nghipIGiy 
chrng nhn dàng k hçip tác xä/h kinh doanh; Quyt djnh thành 
1pIQuyt djnh cho phép thành 13p  cüa Ca quan nhà ni.ràc có thm quyn. 

LI 

52 u 

Trong vông 03 ngày lam vic k tIr ngày tip nhn dü h so vay vn (tüc ngày 
.1. .12020), Chi nhánhlPhông giao djch NHCSXH  

 së glri thông báo k& qua phê duyt cho vaylThông báo 
t1i chi cho vay trçrc tip hoc qua Cng Djch v cong Quc gia dn qu khách hang. 

CAN BO TIEP NIJ4N 
(, ghi rö hQ ten) 

s nhn theo hinh thUc: Trirc tMp, qua Cng Djch vi,1 cong Qu6c gia, qua thring buu din. 
2 Giay ti khác nêu có. 



TEN KHACH HANG VAY VON 
Mu so 03/TLNV 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p  - Tu do -  Hnh  phñc 

   

   

DANH SAd oE NGH! GIAI NGAN VA CHI TRA TIEN LU1NG NGiJ'NG VIC CHO NGUI LAO BQNG 
Tháng . . i2O2O 

- Can ccr Quyt ctjnh s6 ngày tháng näm 2020 cia Uy ban than dan tinh v vic phê duyt Danh sách ngui sr diing lao dng dñ diu 
kin vay vn d trã krong ngrng vic và Danh sách ngui lao dng bj ngmg vic; 

D nghj NHCSXH giái ngân và chi trá tin 1uong ngt'mg vic cho ngtthi lao dung vâi t6ng s6 tin: 
dng theo Danh sách nguñ lao dng bj ngrng vic thang ...../2020 nhu sau: 

ST'I Ho và ten 

Ngày, tháng, 
näm sinh 

S CMND/ 
CCCDIHC 

NgIy cp Non dp S6 s bão 
him xã hi 

SO tin d nghj 
chi trã 

(nghmn dtng) 

Thông tin tai khoãn cüa ngu*i lao dông 

Ghi chü 
Nam Nfr s Ten Ngãn hang mO TK - 

Chi nhánh NH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Chi bang Tin mat 

1 

2 

TONG 

H. Chi bang Chuyn khoãn 

2 

TONG 

TONG (1+11) 

urn cnu: 
- S tin d nghj chi trá tti cOt  9 t6i da chi &rcic phép bang bAng s tin tai cOt 7 mAu s 14 ban hank kern Quy& djnh duçic Chü tjch UBND tinh phê duyt. 

Ngày ... tháng ... nám 
Ngirôi Ip biu Khách hang vay v6n 

(K ghi r5 hQ ten) (K, ghi rö h ten, dóng dcfu (nOu co)) 



Mu s6 04/TLNV 
I4p02liên. 01 liênlituhôscrchovay, olliengiaoltháchhàng 

CHI NHANH TINH!TP  CQNG HOA xA HOI CHU NGIITA VIET NAM 
PGD HUYN  Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

    

    

, ngày ... tháng ... näm 2020. 

THÔNG BAO 
KET QUA PHE DUYT CHO VAY 

KInh gui: Ong (bà)  

Là ngixàri dai  din cho  

Chi nhánhiPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  
thông báo phê duyt cho vay di vâi (1)  

nhixsau: 
- S tin phê duyt cho vay:  dông 

(Bcng chü': ) 
- Lãi su.t cho vay: 0%/nAm. 
- Thai hn cho vay: tháng. 

- Miic dIch cho vay: clii trâ krcmg ngfrng-vic tháng /2020. 

NHCSXH trail tr9ng thông báo dê 
Ong (bà) di din cho  
dn trii si Chi nhánhlPhông giao djch NHCSXH  
Djachi  
Vào hic  gi, ngày  tháng näm  dé k Hçip dng tIn 
dllng/Ph%1 lic Hcip dng tIn ding và lam các thu tiic lien quan theo quy djnh. 

Khi dn d nghj Ong/bà cung c.p các loai giy ti nhix sau: 
1. Danh sách d nghj giãi ngân va chi trà tin hxong ngfrng vic cho ngtrb'i 

lao dng theo mu s 03/TLNV dInh kern (gm bàn giy và file din t1r). 
2 (2) 

D bi& them thông tin chi tit, xiii lien h vói Chi nhánh!Phông giao djch 
NHCSXH theo SDT  

• GIMBOC 
(Kj ten, dóng dd'u) 

1 Ghi rô tn khãch hang vay v6n 

2 Tnthng hop khách hang vay v6n np h6 sd qua CMg Djch viii cong Qu6c gia yOu cu khách hang cung cp các 
gi&ytânOutititb dim 10.1 khoàn 10 vAn bàn huóng dnnghip vii. 



Mu s 05/TLNV 
Lap 02 lien: 01 lien hcu Ngán hang, 01 lien giao khách hang 

CHI NHAN}I TtNH/TP .... CQNG HOA xA HO! CHU NGBIA VIT NAM 
PGD HUYW Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

, ngày ... tháng ......nàm 2020 

THÔNG BAO 
T1J' CHOI CHO VAY 

KInh gui: Ong (bà)  

Là ngithi d.i din cho  

Ngày tháng  nãm 2020, Chi nhánhlPhông giaO djch Ngãn hang 
ChInh sách xã hi nhn duac ho so 
d nghj vay vn cüa qu khách hang giri dn. 

Sau khi kim tra, di chiu, Chi nhánlilPhông giao djch Ngãn hang ChInh 
sách xA hOi thông báo tr chi cho vay 
di vâi khách hang vi nhftng 1 do nhu sau: 

1.  

2.  

3.  

Tnr?ng hçip khách hang có thu c.0 nhn 1i h so dä np vào Ngân hang, 
trong vông 05 ngày lam vic k tt'r ngày Ngãn hang ChInh sách xã hOi  k thông 
báo nay, d nghj qu khách hang dn Chi nhánh!Phông giao djch Ngân hang 
ChInh sách xã hôi  
d nhin 1i h so. Sau thai gian trén, chImg tôi không thirc hin trâ 1i h so.!. 

GIAM DOC 
(Ic3 ten, dóng dáu) 



Mâu S6 06/TLNV 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tiy do - H3nh phüc 

HOP BONG TiN DVNG 
S ......./20...IHDTD 

Can cir b Li4t Dan sir và các quy djnh pháp 1u.t khác có lien quail; 

Can cir Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phü v tIn 
ditng di vi nguôri nghèo và các dôi tuqng chInh sách khác; 

Can cü Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cña ChInh phü v các bin 
pháp h trg nguñ dan gp khó khàn do di djch Covid-19; 

Can cir Quy& djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 11am 2020 cüa Thu 
tuàng ChInh phü quy djnh ye vic thirc hin các chInh sách ho trçl ngu?ii dan gp khó 
khàn do dai djch Covid-19; 

Can cir van ban s 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 cüa Tng Giám dc Ngan 
hang Chfrih sách xã hi hixóng dk nghip vi cho vay ngrni sir dyng lao dng dê trã 
h.wng ngrng vic dôi vâi ngu&i lao dng; 

Can cü Quy& dinh  s /QD-UBND ngày. .. ./. . ./...... cüa Chü tjch UBND 
tinh v vic phé duyt Danh sách ngi.thi sü diving lao dng du diu kin vay 
vn d trã luong ngfrng vic tháng /2020, Danh sách ngu&i lao dng bj ngüng vic 
tháng /2020; 

CàncüDnghjvayvncüa kngày  / /  
Horn nay, ngày tháng .... näm , t.i trçi sâ NHCSXH  

chüng tôi gôm: 
I. Ben cho vay 
- Ngân hang ChInh sách xâ hi: Clii nhánh/Phông giao djch  
-DjachF  
- Diên thoai:  
- Nguôi d.i din: Chüc vi:  
II. Ben vay1  

1. Di v&i ngithi sir ding lao dng là doanh nghip, t chirc,... 
- Ten don vj  
- Dia chi tru sâ chmnh  

-Mãsthu&  
-Stàikhoãnthanhtoán: tai  

1 Hcip dng dtrçc dánh may vain, mu hcip ding dimg chung do dO khi ap dimg cho khách hang ci th NHCSXH ncii cho 
vay bO cac nQi dung không lien quan. 

, 



- Giy chirng nhn dng k) doanh nghip/Quyt djnh thành 1p 2 

So do Cpngày  
- Ngành nghê kinh doanh chinir  
- H9 và ten ngithi d.i din:..  
-. Ch'Crc vi:  
- Chüng minh nhân dântET chiu/Cn cithc cong dan s&  
Ngày cp Nai cp  

- Noi dàng k5r h khu thu&ng trü  
2. Di vói ngithi si:r d'ing lao dng là cá nhân. 
-Hçvàtêir  
- Ngày sinh Giói tInlr  
- Chirng minh nhân dân/H chiu1Cn cuóc cong dan s&  
Ngày cap Ncii cp  

- Ngành ngh kinh doanh/dcm vj cOng tác  
- Din thoai  
-DjacMthu?mgtrü  
-Ncii &hinti  
- S tài khoãn thanh toán: tai  
Hai Ben cüng thng nht k) kt Hqp dng tin dirng vâi các nOi  dung thóa thun 

sau day: 
Diu 1. Bng hcip dng tIn diing nay, Ben cho vay thong nht cho Ben vay vay 

von d trâ liiong ngüng vic cho ngithi lao dng theo th?ñ gian trà lucing thirc tê hng 
tháng, nhung tOi da không qua 03 tháng (tii tháng 04 den tháng 06 näm 2020), theo 
Danh sách ngu&i siCr diing lao dng dü diêu kin vay von dê trá lucing ngi'xng vic duçic 
Chü tjch UBND tinh phê duyt. 

Trong các ln vay tip theo k tr 1n vay du tiên, saukhi duçc phê duyt cho 
vay, Ben cho vay và Ben vay thOa thun k két Phi hic Hçip dông tin ding dê xác djnh 
so tiên vay trng lan Va tong sO tiên vay. 

Diu 2. Ni dung cho vay 
1. Tng s tin cho vay tháng 11am 2020: 

B&ng s &ng. 

(Bcng eWe: ) 
2. Mic dIch sü ding vn vay: trã lucing ngüng vic cho ngu&i lao dng 

tháng nàm 2020. 
3. Th&i han  cho vay: tháng. Hn trâ n ngày ....../...../....... 

4. Lâi sut: 

- Lãi sut cho vay: 0%! näm 

- Lãi sut nq qua han:  12%!näm 

2 Sfx dwig giAy ti phü hçip vài di tixqng 



Diêu 3. Giãi ngân tin vay và chi trã cho ngirôi lao dng 

1. Vic giâi ngàn duçic thirc hin sau khi Hqp ding tIn diing/Phti 111c Hçip dng 
tIn dimg duçrc hai ben k kit, Ben vay k) nhn nçi trênPh.n theo dOi cho vay - thu nq. 

2. Hng tháng, Ben vay cung cp cho Ben cho vay Danh sách dê nghj giâi ngân 
va clii trâ tin luing ng'rng vic cho nguôri lao dng. theo mu Ben cho vay cung cap 

lam ca s& d Ben cho vay chi trã cho nguii lao dng. Danh sách dé nghj giâi ngân Va 

•chi trã ti&n lrnmg ngüng vic cho ngixri lao dng duçic 1p dông th&i bang vn bàn giây 
vâ file din tCr, phãi dam bão khàp dung v&i thông tin trong Danh sáchngtthi lao dng 
bj ngrng vic duçic Chü tjch UBND cp tinh phê duyt. 

3. S tin cho vay dizçic Ben cho vay chi trâ dn ngu?ii lao dng bj ngi'rng vic 
bang hInh thüc chuyn khoán ho.c chi trâ bng tiên mt theo dê nghj cüa Ben vay. 

4. Th?ii h?n  chi trâ cho nguôi lao dng: 
4.1. Vâi hInh thüc chuy&i khoãn: 
Trong th?yi hn 02 ngày lam vic k lIt ngày rihn duçic Danh sách dê nghj giâi 

ngân và clii trã tin lumg ngrng vic cho ngu?i lao dng cüa Ben vay, Ben cho vay 
có trách nhim chuyn khoân cho ngithi lao dng. 

4.2. Vci hInh thüc chi trà tiên mat: 
Ben cho vay chi trã tin mat  cho nguiti lao dng bj ng1xng vic vào gi& hành 

chlnh các ngày lam vic lit thu hai dn thu sáu hang tuan tti tni si Ben cho vay. Khi 
nhn tin mat,  ngui lao dng mang theo nhftng giy th sau: Cln'rng minh thunhãn 
dânlThè can crn9c cong dan. Tru&ng hqp ngiliui di nhn thay, ngoài giy lii chrng minh 
nhân than phãi kern Giy üy quyn cUa ng.thi lao dng dizcic l.p theo quy djnh cüa 
pháp 1i4t. 

5. Hang tháng, Ben cho vay tng hqp Danh sách ng.thi lao dng không dn nhn 
tin d thông báo cho Ben vay. Cui ngày 31/7/2020, Ben cho vay tng hqp kt qua 

giãi ngãn, chi trâ cho ngithi lao dng, thtrc hin thu nçi cüa Ben vay lit s tin chza clii 
trã duçc cho ngixi lao dng và thông báo cho Ben vay d xác nhn du nç. 

6. Ben cho vay min phi di vâi hoat dng chuyn khoàn, chi trã tin mat  d chi 
trâ cho nguri lao dng theo d nghj cüa Ben vay. 

7•3 Ben vay thOa thun ma tài khoàn tin giri vn chuyen ding tai  Ben cho vay 
thirc hin vic giái ngân, thu ng, thu lãi qua hn và thng nht mt s ni dung sau: (i) 
Ben cho vay không phäi trà läi di vOi s du trên tâi khoàn; (ii) Ben vay không phãi trâ 
phi duy frI tài khoãn, không phãi duy tn s du; (iii) Ben cho vay dixçic chU dng trIch tâi 
khoãn cüa Ben vay d clii trâ cho ngixôri lao dng ngmg vic sau khi Ben cho vay giâi 
ngãn cho Ben vay; thu nçi dn h?n, qua hn, lãi qua h?n phát sinh. 

Diu4.Xfr1nr 
1. Tnrâc ngày dnhan trá nq thi thiu 30 ngày, Ben cho vay thông báo nq dn 

han cho Ben vay. 

3 Ni dung thóa thun nay &rcic sr dpng khi Ben vay m& TK tin gii v6n chuyên dung tai  NHCSXH. 



2. Ben cho vay thirc hin thu hM nçi tnrâc han  theo k& 1un cüa ca quan nhà 
nuâc có thm quyn và thông báo bing vn bàn cho Ben vay. 

3. Chuyn nq qua h?n: 
3.1. Dn ngày trà nçi theo Hçip dng tIn diing, Ben vay không trà dtrçic ng, Ben 

cho vay chuyn toàn b du nç chua ttã duc sang nçi qua h?n. 
3.2. Dn ngày trà nç truâc han  theo thông báo thu hi nçi trijâc han  ca Ben cho 

vay ma Bén vay không trã nçi tri.thc hn theo yêu cu, Ben cho vay chuyn s du nq 
Ben vay không trà sang nçi qua h?n. 

4. Lãi suit nçi qua han  di.rçic tInh k tr ngày Ben cho vay chuyn nçi qua han. 
Diêu 5. Trã nq, trã lãi qua hn 
1. Ben vay trâ nçl, trâ lãi qua hn vào tài khoãn tiên gài von chuyên ding ma tai 

Ben cho vay hoc chuyn tin vào tài khoàn cüa Ben cho vay ho.c trâ trçrc tip bang tin 
mt tai  tri so' Ben cho vay. Tnrang hçip chuyn khoàn vào tài khoân ci1a Ben cho vay, 
ng chuyn v: 

- Ngãn hang Chmnh sách xä hi  

- S tài khoàrr  

-M&tai  

- Ni dung: trânç, trâ lài qua han  theo Hçp dng tIn dicing s  
ngày tháng nm 2020. 

2. Truang hçip Ben vay trà nçi qua h?n  thI thu gc dn dâu, thu h& lãi txcing img 
ci:ia phn gc do. 

Diu 6. Quyn và NghTa vii cüa Ben cho vay 
1. Thçrc hin dung nhftng ni dung dã thoà thun và duçic quyn yêu câu Ben 

vay thirc hin dung các diu khoãn dA cam kk 
2. Yêu cu Ben vay cung cp các tài •liu, thông tin c.n thit lien quan ctn qua trmnh 

vay von. 
3. Kim tra, giám sat qua trinh vay vn cUa Ben vay. 
4. Giâi ngân, chi trà tin lucing ngi'rng vic cho ngu&i lao dng theo d nghj cüa 

Ben vay. Thông báo cho Ben vay v các trtxO'ng hqp ngu?i lao dng không dn nhn tin. 
5. Tü chi các yêu c.0 cüa Ben vay không ding v&i quy djnh cüa pháp 1ut và 

thOa thun trong Hcip ding nay. 
6. Trumg hçip Ben vay vi pham theo quy djnh tai  Diu 20 Quyt djnh s 

15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü và/ho.c c tInh không 
hoàn trã vn vay, Ben cho vay báo cáo co quan Nhà nuOrc có thAm quyn xir 1 theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 7. Quyn và Nghia vu cüa Ben vay 
1. Thirc hin dung nhUng ni dung dâ thoâ thun và duqc quyn yêu cu Ben 

cho vay thc hin dImg các diu khoãn dâ cam k&. 



2. Sir diing tin vay diing m1ic dIch, trâ nçi g6c dy dü, dung h?n  và lãi qua h 
phát sinh cho Ben cho vay. 

3. Cung c.p dy dü, kjp th&i, trung thiic các thông tin, tài 1iu lien quan dn qua 
trinh vay van. CMu  trách thim tnthc pháp 1u.t v tInh chInh xác, trung th1rc cüa cac 
thông tin, tài 1iu cung cp cho Ben cho vay. 

4. Chju sir kMm tra, giám sat cCia Ben cho vay trong qua trinh vay vn. 
5. Thông báo kjp th?ñ cho Ben cho vay nhftng thay di lien quan dn thông tin 

cüa Ben vay duqc nêu trong Hcp dng nay. 
Diu 8. Tranh chap và giãi quyt tranh chap 
MQi tranh chp xáy ra gifta hai Ben dixçc ru tiên giâi quyt bng thuong hiqng. 

Trong tnrng hçp không giãi quy& dixçc bng thumg krçing, tranh ch.p sê duçic dua 
ra Toà an có thrn quyn d xem xét giãi quy&. 

Diu 9. Cam kt chung 
1. Hai ben cam kt thc hin dung các diu khoãn cüa Hqp dng tin diing nay. 

Mci sàa di, b sung ni dung cüa các diu, khoãn phài dixcic sir thóa thun, thng nht 
cüa hai ben bing van bàn. 

2. Nhttng ni dung không duqc thôa th4n  theo hçip dng nay dixcic thirc hin 
theo quy djnh cüa NHCSXH, quy djnh ciXapháp lut. 

Diu 10. Hiu hrc cüa Hçrp dng 
HçTp dng tin dtng có hiu 1irc k tü ngày k cho tâi khi Ben vay hoàn thành 

nghTa vi trá nçi bao gm câ tin gc, lãi qua hn phát sinh (nu co) cho Ben cho vay. 
Hqp dng nay bao gm trang, duçic 1p thành 02 bàn có giá trj pháp 1 nhu 

nhau, mi ben gii 01 bàn.!. 

D4J DIN BEN VAY DAI DIN BEN CHO VAY 
(, ghi rö hQ ten và dóng dá'u (nê'u co)) (Kj ten, dóng dd'u) 



PHAN THEO DOI CHO VAY— THUNQ- DuNq 
(kern theo Hctp dng tin dyng so': ....../20... ./HD-TD ngày .../.../....) 

1. Phn theo döi cho vay - thu ncr 
Do72 vi.• dn 

Ngày 
tháng 
Näm 

- 
Diên giãi 

. So tien 

LAi 
suit 
%/ 

nàm 

Ngày dn 
hn trä no 

Dir '' 
trong hn 

Cbfrk 

Ben 
vay 

K 
toán 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Phn theo dôi chuyên ncr qua hn, thu nq, thu lãi qua hn 
Don vi. ddn 

Ngày 
tháng 
näm 

- Diên ii S tin chuyn 
ncr qua htn 

Lãi suât 
%Inäm 

Dir 
qua hn 

Chfr k 

Ben vay toán 
1 2 4 5 6 



CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

PH1JLVC HP BONG TiN DIJNG 
S ......../20...IHDTD1/PLO1 

Cn Cu Hçp dng tIn ditng s /2020/IHDTD ngày thong .... nàm .... k3 giüa 
Ngân hang ChInh sách xâ hi và (sau dày 
gi tat là Hçp dông tIn diing so /2020/HDTD); 

Can cir Quyt djnh s /QD-UBND ngày... .1...!...... cüa Chü tjch UBND 
tinh v vic phê duyt Danh sách ngi.ri s1r dicing lao dng dU diu kin vay 
vn d trã hxo'ng ngrng vic tháng /2020, Danh sách ngix?i lao dng bj ngfrng vic 
tháng /2020; 

Can Cu D nghj vay vn cüa k ngày . . . 
Horn nay, ngày  tháng  11am  tai tri sâ 

NHCSXH ching tôi gOm: 
LBênchovay 
- Ngân hang Chinh sách xã hi:  
-Djachi:  
- Diên thoai:  
- Ngiièi dai  din: Chüc vu:  
H. Ben vay 
1. Di vói nglx&i sir diing lao dng là t chüc (doanh nghip ): 
-Têndcinvi  
- Dja chi trçi sâ chinlr  
- Diên thoai  
-Mãsthu  
- S tài khoân thanh toán: tai  
- Gi.y chüng nhn dang k3 doanh ngbip/Quyt djnh thành 1p

 
2 

sO do Câpngày  
- Ngành ngh kinh doanh chInir  
- H9 và.tên ngu&i di din:  
-Chücvii:  

- Chirng minh nhân dâni'H chi&ilCän cthc cOng dan s&  
Ngày cp No'i c.p  

- Ncii dang kh khu thi.r&ng trü  

'Phi 1c hcip dng diiçc dánh may va in, vic lAy s phi luc duçic lAy theo s ca HDTD dã k ci th nlnr sau: 
S6......../20.:.IHDTD/PLO1 hoc Str ......./20...IHDTDIPLO2 
2  S dung giây to' phi h9p vài dôi tliclng 



2. Di vói ngi.rè'i sir ding lao dng là Ca nhân 

-Hç vàtên  

- Ngày sinir Giâi tInfr  

- Chrng minh nhân dân/H chiu/Càn cu6c cong dan s&  
Ngày cap Nai cap  

- Ngành ngh kinh doanh/&m vi cong tác  
- Din thoai  
- Dja chi thithng trü  
- Noi & hin ti  
- S tài khoãri thanh toán: tai  

Hai Ben cüng thng nMt k3 kt Phii liic Hçp dng tin diing vâi mt s diu 
khoãn cii th sau dày: 

Diêu 1. Ni dung cho vay 
1. Tng s tin cho vay tháng nãm 2020: 

Bang s& dng. 

Bang chit:  
2.Tôngsôtiênvaydênngày  /  /2020 là: 
Bng sô  
Bang chü:  
4. Hin trã ncr ngày . . . .1. . . ./..... 
Diu 2. Nhftng ni dung khOng quy dinht.i  Phi,i lic hçrp dông nay, các ben thçrc 

hin theo các nOi  dung dâ thóa thun ti Hçrp dông tin d%lng so /2020/HDTD. 
Diu 3. Phçi l%lc hcp dng nay có hiu 1irc k tCr ngày k) và là mt phn không 

tách r&i cüa Hqp dông tin d%mg so /20... ./HDTD k3 ngày .... tháng .... 11am 

Phit liic gm trang, di.rçrc l.p thành 02 bàn có giá trj pháp l nhu nhau, mi 
ben gi 01 ban. 

D41 DIN BEN VAY P4! DIW BEN CHO VAY 
('K3, ghi rö hQ ten và dóng dd'u (n1u có,),) (K ten, dóng du,) 

Ngay trã nq ti Phi 1ic Hcip dng là ngày trànci cui cng dã xác djnh trén Hqp dng tIn ding. 



MLi s 07/TLNV 
Lap 02 lien: 01 lien htu ho so cho vay, 01 lien giao khách hang 

CR1 NHANH TINH/TP  CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIETNAM 
PGD IIUYN .... Dc 1p - Ti do - Htnh phñc 

 ngày ... tháng ... nám 2020 

THÔNG BAO 
KET QUA GIAI NGAN vA Cm TRA CHO NGIYI LAO BONG NG1'XNG vic 

KInh glri: Ong (bà)  

Là ngithi di din cho  

Can ci.'r HcTp dng tIn ding k3 ngày . . . .1...../2020 và Phii hic Hqp dng tIn 
diing (nu co) k ngày......I... ./2020 giUa Chi nhánhl Phông giao djch Ngân hang 
ChInh sách x hi và khách hang vay van; 

Can cü Danh sách d nghj giãi ngân và chi trã tiên lrnmg cho nguii lao 
c1ng bj ngirng vic tháng /2020 do khách hang lip; 

Chi nhánhl Phông giao djch Ngân hang Chmnh sách xã hi 
thông báo kt qua giài ngãn và chi trà tin ltrcing cho 

nguôri lao dng cüa khách hang nhix sau: 

1. Tng s tin da giãi ngân là: dông. 

) 

- Tháng nm 2020, s tin: dng cho lao dng 

- Thang nm 2020, s6 tin: dng cho lao dng 

- Tháng näm 2020, s tin: dng cho lao dng 

2. Tng s tin dä chi trã cho ngtrô'i lao dng là: ding. 

(So' tin bng chI:  

2.1. Tháng nm 2020, chi trà dng cho lao dng, 
trong do: 

- Chi trà bang chuyn khoãn: s tin cho lao dng, 

- Chi trà b.ng tin m.t: s tin cho lao dng. 

2.2. Tháng nm 2020, chi trâ d6ng cho lao dng, 
trong do: 

- Chi trã bng chuyn khoãn: s tin cho lao dng, 

- Chi trà bng tin mit: s tin cho lao dng. 

(Sn tin btng chii': 



2.3. Tháng nàm 2020, chi trà dng cho lao dng, 
trong do: 

- Chi trã bng chuyn khoãn: s tin . cho lao dng, 

- Chi trâ bng tin mit: s tin cho lao dng. 

3. S tin không chi trã thrçrc cho ngirôi lao dng 

Tng s tin không chi trã &rqc cho lao dng là dMg, 
ci:i.th: 

STT Hç va ten 

Ngay, tháng, 

näm sinh So CMND 

ICCCDIHC 
Ngày 

cap 
01 cap 

S tin 

chira nhân 
Nam Nfr 

1 2 3 4 5 6 7. 8 

1 

2 

3 

4 

Tngcng 

D nghj khách hang thong báo den ngu'&i lao dc5ng chwa nhn tiên den C'hi 
nhánh/Phông giao djch Ngán hang ChInh sách xà h5i d nhn 
tin. Ngân hang ChInh sách xâ hi chI thrc hiçn chi trá dIn 3 1/7/2020. 

4. Dir no 
Dn ngày 31/7/2020, có lao dng chua nhn tin vâi 

s tin dng. 
Clii nhánhl PhOng giao djch Ngán hang ChInh sách xã hi  

dâ thu ncr s tin dng. Dn cui ngày 31/7/2020, sau khi 
thu ncr, thng du nq cüa khách hang là: dng. 

So tin bang chü':  
Chi nhánhlPhOng giao djch Ngãn hang ChInh sách xã hi  

xin thông báo dn qu khách hàng./. 
GL&M DOC 

( ten, dóng dá'u) 

Litu : Thông báo dwçrc icp hang tháng và 31/7/2020, tgi timg thai aiem 1p Thông báo si 
dung nôi dung phü hçrp. 



Mu s 08/TLNV 
Lap 02 lien: 01 lien htu Ngan hang, 01 lien giao khách hang 

CHI NHANH TINH/TP NG HOA xA HOI cnU NGHIA S/lET NAM 
PGD HUYEIN Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

 ngày ... tháng ... nám 2020 

THÔNG BAO NIJ DEN HIN 

KInh gCri: Ong (bà)  

Là ng'tthi dii din cho  

Can ci'r Hqp dông tin ding so /HDTD ngày .... tháng .... nm  
giüa Chi nhénhlPhông giao djch Ngân hang Chinh sách xã hi  
vâi khách hang vay vn là  

Chi nhánWPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xA hi  
thông báo: 

- Snçigcdnhn: dAng 

(BcngchI ) 
-Ngàydnhn: I /  

Yêu cu khách hang trâ ncr dy dü, dung hn s nçi g& trên. Trung hçip 
chuyn khoãn, d nghj khách hang chuyn v: 

- Ngãn hang ChInh sách xã hi  

- Sôtâikhoãn  

-Mtai  

- Ni dung: trà ng dn h?n  theo Hçrp dng tIn ding so  
ngày tháng näm 2020. 

Dn ngày.....tháng.....näm , nu khách hang không trà ncr, Chi 
nhánh/Phông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi sê 
chuyn toãn b s du nq dn han  khách hang không trà sang nq qua hn. Lãi 
su.t ncr qua h?n  là 12%Inäm, áp diing k hr ngày chuy&i ncr qua hin. 

D bit them chi tit, d nghj khách hang lien h Chi nhánh/Phông giao djch 
Ngân hang Chinh sách xà hi d di.rqc hi.rng dn./. 

GL&M DOC 
( ten và dóng ddu) 



Mu s 09/TLNV 
Lp 02 lien: 01 lien hcu Ngan hang, 01 lien giao khách hang 

CHI NHANH TtNH/TP  CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
PGD HUYW Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 

, ngày ... tháng ... nám 2020 

THÔNG BAO 
CHUYEN N QUA H4N 

KInh giri: Ong (bà)  

Là ngu&i dai  din cho  

Can cir Hqp dng tin diing s /HDTD ngày tháng nm 
giüa Chi nhánhlPhông giao djch Ngãn hang Chinh sách xâ hi vâi 
khách hang vay vn là  

Chi nhánh!Phông giao djch Ngãn hang ChInh sách xâ hOi  
thông báo: 

- Snçi gc dã chuyn nçi qua han:  

(Bang chü': ) 
- Ngày chuyn nçi qua h?n: I /  

- LAi su.t nçi qua hn: 12%Inäm. 

- L do chuyn nçi qua hn:  

Yêu cau khách hang trâ s6  tiên nçi qua hn nói trên cho Chi nhánhlPhông 
giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  
Tnthng hçp trâ nçi Mng chuyn khoãn, d nghj khách hang chuyn v: 

- Ngân hang Chinh sách xâ hi  

- Stâikhoàrr  

- Ni dung: trã nç gc qua hun, lãi qua h?n  phát sinh theo Hcip dng tIn ding 
s ngày tháng nm 2020. 

D bi& them chi ti&, d nghj khách hang lien h Chi nhánh!Phông giao djch 
Ngân hang ChInh sách xã hi dé dixçc huó'ng dk./. 

GIAM DOC 
(K3 ten, dóng ddu) 



Mu s 1OITLNV 
L2p 02 liên. 01 lien lu-u Ngán hang, 01 lien giao khách hang 

CHI NHANH TINH/TP  CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PGD HUYJN Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

, ngày ... tháng ... nám 2020 

THÔNG BAO 
THU HOI Nç1 TRU'OC HAN 

Kinh gui: Ong (bà)  

Là ngu?ii di din cho  

Can cü Hçp dông tIn diing s ngày  tháng .... 11am 2020 
gicta Chi nhánhlPhông giao djch Ngãn hang Chmnh sách xã hi  
vâi khách hang vay vn là  

Chi nhánhiPhông giao djch Ngãn hang Chinh sách xã hi  
thông báo thu hôi ng truOc hn nhix sau: 

- S tin thu hi nçi triróc hrr dng. 
(Bcng cht-: ) 
- Ngày trâ nçi tnrâc han:  ch.m nht ngày / /  
- L do thu hi nçi tri.ràc han:  

Dn ngày / /20....., nu khách hang không trã ng, Chi 
nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xà hOi  
sê chuyn toàn b di.r nç yeu cu thu hi tnrâc han  sang nçi qua han,  lâi suât nçi 
qua h?n  là 12%/näm. 

D bitt them chi tit, d nghj khách hang lien h Chi nhánh!Phông giao djch 
Ngân hang Chinh sách xã hi d duqc hithng dn.I. 

GIAM DOC 
(K ten, dóng ddu) 



Mâu s6 03B/TLNV 
CHI NHANH TINH, THANH PHO  
PGD HIJYN  

DANH SACH CHI TRA TIEN LUNG NGUNG VIC 
CHO NGUM LAO DQNG BANG TIEN MJT 

Thdiig . . .72020 

Can c(r Quy& djnh S6 ngày tháng nAm 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh v viéc phé duyt Danh sách ngxi sr diving lao ctong dü diu kin vay 
v6n d6 trá krang ngrng vic tháng /2020, Danh sách ngithi lao dung  bj ngüng vic tháng /2020; 

CAn cü Hcp dng tin diJng/Ph%I lc Hcip dông tin dicing s6 giüa NHCSXH vâi  
&rçlc k ngày / /20 

CAn cü Danh sách d nghj giAi ngân và chi trA tin hrcing ngfrng vic cho nguñ lao dng thang /2020 do khách hang vay v6n 1p ngày / /20 
NHCSXH  dA chi trA tin lucing ngfrng vic cho ngtthi lao dng bang tin mt cu th6 nhir sau: 

STT Hy va ten 

Ngày, thing, aim 
sinh S CMND/ 

CCCDIHC 
Ngay cap • 

Nm cap So s bio him - . 
xa hçi 

S tin chi tn 
(nglun dong) 

. - Ky nhan va ghi ro ho ten 
Nam Nu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

3 

TONG 1 

 ngày. tháng nàm 2020 
Ngirô'i lap biu Kim soát Giám d6c 

(Kj5vaghirô h ten) (Kj và ghi rö ho ten) (Kj5 ten, dóng ddu) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31

