
NGAN HANG 
CHINH SACH XA HQI 

CONG HOA xA HQI dilU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ti do - Hinh phüc 

Ha Nç5i, ngày tháng 04 nám 2020 So: 2O/NHCS-HTQT&TT 
V/v truyn thông chInh sách cho vay 

von ngithi aCr ding lao dng dê trâ 
luong ngrng vic cho ngui lao dng 

KInh gri: Giám ctc chi nhánh NHCSXH tinh, thành ph 

Ngày 09/4/2020, ChInh phü dã ban hành Nghj quyt s 42/NQ-CP v các 
bin pháp h trq ngtr?i dan g.p khó khàn do dai  djch COVJD-19; dng thñ 
ngày 24/4/2020 Thu tu&ng ChInh phü dâ k Quy& djnh s 15/2020/QD-TTg 
quy djnh v vic thirc hin các chfnh sách h trçr ngi.thi dan gp khó khän do dai 
djch Covid-19 d thirc hin Nghj quyt s 42, trong do ngithi sir dirng lao dng 
có khO khn v tài chInh duçic vay vn tai  Ngân hang Chmnh sách xâ hi 
(NHCSXH) vâi lãi su.t 0% d trá krcmg ngi'xng vic cho ngi.thi lao dng. 

Thirc hin chü truong trén, ngày 27/4/2020, Tng Giám doe NHCSXH dã 
ban hành hithng dn s 2129/HD-NHCS,v cho vay di vâi ngu?i sr dçing lao 
dng d trâ li.rong ngrng. vic cho ngithi lao dng do ãnh hurng cña dai  djch 
Covid- 19. 

D tr9ng tam tuyen truyn, cung cp thông tin kjp thôi, chInh xác tói các 
B, ngành, c.p Uy, chmnh quyn dja phi.rong và ngizäi sir diing lao dng hiu rô 
v chInh sách cho vay di vâi nguäi sr dimg lao dng d trã hxong ngmg vic 
cho nguôi lao dng do ânh hu&ng cüa dai  djch Covid-19, cthig nhu cho vay dam 
báo di'ing di tuçmg thii hu&ng, chinE xác, cong khai, minh bach,  không d lqi 
dçing, tritc lçii chinh sách, T&ig Giám dc yêu cu Giám dc chi nhánh 
NHCSXH các tinh, thành ph thirc hin mt s ni dung sau: 

1. Chü dng cung c.p thông tin, trâ kñ phOng vn các báo, dài nhm 
truyn thông dy dü, rô rang chInh sách cho vay di vOi ngi.ri sir diing lao dng 
d trâ kiong ngrng vic cho ngiiôi lao dng do ãnh huing cüa dai  djch Covid-
19 theo ni dung Thông tin báo chI gui kern. 

2. Quán trit dn toàn th can b, viên chüc, ngi.thi lao dng trong don 
vj th%rc hin t& cong tác tuyên truyn; chü dng phi hcTp vói các Co quan 
lien quan tuyên truyn, ph bin chü truong, chInh sách cho vay theo Nghj 
quyt s 421NQ-CP cüa ChInh phü và Quyt djnh s 1 5/2020/QD-TTg cüa 
Thu tuâng ChInh phü dn các c.p, các ngành và ngithi dan bi& d tic hin 
Va giám sat. 

Nhn duçic van bàn nay, yêu cu Giárn dc chi nhánh NHCSXH các tinh, 
thành ph nghiêrn ti1c thic hin. Qua trinh thc hin có vung mc báo cáo kjp 
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thai v Hi sâ chinh (qua Ban HTQT&U, din thoti: 024.364 17182) d phé,i 
hçip, giâi quyt./. 

Nui nhân: 
- Nhu trên; 
- Tng Giám d6c; (d b/cáo); 
- Trithng Ban Kim soát; J 
- Các Phó TGD, KU; 
- Van phông, các Ban CMNV tai HSC; 
- TTDT, UCNTT, SGD; 
- Lini: VT, HTQT&TT. 
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NGAN HANG CHINH SACH xA HOI 

Ha Nçi, ngày 28/4/2020 

THÔNG TIN BAO CIII 
V cho vay ngtrôi sfr dyng lao dng dê trã hro'ng ngfrng vic 

cho ngtrôi lao dng do di djch Covid-19 

NGIJ'I SI' DIJNG LAO BQNG VAY VON T*I  NHCSXH LAI SUAT 0% 
BE TRA LU'(NG NGUNG VIC CHO NGIJI LAO BQNG 

- , . 9 9 A Can cir Ngh quyet so 42/NQ-CP ngay 09/4/2020 cua Chinh phu ye 
các bin pháp h trçr ngtrôi dan gp khó khàn do di d!ch  COVID-19 Va 
Quyt djnh so 15/2020/QB-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tithng ChInh phü 
v thyc hin các chInh sách ho trçr ngirô'i dan gp khó khän do di djch 
Covid-19 dê thuyc hin Nghj quyêt so 42, trong do ngtrô'i sfr dyng lao dng có 
khó khàn v tài chInh dtrçrc vay vn tii Ngân hang ChInh sách xã hi 
NHCSXII vO'i lãi suât 0% dê trã lirong ngfrng vic cho ngirô'i lao dng. 

Tng Giám d6c NHCSXII dã ban hãnh van ban s 2129fIID-NHCS 
ngày 27/4/2020 hir&ng dan nghip viii cho vay ngtrô'i sfr dyng lao dng dê trã 
hro'ng ngfrng vic di vO'i ngirôi lao dng. 

Mt s ni dung chInh trong chInh sách cho vay nhir sau: 
Biu kiin d phê duyt ngiroi sfr diing lao dng âü diêu kiin vay von 
Co tü 20% hoc tr 30 ngr1i lao dng trâ len dang tham gia bão him xã 

hi bat buc phâi ngirng vic tü 01 tháng lien tiic trâ len; dã trã tnthc tôi thiêu 
50% tiên li.rcing ngrng vic cho nguäi lao dng trong khoãng thôi gian ti'.r ngày 
0 1/4/2020 den hêt ngày 3 0/6/2020; 

Dang g.p khó khn v tài chInh, không can di dü ngun d trã luang 
ngirng vic cho ng1.ri lao dng, dã s diing hêt qu5 dir phông tiên li.rmg dê trâ 
cho ngu?ii lao dng nglrng vic. 

Không có nçi x.0 ti các t chüc tin dimg, chi nhánh ngân hang nuóc 
ngoài ti thii diem ngày 3 1/12/2019. 

• A A Then luçn xet duyçt cho vay ti NIICSXH 

Khách hang có têntrong Danh sách ngi.r&i sir dicing lao dng dü diu kin 
vay vn d trá 1trong ngüng vic di.rcic Chü tjch UBND c.p tinh phê duyt. 

Khách hang có nhu cu vay vn d trâ hxcing ngüng vic cho ngithi lao 
dng, có k hoach và cam kt trã nq d.y dü, diing han. 

Mirc cho vay, li sut và thôi hn cho vay 
Müc cho vay không qua 50% müc lixcing thi thiu vüng/ngithi/tháng, ti 

da trong 03 tháng (ti'i tháng 4/2020 den hêt tháng 6/2020). 
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Lài suât cho vay: 0%/näm; Lãi suât nçi qua han: 12%/näm. 
Khách hang vay vn không phài thirc hin bâo dam tin vay. 
Thyi han  cho vay do NHCSXH ncli cho vay và khách hang vay vn thóa 

thun nhung không qua 12 tháng. 
Quy trmnh, thu tyc phê duyt ngu*i sfr duing lao dng dü diu kin vay vn 

Theo quy djnh tai  Quy& djnh si) 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020, cham 
nhât ngày 05 hang tháng, ngtrñ sir diing lao dng có thu câu gi:ri Hi) so' d nghj 
dn UBND cap huyn noi có tru s& hoc chi nhánh, van phông di din, dja 
diem kinh doanh hoc no'i cur trü (dôi vó'i h kinh doanh, cá nhân). 

Trong 03 ngây lam vic, k tir ngày nhn diiçic d.y dü hi) so, UBND cp 
huyn thâm djnh, tong hqp danh sách, trInh Chü tjch UBND cap tinh. 

Trong 02 ngây lam vic,k tü ngày nhn dü hi) so cüa UBND cp huyn, 
Chü tjch UBND cap tinh quyêt djnh phê duyt Danh sách nguô'i scr diing lao 
dng dü diêu kin vay von dê trâ lucing ngrng vic, Dath sách ngTthi lao dng 
bj ngrng vic, giri chi nhánh NHCSXH ciing cap và ngixii sü dçing lao dng 
trong danh sách. Tnrông hqp không phê duyt, Ch'à tjch UBND cap tinh trà 1?ii 
bang van bàn, nêu rO l do. 

Phê duyt cho vay và giãi ngân 
A A A A Sau khi dtrqc Chu tch UBND cap tunh phe duyçt du dieu kiçn vay 

von, khách hang 1p ho so vay von gi'ri den NHCSXH. 
Trong 03 ngày lam vic, k1Ir ngày than ducic dii hi) so vay vi)n theo 

hi.ràng dan cüa NHCSXH và Quyêt djnh phê duyt cüa Chit tjch UBND cap 

tinh, NHCSXET noi cho vay phé duyt cho vay. Tnrmg hqp không dü diêu kin 
cho vay, NHCSXH noi cho vay thông báo bang van bàn nêu rô 1 do tirchôi glri 
khách hang. 

Si) tin khách hang vay dixçic NHCSXH noi cho vay chi trà hng tháng 
den ngithi lao dng bj ngi'.mg vic trên Co s& Danh sàch ngithi lao dng bj ng1rng 
vic duçic Chü tjch UBND cap tinh phê duyt hang tháng và theo dé nghj cüa 
khàch hang. 

NHCSXH noi cho vay chi trá dn ngtrñ lao dng bj ngüng vic b.ng 
hInh thüc chuyên khoàn vào tài khoãn cüa nguôi lao dng ho.c chi trâ bang tiên 
m.t tai  trii s& NRC SXH noi cho vay. 

Vic giâi ngân cüa NHCSXH dtiçic thc hin dn ht ngày 31/7/2020. 
Ngui)n vi)n cho vay 
Ngui)n vi)n d NBC SXET thirc hin cho vay ngixii s1r diving lao dng theo 

quy djnhtai Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa Chinh phü là nguôn 
vay tái cap vOn khOng có tài san dam bào, lâi suât 0%/nãm tü Ngân hang Nhà 
nuâc Vit Nam. 
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vay tái c.p vn không Co tài san dam bâo, lãi sut O%Inäm tr Ngân hang Nhà 
nuc Vit Nam. 

Hang tháng, NIICSXII chi trã dn ngirô'i lao dng bj ngfrng vic qua 
tài khoãn hoc tii trii s& NHCSXH no'i cho vay 

BOX: 
HO S VAY VON NHCSXH 

1. San khi khách hang dirçrc UBND cp tinh phê duyt dü diu kiin 
vay vn, khách hang np h so' vay von trtrc tiêp hoc qua dirô'ng bu'u din 
hoc trên Cong Djch vii cong Quc gia dn NHCSXH no'i khách hang dóng 
trut s& (doi vói doanh nghip, to chfrc, hçrp tác xa) hoc no'i cir trñ (doi vó'i h 
kinh doanh, cá nhân). 

2. Ho so' vay vn 1n du do khách hang 1p gm: 
a) D nghj vay vn theo Mu s O1A/TLNV (CMi vó'i doanh nghip, to 

chü'c, ho'p tác xa, h kinh doanh) hoc Man so O1B/TLNV (ctoi vó'i cá nhân) 
kern theo van ban nay. 

b) Ban sao chü'ng thic mt trong các giy & san: Giy chfrng nhn 
dàng k) doanh nghip/Giy chü'ng nhn däng k hçrp tác xã/ht kinh doanh; 
Quyt d!nh  thành 1p/Quyt dnh  cho phép thành 1p cüa co' quan nhà rnro'c 
có thm quyn. 
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b) Ban sao chfrng thiyc Chfrng minh nhân dân/hoc The can ctr&c 
cong dân/hoc H chiêu con hiu liyc cüa khách hang vay vôn/hoc ngtrô'i 
di din hçrp pháp cüa khách hang vay von. 

c) Ban sao chfrng thirc van ban b nhin hoc cfr ngtrô'i dfrng du 
pháp nhân theo quy djnh cüa Diu 1 to chfrc hoc quyêt djnh cüa co' quan 
Nhà nu*c có thâm quyên. 

3. Ho so' vay vn các 1n tip theo do khách hang 1p gm: 

- D nghj vay vn theo Mh s O1AITLNV hoc Mu s O1B/TLNV. 

- B sung nhü'ng giây to' dirçrc nêu tui diem 2 nu có thay di so vói h 
so' vay von lan dau./. 
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