
NGAN HANG CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA YIT NAM 
CHINH SACH xA HOI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

s:64irm-iics HàN5i, ngayogtháng7nam2O2l 

HU'ONG DAN 

Nghip vy cho vay ngtrôi sfr dyng lao dng d trã hro'ng ngü'ng vic, 
trã hro'ng phyc hi san xut 

Can cü Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cUa Chinh phü ye 
tIn diing di vâi ngithi nghèo và các di tuqng chInh sách khác; 

Can cü Quyt djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cUa Thu tithng 
ChInh phU v vic phê duyt diu l v t chüc và hott dng cüa Ngãn hang 
ChInh sách xA hi (NHCSXH); 

Can cir Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChIrih phU v mt 
s chInh sách h trq ngtthi lao dng và ngu1i sü d%ing lao dng gp khó khän do 
dai djch COVID-19; 

Can cü Quy& djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cUa Thu tuàng 
ChInh phü quy djnh v vic thirc hin mOt  s chInh sách h trçl nguYi lao dng 
và nguYi sir dicing lao dng gp khó khn do dai  djch COVID-19, 

Tng Giám d& NHCSXH hithng dn nghip vii cho vay nguäi sà ding 
lao dng d trà lucmg ngirng vic, trâ lumg phiic hi san xut nhu sau: 

1. IMi ttrç'ng áp dyng 

1.1. Ngu?ii sü ding lao dng vay vn d trâ luorng cho ngu?ii lao dng 
theo quy djnh tai  khoàn 11 Miic II Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cUa 
ChInh phü v mt s chInh sách h trçi ngrnii lao dng và ngu1i sü diing lao 
dng gp khó khn do dai  djch COVID-19 (sau day gi chung là khách hang). 

1.2. Chi nhanh NHCSXH cp tinh, Phông giao djch NHCSXH cp huyn 
(sau day gi chung là NHCSXH noi cho vay). 

1.3. Các t chüc và cá nhân khác có lien quail. 

2. Nguyen tàc cho vay 

2.1. Vic cho vay phâi dam bâo dung di tung, cong khai, minh bach. 

2.2. Khách hang phái sir dimg vn vay dung mic dIch, có trách nhim 
hoàn trà nçi vay dy dU, dáng han. 



3. Diu kiin vay vn 

3.1. Di vâi kbách hang vay vn trâ hxcing ng'i'xng vic 

a) Co nguñ lao dng lam vic theo hçip dng dang tham gia bâo him xã 
hi b.t buc dn tháng 1in k& tnthc thii dim ngu1i lao dng ngmg vic, phâi 
ngfrng vic tir 15 ngày lien tic trâ len theo quy djnh khoãn 3 Diu 99 B 1ut 
Lao dng trong than gian tr ngày 01 tháng 5 näm 2021 dn ht ngày 31 tháng 3 
nàm 2022. 

b) Không Co nçi xu tai  t chüc tin d%lng và chi nhánh ngân hang nuâc 
ngoài tai  thii dim d nghj vay vn. 

3.2. D& vói khách hang vay v6n trâ lrnmg cho nguani lao dng khi phic 
hi san xut, kinh doanh 

a) Di vâi khách hang phái tam  dung hoat dng do yêu cu cUa c quan 
nhà nithc có thm quyn d phOng, chng djch COVID-19 trong thii gian ti'r 
ngày 01 tháng 5 11am 2021 dn h& ngày 31 tháng 3 näm 2022 

- Phâi ttm di'mg boat dng do yêu cu cüa ca quan nhà nuóc có thrn 
quyn d phOng, chng djch COVID-19 trong thani gian tir ngày 01 tháng 5 nãm 
2021 dn ht ngày 31 tháng 3 11am 2022. 

- CO ngu1i lao dng lam vic theo hcip dng dang tham gia bão him xã 
hi bt buôc dn th?yi dim d nghj vay vn. 

- Co phuang an hoc k hoach phiric hi san xut, kinh doanh. 

- Không có nç xu tai  t chüc tin diing và chi nhánh ngân hang nuóc 
ngoài tai  thii dim d nghj vay vn. 

b) Di vâi khách hang hoat  dng trong linh vrc vn tâi, hang không, du 
ljch, djch vi luu trü và dua nguani lao dng Vit Nam di lam vic a nuâc ngoài 
theo hqp dng d phiic hi san xut, kinh doanh 

- Co ngithi lao dng lam vic theo hcip dng dang tham gia bão him xA 
hi bt buc dn thani dim d nghj vay vn. 

- Co phuo'ng an hoc k hoach phçic hi san xut, kinh doanh. 

- Không có nq xu tai  t chüc tin dicing và chi nhánh ngân hang nuâc 
ngoài, dâ hoàn thành quy& toán thu näm 2020 tai  thai dim d nghj vay vn. 

, ., A 4. Mic dich sir dijng von vay 

Vn vay dugc khách hang su dimg d trâ lirong cho nguai lao dng 
ngüng vic, trâ krang cho ngithi lao dng khi phiic hi san xut, kinh doanh theo 
chInh sách h trçi cüa Chinh phü quy djnh tai  Nghj quyt s 68/NQ-CP. 
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Müc cho vay ti da 
01 tháng cUa 01 

khách hang 

So tiên vay von trâ 
1uYng ngüng vic 

Trong dó. 

So tiên vay von trã 
lumig ngfrng vic = ngixñ lao dng bj 

ngmg vic 

Müc hwng t& 
thiêu vng di vâi 

x 

5. Mwc cho vay 

5.1. Khách hang duçc vay vn mt hoc nhiu 1n d trà lucmg ngüng 
vic, trá luing cho nguYi lao dng khi phigic hi san xut vâi th?ñ gian ti da 03 
tháng/nguii lao dng. 

5.2. Vic xác djnh müc cho vay hang tháng di vâi khách hang nhu sau: 

S tin vay vn trâ luang 
+ cho ngithi lao dng khi 

phiic hi san xut 

S nguàri lao dng bj ngrng 
vic ducic Ca quan bão him 
xâ hOi  xác nhn trong Danh 
sách Mu s 13a ban hành 

kern theo Quyt djnh s 
23 /202 1/QD-TTg 

S ngu?ñ lao dng dang lam vic 
theo hçip dng lao dng duçc Ca 
quan báo him xâ hi xác nhn 

trong Danh sách Mu s 13b/13c 
ban hành kern theo Quyt djnh 

s 23/2021/QD-TTg 

So tiên vay von trâ 
lixng cho ngithi 

lao dng khi phiic 
hM san xut 

Müc lixang thi 
thiki vüng di vâi 

= ngiiôri lao dng 
dang lam vic theo 
hçip dng lao dng 

x 

5.3. Müc tin luang t61 thiu vCing can cü theo quy djnh tai  Nghj djnh s 
90/2019/ND-CP ngày 15/11/2019 cüa ChInh phü quy djnh müc lixang ti thiêu 
vüng di vâi nguôi lao dng lam vic theo hcip dng lao dng. 

6. Lãi sut cho vay 

6.1. Lãi sut cho vay: 0%/nàm (khong phn tram). 

6.2. LAi sut nçi qua han:  12%/nàm. 

7. Thô'i hin cho vay 

Thai hn cho vay do NHCSXH nai cho vay và khách hang thóa thun 
dtthi 12 tháng, k tü ngày giâi ngãn mon vay du tiên. 

8. Bão dam tin vay 

Khách hang không phái th%rc hin bin pháp báo dam tiên vay. 
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9. Phtro'ng thtrc cho vay 

Ngân hang Chinh sách xã hOi  noi cho vay th%rc hin cho vay trirc tip dn 
khách hang. 

1O.Hisorvayvn 

10.1. Khách hang tr kê khai, 1p danh sách, chju trách nhim truâc pháp 
lu.t v tInh chmnh xác, trung thirc di vói s lao dng ngrng vic, s lao dng 
lam vic theo hqp dng dang tham gia bâo him xã hi bt buc và các thông 
tin, h so, tài lieu cung cp cho NHCSXH ncri cho vay. 

10.2. Di vâi khách hang vay v6n trâ lucing ngmg vic 

10.2.1. H so vay vn 1n du gm: 

a) Gi.y d nghj vay vn theo Mu s 12a ban hành kern theo Quyt djnh 
s 23/202 1/QD-TTg. 

b) Danh sách ngu?i lao dng dang tharn gia bâo him xâ hi theo Mu s 
13a ban hành kern theo Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg. 

c) Bàn sao có chimg thirc hoc bàn sao kern theo bàn chInh d di chiu 
các giy ti phü hqp vâi loai  hInh hoat dng: 

- Giy chüng nhn ctàng k doanh nghip/Giy chüng nhn dng k Hçip 
tác xã/h kinh doanh; Quyt djnh thành 1p cUa co quan nhà nuóc có thm 
quyn (nu co). 

- Gi.y phép kinh doanWGiy phép hoat dng/Chirng chi hành ngh (di 
vâi ngành ngh kinh doanh có diu kin hoc pháp lut có quy djnh); Giy phép 
du tix/Giy chüng nhn du tu (di vâi doanh nghip ducic thành 1p bii nhà 
du tix nuâc ngoài). 

- ChIrng minh nhân dânlThê cn cuâc cong dân1H chiêu con hiu lirc cüa 
khách hang hoc nguii dai  din hçip pháp cUa khách hang. 

- Van bàn b nhim hoc cü ngui dung du pháp nhân theo quy djnh cüa 
Diu l t chüc hoc Quyt djnh cUa co quan nhà nixàc có thm quyn. 

d) Bàn gcfBãn chInhlBân sao có chüng thirc Giy üy quyn (nu co). 

d) Vn bàn thOa thuan  ngirng vic gifta nguñ sir dçing lao dng vói nguOri 
lao dng do ành huOng cüa dai  djch COVID-19. 

10.2.2. H so vay vn các ln tip theo gm: 

- Các h so nêu ti tit a, b, d dim 10.2.1 khoàn 10 vn ban nay. 

- Bt sung h so nêu tti tit c, d dirn 10.2.1 khoãn 10 van bàn nay nu có 
thay di sovâi h so vay vn ln Mu. 
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10.3. Dti vâi khách hang vay vn trâ krang cho ngu1i lao dng khi ph%lc 
hM san xut, kinh doanh 

10.3.1. H so vay vn 1n du gôm: 

a) Giy d nghj vay vn theo Mu s 12b ban hãnh kern theo Quyt djnh 
s 23/2021/QD-TTg di vâi khách hang phài tam  drng boat dng, Mu s 12c 
ban hành kern theo Quyt ctjnh s 23/2021/QD-TTg dM voi khách hang hoat 
dng trong lTnh vrc 4n tâi, hang không, du ljch, djch vi hiu trü và di.ra ngi.thi 
lao dng Vit Nam di lam vic a nrncc ngoài theo hçip dng. 

b) Danh sách nguai lao dng dang tham gia bão him xA hi theo Mu s 
13b/13c ban hành kern theo Quyt djnh s 23/202 1/QD-TTg. 

c) Phi.rong an hoc k hoach  phiic hi san xut, kinh doanh. 

d) Bàn sao có chüng thc hoc bàn sao kern theo bàn chInh d di chiu 
các giy ti phü hçip vài l°ai  hInh boat dng: 

- Giy chüng nhn dàng k) doanh nghip/Giy chüng nhn dng k Hçrp 
tác xä/h kinh doanh; Quyt djnh thânh 1p cüa co quan nhà nixâc có thm 
quyn (nu Có). 

- Giy phép kinh doanhIGiy phép boat dng/Chirng chi bành ngh (di 
vâi ngành ngb kinh doanh có diu kin hoc pbáp lut Co quy djnh); Giy pbép 
du tu/Giy chirng nhn du tr (di vâi doanh nghip duçic tbành 1p bâi nhà 
du tu nrnic ngoai). 

- Cbiirng minh nhân dânlThé can cuâc Cong dân/H chiu cOn hiu lirc cüa 
kbácb bang hoc ngu?i dai  din bçip pbáp cüa khácb hang. 

- Van bàn b nhim hoc cü nguai dirng du pbáp nhân tbeo quy djnh cUa 
Diu l th chüc hoc Quyt djnh cüa CO quan nhà nuâc có thm quyn. 

d) Bàn gc/Bãn chinhlBân sao có chirng thc Giy üy quyn (nu co). 

e) Bàn sao van bàn v vic nguai sü diing lao dng pbài tam  dmg boat 

dng do yêu câii cüa co quan nhà nuâc có thrn quyn d pbOng, cbng djcb 
COVID-19 trong thai gian tü ngày 01 tháng 5 näm 2021 dn h& ngày 31 tbáng 
3 nàm 2022 (di vâi kbách bang phài tam  dung boat dng). 

g) Bàn sao thông báo quy& toán thu thu nhp doanh ngbip näm 2020 
cUa Co quan thu di vâi nguai sü diing lao dng (di vâi kbácb bang boat  dng 
trong linh V1TC vn tâi, bang không, du ljch, djch vi luu trü và dua nguäi lao 
dng Vit Nam di lam vic a flUâC ngoài theo hqp dng). 

10.3.2. H so vay vn các ln tip tbeo gm: 

- Các b so nêu tai  tit a, b dim 10.3.1 khoãn 10 van bàn nay. 
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- B sung h so nêu tti tit c, d, d, e dim 10.3.1 khoãn 10 van bàn nay 
nucóthaydi sovâih sovayvn1ndu. 

10.4. Thi gian nhn h so d nghj vay vn cüa khách hang chm nht 
dn ht ngày 25 tháng 3 näm 2022. 

11. Quy trinh cho vay 

11.1. Giám dc NHCSXH noi cho vay phân Cong can b tip nhn, kim 
tra, di chiu các giy tä quy djnh tai  khoân 10 van bàn nay do khách hang cung 
cap, 1p Thông báo tip nhn h so vay vn (Mu s 01/CVTL) trInh Giám dc 
k gài khách hang. 

11.2. Trong vông 04 ngày lam vic k tü ngày tip nhn d&y dü h so vay 
vn cUa khách hang, can b duqc phãn cong thirc hin các cong vic sau: 

a) Tra ciru thông tin tin diing cüa khách hang trên h thng thông tin tin 
dicing Quc gia (CIC) d xác djnh tInh tring nçi xu cüa khách hang; in kt qua 
tra ciru thông tin kern theo h so vay vn. 

b) Kim tra tInh dy dü, hcip pháp, hçip 1 cUa h so vay vn. 

c) TrInh phê duyt cho vay: 

- Trueing hqp h so vay vn dy dü, hçip pháp, hçip 1 và khách hang 
không có ncr xu theo quy djnh, 1p Tr trInh phê duyt cho vay (Mu s 
02/C VTL) trInh Trithng phông K hoach - Nghip vi tin diing/T tnthng T K 
hotch - Nghip vi d trInh Giám dc xem xét, phê duyt. Dng thri, 1p Thông 
báo kt qua phé duyt cho vay Mu s 03/CVTL) gui khách hang. 

- Trithng hçrp khách hang không dU diu kin phé duyt cho vay, 1p 
Thông báo tir chi cho vay (Mu s 04/CVTL), ghi rô l do tr chi trInh Giám 
dc k gui khách hang. 

11.3. Can cü kt qua phé duyt cho vay, can bO duçrc phân cOng cüng 
khách hang thOa thun, 1p Hcrp dng tin diingfPhii 1iic hcrp dng tin dimg (Mu 
s 05/CVTL, O5PL/CVTL): 

a) Hcrp dng tin diing duqc 1p mOt  1n vài khách hang vay vn 1n du và 
1p Phii liic hçrp dng tIn diing cho các 1n vay vn tip theo (nu co). 

b) Tru&ng hçrp khách hang có thu cu ma tài khoàn tai  NHCSXH d phvc 
vi cho vic giâi ngân, thu nq, th%rc hin theo huäng dk tti van bàn s 
1 155/NHCS-KTTC ngày 07/4/20 17 cUa Tng Giám dc. Khi ma tài khoán, 
NHCSXH noi cho vay thOa thi4n vâi khách hang v vic NHCSXH duçrc chU 
dng trich s du trong tài khoân nay d thu ncr gc, thu lãi qua h?n  (nu co). 

6 



12. Ti chfrc giài ngân 

12.1. Can cir Hçip dng tin dng/Phii liic hçip dng tIn diing dâ k, 
NHCSXH noi cho vay giài ngãn cho khách hang bng hinh thIrc chuyn khoãn 
vào tâi khoân cüa khách hang. 

12.2. NRCSXH noi cho vay thirc hin giái ngân tâi khách hang trong 
vông 02 ngày lam vic k tü ngày nhn duçic thông báo van. 

12.3. Trithng hçp d nghj vay vn d trà lirang cho nguii lao dng di 
vâi các tháng 5, 6, 7 11am 2021, khách hang 1p h so vay vn &ng tháng. 
NHCSXH noi cho vay can cü h so vay v6n cüa khách hang d phé duyt, k 
Hçip dng tin ding và thirc hin giâi ngân 01 l.n. 

12.4. Vic giái ngán cüa NHCSXH duqc thirc hin dn ht ngày 05 tháng 
4 näm 2022 hoc khi giâi ngãn ht 7.500 t' ding ducrc Ngãn hang nhà nuâc cho 
vay tái cp vn thy theo diu kin nào dn truóc. 

13. Kim tra sau cho vay 

13.1. Sau 15 ngày k tir ngày giãi ngãn, NI{CSXH noi cho vay don dOc 
khách hang cung cp d.y dU h so, tài lieu, chrng tü (sau day gi tt là chüng 
tr) chüng minh vic da trá lirong cho ngu?ii lao dng. Khi khách hang cung cp 
dy dü chiTrng tir thI can b dixçic phãn cong kim tra, 1p Biên bàn kim tra sü 
dicing vn vay (Mk s 06/CVTL) và lizu vào h so vay vn. 

13.2. Sau 30 ngày k tü ngày giâi ngãn, khách hang chua cung cp day dü 
chüng tfr chüng minh vic dA trâ krong cho nguii lao dng, NHCSXH noi cho 
vay thirc hin kim tra trirc tip vic sü d%lng vn vay cUa khách hang và 1p 
Biên ban kim tra Mu 06/CVTL cii th nhu sau: 

- Trueing hcip khách hang cung cp dy dü chirng tir chüng minh vic 
dã trâ luorng hoc tài lieu chIrng minh nguyen nhân khách quan chua cung cap 
dy dü chirng tir, can b kim tra kin nghj tip tiic thirc hin cho vay di vâi 
khách hang. 

- Tnthng hçp khách hang không cung cp dy dü chüng tir, tài lieu chimg 
minh hoc sü dimg vn vay sai mic dich hoc vi pham các nOi  dung khác trong 
Hçp dng tin diing, can b kim tra k& lun vào Biên bàn kim tra và kin nghj 
bin pháp xü l. 

14. Thu nc goc, thu lai 

14.1. Khách hang trã nçc gc mOt  ln khi dn hin và CO th trãnçr truâc h?n. 

14.2. Khách hang trá nçi qua h?n thI thu nçi gc dn dâu, thu ht lãi 
tuong t'rng (nu co) cüa ph.n nci gc do. 

7 



14.3. NHCSXH ncli cho vay th%rc hin thu hi nçi trux9c hn theo k& 14n 
cüa ca quan nhà nuâc có thm quyn hoc theo Thông báo chm dirt cho vay Va 
thu hi nçi truâc han  (Mu 07/C VTL). 

15. Thông báo nc dn hin, chuyn my qua hn 

15.1. Trixâc ngày dn han  trâ nq ti thiu 30 ngày, NHCSXH ncii cho vay 
i.p Thông báo nçi dn han  (Mu s 08/CVTL) gi:ri khách hang. 

15.2. Chuyn nçi qua han 

a) Dn kS' han trâ nçi theo Hcip dng tin diing hoc theo Thông báo chm 
dIrt cho vay và thu hi ncr truôc hon,  khách hang chua trá drnyc ht no thi 
NHCSXH nai cho vay chuyn toàn b s du ncr con lai  cüa khoãn vay sang no 
qua hn và ap ding läi sut no qua hn. 

b) Khi chuyn ncr qua han,  NRC SXH ncii cho vay ip Thông báo chuyn 
ncr qua hn (Mu s 09/CVTL) gin khách hang. 

16. Xfr 1 vi phm 

16.1. Khách hang vi phm quy djnh cüa pháp 1ut, cO kt 1un cüa co 
quan nhà nuâc có thm quyn hoc vi pham các ni dung thOa thun trong Hcrp 
c1ng tin diing thI NHCSXH ncri cho vay xem xét chm dirt cho vay, thu hi nq 
truóc han  và thông báo cho khách hang. 

16.2. Can cit kt 1un cüa Ca quan nhà nuàc có thm quyn hoc kt 1un 
tai Biên ban kim tra v vi phm Hçrp dng tin diing cüa khách hang, 
NHCSXH noi cho vay ip Thông báo chm dirt cho vay và thu hi no truôc 
han gin khách hang. 

Nu khách hang không thirc hin nghTa vi trâ ncr  theo thông báo, 
NHCSXH ncli cho vay chuyn toãn bO s du ncr cOn lai  cüa khoãn vay sang ncr 
qua han, áp ding lâi suit no qua han  và 1p Thông báo chuyn ncr qua han  (Mu 

s 09/C VTL) gin khách hang. 

16.3. Tnrrng hçrp khách hang vi pham theo quy dinh tai Diu 45 Quyt 
djnh s 23/2021/QD-TTg vàj'hoc c tInh không hoàn trâ vn vay, NHCSXH 
nai cho vay báo cáo co quan nhà nuäc có thm quyn xir 1 theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

17. Ilach toán k toán, luu trü' h so và ch d báo cáo thng kê 

Vic hach  toán k toán, km trü h so và báo cáo thng kê duçrc th%rc hin 
theo quy djnh hin hãnh cUa NHCSXH. 
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18. T chtrc thirc hin 

Giám dc NHCSXH cp tinh, cp huyn có trách nhim báo cáo Trithng 
Ban di din Hi dng quail trj NHCSXH cüng cp v chInh sách h trq ngithi 
sir ding lao dng vay vn d trâ hrong ngmg vic, trã hang phiic hi san xuât 
theo quy djnh cña ChInh phü, Thu tuàng ChInh phü; T chirc tp huk nghip 
vi, quail trit dn toàn th can b trong &m vi thçc hin nghiém tüc vic cho 
vay theo hithng dn tai  van bàn nay; Chü dng phi hçip vth các ca quan có lien 
quan tuyên truyn, ph bin chInh sách h trçr nguäi sir ding lao dng vay vn 
d trà lucing ngi'rng vic, trá lixong phic hi san xut theo Nghj quy& s 68/NQ-
CP cüa ChInh phü, Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg cüa Thu tung ChInh phü 
dn các cp, các ngành và ngu?ii dan bit d thiic hin và giám sat. 

19.11iêultrcthihành 

Van bàn nay có hiu lirc thi hành k th ngày k. Nhftng ni dung không 
hithng dn tti van bàn nay duçic thirc hin theo Nghj quyt s 68/NQ-CP cUa 
ChInh phü, Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg cüa Thii nthng Chirih phü và các 
quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

Yêu cu Giám dc Chi nhánh NHCSXH các tinh, thãnh ph và các don vj 
có lien quan trong h thng NHCSXH t chirc trin khai thc 

KT.TONG GIAM oOc No'i nhân: 
- Van phOng ChInh phU; 
- B Lao dng - TB&XH; 
- Ngân hang Nha nuâc Vit Nam; 
- Ban Chi dao  thc hin Nghj quyôt 68; - (de báo cáo) 
- Chü tjch HDQT NHCSXH; 
- Thành viôn BIDQT; 
- Tong Giám doe, TBKS; 
- Bâo hiêm xA hOi  Vit Nam (dê phôi hcrp); 
- Thning BDD HDQT NHCSXH các tinh, thành'Iio; 
- Các Phó TGD, KU; 
- Các Ban CMNV ti Hôi s& chInh; 
- TFDT, TFCNTT, SGD; 
- Chi nhánh N}TCSXH các tinh, thành ph6; 
- PhOng giao djch NHCSXH cap huyn; 
- Lmi: VT, TDNN. 

Hunh Van Thun 

9 



Mti s6 01/C VTL 
Lp 02 lien: 01 lien iwu ngdn hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXIT TINHTT'P CONG HOA xA HQI ciiU NGIIIA VWT  NAM 
PGD HUYN Doe 1p - Tiy do - Hanh phüc 

, ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
TIEP NILN HO S VAY VON 

Vào hi gii phüt, ngày . tháng .. nm  
Chi nhánhlPhOng giao djch Ngân hang ChInh sách xâ hi  
dã tip nh.n ha so vay van cüa khách hang: 

Ten khách hang:  
Djachi:  
Sa din thoti' Email  
Ten ngu1i dti din (néu co)  
Sa din thoai Emai1  
Ha so vav von m có: 

STT Ten giy to'1  TInh trng 

1 
Giy d nghj vay trã lixcing ngrng V1C 

cho ngu?ri lao dng/ Dê nhj vay von dê 
trã lirong phic hôi san xuât. 

Ban gdc d righi ...........................  

thang  

2 
Danh sach ngithi lao dng dang tham 
gia bão hiêm x hOi  theo Mâu 
13a113b/13c 

Ban gc danh sách  

thang..........................................  

3 Giây Uy quyên (nêu co) El Ban chInh [II Ban gc 

El Ban sao có chwng thc 

4 
Giây phép kinh doanlilGiây phép hott 
dng/Chi'rng chi hành nghê/Giây phép 
dâu tix/Giây chrng than dau 

El Ban sao giáy ............................. 
có thai han hoat dong dEn... .1... .1  

Ban sao chwng thwc iay ............... 
có thai hqn hogt dong den... .1....!  

Van ban ba nhim hoc ci'r ngu?ii drng 
dâu pháp nhân theo quy djiih 

El] Khong có El Ban sao 

El Ban sao có ching thwc 

6 
Van ban thóa thun ngüng vic gitta 
ngu?ii si'r d%ing lao dng vOi ngu1i lao 
dng 

Ban gôc:......ban 

1  Thông báo ducic 1p trirc tip khi nhn duqc h sci cUa khách hang. Can b duqc phân cong kim tra tlnh trng 
h si và phãn ánh các h sa thrc nhân vào Thông bâo, xOa bô các ni dung không lien quan trinh Giám dóc k 
giri khách hang. 



7 
Van ban yêu cu t?m  dmg hott dng 
san xuât, kinh doanh cüa cci quan có 
thâm quyên 

[II Không có fl Ban 

8 
Phucmg an hoc k hoach phiic hi san 
xuAt, kinh doanh fl Không có Ban gc 

Thông báo quy& toán thud thu flh?P 
doanh nghip näm 2020 LI Không Co Ban sao 

Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xâ hi  
sê gtri Thông báo kt qua phê duyt cho vay/Thông báo tr chi cho vay tWc  tiêp 
dn Qu khách hang chm nht ngày ...../...../ v dja chi cüa khách hang. 

(Kj5, ghi rö hQ ten) (, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 
CAN BO TIEP NHAN - GIAMOOC 



Miii sá 02/C VTL 
Lap 02 lien: 01 lien htu ngân hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TINH/TP CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
PGD H1JYN Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

T TRINH 
PilE DUYILT CHO VAY 

KInh trInh:  

Can cü kt qua kim tra h sa vay vn cüa khách hang, kt qua tra ciru 
thông tin tin diing cüa khách hang trên h thng thông tin tin d%ing Quc gia dn 

i. Ten doanh nghip/t chüc/hçvp tác xãIh kinh doanhlcá nhn':  

2. Ho và ten ngu1i dai  din: Chirc vw  

- Chirng minh nhân dân/H chi&j/Thê can cuâc cong dan s&  
- Ngày cp: Nai cp:  
3. Giy üy quyn (nu có): s  ngày / / 

cUa 

4.Djachi'  
5. Din thoai:  
6.Mãsthu:  
7. Giy chüng thin däng k doanh nghip/hqp tác xã/h kinh doanh s& 
Do  Cp ngày  
8. Quyt djnh thành 1p s2. 

9. Giy phép du t&Giy chirng nhn du tu3  s&  
10. Giy phép kinh doanWGiy phép hoat dng/Chrng chi hành ngh 4  s: 

thii han  con hiu 1ic (tháng, nàm)  
(Ha so' vay vn dInh kern) 

D nghj phê duyt cho vay vâi các nOi  dung ciii th nhtr sau: 

1. Tng s tin cho vay tháng näm 20.... 

Bang s dOng. 

(Bngchü ). 
Trong do5: 

1 D6i vâi cá nhân có si'r di,ing, thuê muân lao dng nhung không dng k doanh nghip/hqp tác xä/h kinh doanh. 
2 Dói vài th chc duqc thanh 1p theo Quy& djnh cüa c quan nhà nuâc cO thm quyên. 
3 Di vài doanh nghip dtrqc thanh 1p bâi nhà dâu tu niràc ngoai. 
4 Dôi vài nganh nghê kinh doanh cô diêu kin hoc phâp 1ut quy djnh. 



- Tháng /20  
+ S tin cho vay trâ lixcing ngi'rng vic:  
+ S tin cho vay trâ llxo!ng  phiic hi san xuât  
-Tháng /20  
+ S tin cho vay trâ lirong ngmg vic:  
+ S tin cho vay trâ li.rcing phiic hi san xut  
-Tháng /20  
+ S tin cho vay trâ lircing ngüng vic:  
+ S tin cho vay trã luang phiic hi san xut  
2. S lao dng không dü diu kin: 
- Tháng nàm 20 lao dng, l do  
- Tháng näm 20 lao dng, l do  
- Tháng nãm 20 lao dng, l do  
3. M%ic dIch sü dicing vn vay trâ lucmg  

dông, vâi lao dng. 
dng, vâi ... lao dng. 

dông, vâi lao dng. 
dng, vói ... lao dng. 

dông, vâi lao dng. 
dng, vâi ... lao dng. 

tháng näm 20  
4. Lãi sut: 
- Lâi sut cho vay: 0%/näm 
- Lâi sut no qua han: 12%/näm 
5. Thai han  cho vay: tháng, k tT ngày giâi ngãn mon vay ctâu tiên. 

CAN BQ TIN DVNG6  
(Ky, ghi To ho ten) 

5 Cn cü dè nghj cüa khách hang vay vM tirng tháng can hO ghi rö miic dich d Ira lucmg ngimg vic hay Ira hrang 
phic Mi san xuk Trirmg hcip khâch hang d nghj vay von 01 thang cho cá 02 miic dich Ira lining ngrng vic và trã 
hrcing phiic Mi san xut thI néu ci th s6 tin cho tang mic dlch. Trung hçcp khách hang dè nghj vay v&1 nhiu thang 
thi ghi dy dâ các tháng khách hang d ngh vay von. 
6 Mu duçic son thão trirc tip khi can bO 1p ti trinh phé duyt cho vay. 



PilE DUYET CHO VAY 

1. Tng s tin cho vay tháng nàm 20.... 
Bang so dông. 
(Bang chü )  
Trong do: 
+ So tiên cho vay trâ hwng tháng /20...:  

dông, vâi lao dng. 
+ So tiên cho vay trâ krang tháng /20...:  

dông, vâi lao dng. 
+ So tiên cho vay trâ luo'ng  thong /20...:  

dông, vâi lao dng. 
2. Miic dIch sir d%ing von vay trâ kicmg  

tháng nm20 
3. Lâi suât: 
- LAi suât cho vay: 0%/näm 
- Lãi suât nçi qua han: 12%/näm 
4. Thii han  cho vay: tháng, kê tr ngày giâi ngãn mOn vay dâu tiên. 

Ngày tháng nám 
TRU1NG PHONG KH-NVTD GIAM DOC 

(TO TRU1NG KH-NV) (I ten, dóng dã'u) 
(Kg, ghi To ho ten) 



Mu sá 03/C VTL 
I4p 02 lien: 01 lien hai ho sc' cho vay, 01 lien giao khOch hang 

NHCSXH TIN]HI/TP CQNG HOAXA HQI CIILJ NGHIA WET NAM 
PGD IIUYN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

, ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
KET QUA PilE DUYT CHO VAY 

KInhgài  

Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  
thông báo phê duyt cho vay dôi vâi Qu khách hang nhu sau: 

1. Tong so tiên cho vay thang näm 20.... 
Bang sO 
(Bang chU  
Trong do2: 
- Tháng /20  
+ S tin cho vay trà lrnmg ngrng vic:  
+ S tin cho vay trâ lrnmg phiic hi san 
-Tháng /20  
+ S tin cho vay trâ ltrcing ngrng vic:  
+ S tin cho vay trâ lucmg ph%ic hi san 
-Tháng /20  
+ S tin cho vay trá lrnmg ngüng vic:  
+ S tin cho vay trâ hrcing phic hi san 
2. SO lao dng khOng dü diêu kin: 
- Tháng näm 20 lao dng, l do  
- Tháng näm 20 lao dng, l do  
- Tháng näm 20 lao dng, l do  
3. Miic dIch sir diing von vay trâ lucing  

tháng näm20  
4. Lâi suât: 
- Lãi suât cho vay: 0%/nàm 
- Lãi suâtnçl qua hen: 12%/näm 
5. Thii hn cho vay: tháng. 
Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi 

trãn tr9ng thông báo dê Qu khách hang 
c11 ngu&i dai  din dn dja chi  
vào lUc gii phUt, ngày tháng näm dê kj Hcip dông 
tIn diing/Phii lijc hçip dOng tin d%ing và lam các thu tic lien quan theo quy djnh. 

Dé biêt them thông tIn chi tiêt, Qu khách hang lien h sO din thoi  

GIAM Oc 
(K ten, dóng da'u) 

'Mu dixcc soan thão sau khi duqc phé duyt cho vay, phn kfnh gi ghi rO ten khách hang vay vn. 
2 Tmg hqp khách hang d nghj vay v6n 01 thang cho cà 02 miic dich trã hicing ngimg vic vã trã luang phvc hi 
san xut thi nôu cii th s tin cho tirng m%ic dich. Tniông hqp khách hang d nghj vay von nhiu tháng thi ghi dAy d 
các tháng khách hang d ngh vay vn. 

dOng. 
). 

dng, vâi lao dng. 
xuât dông, vói ... lao dng. 

dng, vâi lao dng. 
xuât dông, vâi ... lao dng. 

dng, vài lao dng. 
xut dng, vôi ... lao dng. 



Miu so 04/C VTL 
Lp 02 lien: 01 lien hru ngán hang, 01 lien giao khách hang 

NRC SXH TINH/TP CQNG HOA xA 1191 CIII) NGHIA VIETNAM 
PGD HUYN Doe lap - Ttr do -  Hanh phüc 

, ngày ... tháng ... näm 20... 

THÔNG BAO 
TU' CHOI CHO VAY 

KInh gui:
 1 

Vào hM gi phát, ngày  tháng nàm 20  

Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xâ hOi  
nhn ctrçrc h so vay vn cüa Qu khách hang g1i dn. 

Sau khi kim tra, di chiu, Chi nhánhlPhông giao djch Ngãn hang ChInh 
sách xâ hOi thông báo tr chi cho vay 
di vâi Qu khách hang vi nh&ng 1 do nhi.r sau: 

1.  

2.  

3.  

Trumg hçip Qu khách hang có thu c.0 nhn 1i h so dã np vào Ngân 
hang, trong vông 05 ngày lam vic k ffi ngày Ngãn hang ChInh sách xã hi k 
thông báo nay, d nghj Qu khách hang dn Chi nhánh/Phông giao djch Ngãn 
hang ChInh sách xA hOi . . .. d nhan 

!ai h so. Nu qua 05 ngày lam vic Qu khách hang không dn nhn 'aj h so, 
Ngân hang ChIth sách xâ hi sê thirc hin hüy h so vay vn theo quy djrih./. 

GIAM DOC 
( ten, dong ddu) 

1  Mu duqc soan thão trong tnrmg hçip khách hang không dCi diu kin vay vn, phn kmnh gii ghi rO ten khãch 
hang vay von. 



Mi,, sJ 05/C VTL 
CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

Dc 1p - Ti, do - Hinh phñc 

H(IP BONG TIN DVNG1  
S ......./20.../HDTD 

Can cü Bô lut Dan sr 2015 và các quy djnh pháp lut khác có lien quan; 
Cn cü Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phil ye tIn 

diring dôi vâi nguYi nghèo và các dôi ttrcing chInh sách khác; 
Can cü Ngh quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü v mOt  s chInh 

sách ho trçi ngu?ñ lao dng và ngi.thi sü diing lao dng gp khó khan do di djch 
COVID-19; 

Can cü Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa Thu tithng ChInh 
phü quy djnh ye vic thrc hin các chinh sách h trçi nguñ dan gp khó khän do dai 
djch COVID- 19; 

Can cir van bàn s 6199/HD-NHCS ngày 08/7/202 1 cüa Tng Giám dc 
Ngân hang ChInh sách xã hOi  hu&ng dk nghip vi cho vay nguàri sil diing lao dng 
dê trã luxing ngirng vic, trâ kiong phiic hôi san xuât; 

Can cü h sor vay vn cüa  
Horn nay, ngày tháng .... nãm , ti trim sà Chi nhanhlPhông giao djch 

Ngân hang Chinh sách xâ hi , chüng 
tôi gôm: 

I. Ben cho vay 
- Chi nhánh/Phông giao djch Ngân hang ChInh sách xA hOi  
-Djachi  
- Din thoai:  
- Nguii dai  din:  Chirc vii:  

II. Ben vay2  
1. Di vâi nguäi sir ding lao dng là doanh nghip, t chüc,... 
- Ten don vj  
- Ho và ten ngithi di din:  
-Chücv  
- Chirng rninh nhân dân!H chi&ilThé can cuâc cong dan s&  

Ngày cap Non cap  
- Non dang k'i h khu thu&ng ti*  

1 Hqp dng duçic dánh may, in, dOng du giáp lai gitia các Irang và T trtrâng hoc Truông Phông KHNVTD k tt trng 
trang. Mâu hçp dng dung chung, NHCSXH nai cho vay bö các nOi  dung không lien quan khi thôa thun vài Ben vay. 

2 Tiy vào ttrng di ttrQrng ci th, NHCSXH ncñ cho vay xóa các nOi dung không cn thi&, chi d 1i các nOi dung phü hçrp vài 
khách hang. 



- Giy üy quyn (nu có): s  ngày / / 
cüa  
- Dja chi tri s& ch1nh  
-Mâsthu  
- Giy chrng then dng k doanh nghip/Quyt djnh thãnh 1.p/Gi.y phép kinh 
doanWGiy phép dâu tr3  so: do cap 

ngày  
- Ngành ngh kinh doanh chInfr  
- Tài khoân thanh toán s& tai  
2. Di vói ngu?i sü diing lao dng là cá nhân 
-H9vàtên  
- Ngày sinh Giôi tInlv  
- Chüng minh than dân!H chiuIThê can cuOc cong dan s  
Ngày cp Ncii cp  

- Ngành ngh kinh doanhldcin vj cOng tác  
- Diên thoai  
- Dja chi thithng trr  
- Ncii &hin tai  
- Tài khoân thanh toãn s: tai  
Hai ben cüng thong tht k kt Hcip dng tin diing vâi các ni dung thOa thun 

sau day: 
Diu 1. Bang Hcip dng tin diing nay, Ben cho vay thng nht cho Ben vay 

vay von de trâ lucing trong 
th?ñ gian tr ngày 01 tháng 5 näm 2021 den hêt ngày 31 tháng 3 näm 2022 nhung tôi 
da khOng qua 03 tháng. 

Các ln vay tip theo (n&i co), k t& 1nvay du tiên, Ben cho vay vâ Ben vay 
thOa thun k ket Phi,i l%lc hçip dông tin diing dê xác djnh so tiên vay tüng lan Va tong 
so tiên vay. 

Diu 2. Ni dung cho vay 
1. Tng s tin cho vay tháng4 näm 20... 
Bang s dng. 
(Bcngcht )  
Trong do: 
- Tháng /20  
+ S tin cho vay trã lucing ngüng vic: dng, vói lao dng. 
+ S tin cho vay trâ liwng phiic hi san xut dng, vth ... lao dng. 

Sr d%mg giy t phi hcip vOi tmg 1°a  hlnh hoat dng cüa Ben vay. 

4 Ghi dy dii các tháng Ben vay duçic vay v6n. 

Triiôrng hcip khách hang d nghj vay vn 01 thang cho cii 02 mtc dich in lirong ngimg vic và tn luing phiic hi san xut 
thi nêu cii th s tin cho tang miic dich. Tnimg hcip khiich hang d nghj vay vn nhiu thang thi ghi dy dii ciic tháng khiich 
hang d nghj vay vn. 



- Tháng /20  
+ S tin cho vay trà luung ngmg vic:  
+ S tin cho vay trâ lucmg phiic hi san xut  

dông, vâi lao dng. 
dng, vài ... lao dng. 

-Tháng /20  
+ S tin cho vay trà 1uing ngi'mg vic:  dng, von  lao dng. 
+ S tin cho vay trã lizong phiic hi san xiAt dông, vOi ... lao dng. 
2. Miic dIch sü diing vn vay: Trâ luong  

tháng näm 20  
3. Thii han  cho vay: tháng, k tr ngày giái ngân mon vay du tiên. Ngày 

c1n han  trâ no cUa các ln giài ngân tip theo n&i co) là ngày dn hn trã nçi ducic 
xác djnh tai  Hçip dng tin ding nay. 

4. LAi sut: 
- LAi suit cho vay: 0%/näm 
- Lài sut nç qua han: 12%/näm 

•• A Then 3. Giai ngan tien vay 
1. Vic giài ngân duçic thic hin sau khi Hcip dng tIn dling/Ph%1 1iic hçip dng 

tIn diing duqc hai ben k k&, Ben vay k5' nhn nçi trên Phn theo dôi cho vay - thu nçi. 

2. Ben cho vay giái ngân bang hInh thüc chuyn khoân cho Ben vay: 

- Don vi thi,i huonng (ten tài khoán Ben vay):  

-Stàikhoân  

-Mitai  

3. Vic giâi ngân cüa Ben cho vay duçrc thrc hin dn ht ngày 05/4/2022 holtc 
khi giâi ngân h& 7.500 t' dng duqc Ngân hang nhà nuóc cho vay tái cp vn tüy 
theo diu kin nào dn truonc. 

Din 4. Vic kim tra san giãi ngân cüa Ben cho vay 

1. Trong vOng 30 ngày k t ngày giâi ngân, Ben vay cung cp dy dü h so, 
tài lieu, chüng tr (sau day gçi tt là chüng tir) chrng minh vic dâ trà lucmg cho 
ngithi lao dng. Khi Ben vay cung cap, Ben cho vay kim tra và 1p Bién ban kiêm 
tra sü dicing vn vay. 

2. Sau 30 ngày k hr ngày giâi ngân, Ben vay chua cung cp dy dU chirng hr 
chüng minh vic dâ trá luong cho ngu?ñ lao dng thi Ben cho vay thrc hin kim tra 
trrc tiêp vic sà diing vn vay cüa Ben vay và 1p Biên ban kim tra, c11 the thu sau: 

- Tnthng hçip Ben vay cung cp dy dü chüng tü chirng minh vic dã trâ luong 
hoc tài lieu chIrng minh nguyen nhân khách quan chua cung cp dy dü cháng tü, 
Ben cho vay tiêp tic thirc hin cho vay. 

- Trueing hop Ben vay không cung cp dy dü chirng fIr, tài lieu chüng minh 
hoc sr dicing vn vay sai miic dIch hoc vi phm các nOi  dung khác trong Hop dông 
tin diing, Ben cho vay kêt lun bin pháp xir l. 



 

Diu 5. Thông báo nc dn hn, chuyn nq qua hin 
1. Trithc ngày dn han  trâ nq ti thiu 30 ngày, Ben cho vay thông báo nq dn 

han cho Ben vay. 
2. Chuyn nq qua han:  Dn ngày trâ nq theo Hçip dng tin dung hoc theo 

Thông báo chm düt cho vay và thu hi nç trithc han  ma Ben vay không trâ dirge nç, 
Ben cho vay chuyn toàn b du nç con 1i sang nç qua han. 

3. LAi sut nçi qua han  dugc tInh k tü ngây Ben cho vay chuyn nq qua han. 
Diu 6. Trã nq gc, trã lãi qua hn 
1. Ben vay trã na gc môt in khi dn han  và có the trã ng truâc han. 
2. Ben vay trâ nq gc, trâ lãi qua han  (nu co) bang tin mt hoc chuyn 

khoãn. Tnring hçip chuyn khoãn vào tâi khoãn cüa Ben cho vay d nghj chuyn v: 

- Don vj th%1 huông (ten tài khoán Ben cho vay):  

- Stàikhoãn  

-Môtai  

- Ni dung: Trâ nçi gc/ läi qua hn (nu co) theo Hçp dng tIn diing s 
ngày tháng näm 20 

3. Tru&ng hqp Ben vay trâ ncr qua han  thi thu gc dn dau, thu h& lâi ti.wng 
i.'rng cüa phn gôc do (nu co). 

Diu 7. Quyn và nghia viii cüa Ben cho vay 
1. Thirc hin dung nhfrng ni dung dã thoá thun và duqc quyn yêu cu Ben 

vay thrc hin diing các diu khoãn dâ cam kt. 
2. Sau 15 ngày k tü ngày giâi ngân you cu Ben vay cung cp các ch(mg tir 

chüng minh vic s1r diing vn vay. Ben cho vay chi thirc hin giâi ngãn ln tip theo 
sau khi Ben vay dâ cung cp dy dü chüng tr chüng minh vic sü ding vn vay cüa 
1n giâi ngân truâc. Sau 30 ngày k tr ngày giâi ngân, nu Ben vay chua cung cp 
d.y dü chfrng tü chüng minh thI Ben cho vay thirc hin kim tra trirc tip vic sir 
d%ing vn vay cüa Ben vay. 

3. Kim tra, giám sat theo k hoach hoc dt xut vic vay vn và sü dicing vn 
cüa Ben vay. 

4. Tir chi các yOu cu cüa Ben vay không dáng vâi quy djnh cüa pháp lut và 
thOa thun trong Hcrp dng tin ding nay. 

5. TruOng hçrp Ben vay vi pham quy djnh tai  Diu 45 Quyt djnh s 
23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa Thu tuâng ChInh phü vWhotc c tinh không 
hoàn trá vn vay, Ben cho vay báo cáo co quan nhà nuâc Co thm quyn xà i' theo 
quy djnh cüa pháp li4t. 

6. Duçrc chü dng trich tài khoân cüa Ben vay mr tai  Ben cho vay d thu ncr 
g6c dn han,  qua  h?n,  thu lAi qua han  (nu co). 

Diu 8. Quyn và nghTa viii cüa Ben vay 
1. Thirc hin dUng nhUng nOi  dung dä thoà thun và dirge quyn yOu cu Ben 

cho vay thirc hin dung cac dik khoán dâ cam kk 
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2. Sü d%lng vn vay dáng mic dIch theo Hçp dng tin d%lng nay và Phi 1iic 
Hçip ctng tin dicing (nu co). Trong vông 30 ngày k ti ngày giâi ngân, Ben vay có 
nghia vi cung cp các chüng tir chüng minh vic sir dicing vn vay. 

3. Trâ nçi gc dy dü, dung hn va läi qua hn (nu co) cho Ben cho vay. 
4. Chju trách thim trithc pháp 1ut và Ben cho vay v tInh chinh xác, trung 

thc cüa các thông tin, h so, tâi 1iu cung cp cho Ben cho vay. 
5. Chju sir kim tra, giám sat cüa Ben cho vay và các co quan Co thm quyn 

trong vic vay vn, sà diing vn. 
6. Thông báo kjp thyi cho Ben cho vay nhUng thay di lien quan dn thông tin 

cüa Ben vay duçic nêu trong Hçip dng tin diving nay. 
Diu 9. Xir 1 vi phim 
1. Trix&ng hcip Ben vay vi phm quy djnh cüa pháp 1ut, cO kt 1un cüa Co 

quan nhà nithc có thm quyn hoc vi pham các thOa thun trong Hçip dng tin ding 
thi Ben cho vay xem xét chm d& cho vay, thu hi nç truôc hn và thông báo cho 
Ben vay. 

2. Can cü kt 1un cüa co quan nhà nuâc cO thm quyn hoc kt 1un tai  Biên 
bàn kim tra v vic vi phm Hqp dng tin dicing cüa Ben vay, Ben cho vay châm dirt 
cho vay và thông báo cho Ben vay. 

3. Nu Ben vay không thirc hin nghTa vi.i trà nçi theo thông báo, Ben cho vay 
chuyn toãn b s du ncr cOn lai  cüa khoãn vay sang ncr qua h?n,  áp diing lãi suât ncr 
qua hn và thông báo cho Ben vay. 

4. Trix&ng hçrp Ben vay vi phtm theo quy djnh tti Diu 45 Quyêt dinh  so 
23/2021/QD-TTg vài'hoc c6 tInh không hoàn trà vn vay, Ben cho vay báo cáo CO 

quan nhà ntrâc cO thm quyn xir l' theo quy djnh cüa pháp lu@. 
Diu 10. Tranh chp và giãi quyt tranh chap 
M9i tranh chap xáy ra giüa hai ben ducrc uu tiên giâi quyt bng thixong luçrng. 

Trong tnrrng hçrp không giài quyt duçrc bAng thuong luçrng, tranh chap së duçrc dua 
ra Toà an d xem xét giâi quyêt. 

Diu 11. Cam kt chung 
1. Hai ben cam kt thc hin dung các diu khoãn cüa Hçrp dng tIn ding nay. 

M9i sira di, b sung ni dung cüa các diu, khoãn phài ducrc sr thOa thun, thông 
nht cüa hai ben bAng van bàn. 

2. Nhttng ni dung không duçrc thOa thun theo Hçrp dng tIn ding nay duçrc 
thirc hin theo quy djnh cüa N}{CSX}{, quy djnh cüa pháp 1i4t. 

Diu 12. Hiu 1urc cüa Hçp ding tin dyng 
Hçrp dng tin ding cO hiu l%rc k tir ngày k cho ti khi Ben vay hoàn thành 

nghTa vi trâ nq bao gm Ca tin gc, lâî qua hn (n&i co) cho Ben cho vay. 
Hçrp dng tin diving nay bao gm trang, duçrc 1p thành 02 bàn có già trj 

pháp 1 nhu nhau, mi ben gi 01 bàn.!. 
Di1 DIN BEN VAY DI DIN BEN CHO VAY 

('K ghi rö hp ten và dóng du ('nlu co)) (K3 ten, dóng ddu,) 



PHAN THEO DOI CHO VAY — THU N( - DIX NC) 
(kern theo Hc,p dóng tin dyng so: ....../20... ./HD-TD ngày .. ./. . ./ ) 

1. Phn theo dôi cho vay - thu nc 
Doll vj. ddng 

Ngay 
tháng 
Nâm 

Din giãi SO tlCfl 

Lãi 
sut 

näm 

Ngày dn 
hin trã nc 

Dir 
trong h3n 

Chfrk 

Ben 
vay 

K 
toán 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Phn theo dôi chuyn nq qua hn, thu my qua hn 
Dcrn vi: &n 

Ngày 
tháng 
näm 

Din giãi 
So tin chuyn 
nc qua hen/thu 

no qua hn 

LAi suit 
%Inäm 

Dir 
qua hin 

Chfr k 

Bénvay K 
toan 

1 2 3 4 5 6 7 
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Mu sá O5FL/CVTL 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

PHU LUC H(IP BONG TIN DUNG 
S .......I2O.../HDTDIPL...' 

Can cü Hçip dng tin diing s /20 /HDTD ngày tháng .... nim 
k) gitra Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  

và  

Can cü h sci vay vn cüa  

Horn nay, ngày tháng .... nm , ti tri sä Chi nhánh/Phàng giao djch 
Ngân hang ChInh sách xã hi  
cháng tôi gôm: 

I. Ben cho vay 
- Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi:  

-Djachi:  
- Din thoai:  
- Ngithi dai  din: Chüc v11:  

II. Ben vay 
1. Di vâi ngu?ii sü diing lao dng là t chüc (doanh nghip )  
-Têndcinvj  
- Ho và ten ngithi di din:  
-Chücvii:  
- Chüng rninh nhân dân/H chiuJThê can cithc cong dan sr  

Ngày cp Nai c.p  
- Ncii dàng k3? h khu thuàrng ti*  
- Giy üy quyn (nk có): s  ngày  
cUa  
- Dja chi trçi sâ chInh  
-Mãsthu  
- Giy chirng nh.n dang k doanh nghip/Quyt djnh thành 1p/Giy phép kinh 
doanhlGiây phép dâu tu2  so:  
do Cap ngày  

- Ngành ngh kinh doanh chinh  
- Tài khoân thanh toán s: tai  
2. Di vâi ngithi sir d%lng lao dng là cá nhân 

1  Phi 1ic hçip dng &rçic dánh may và in, vic 1y so phi 1ic duçic 1y theo sO cüa Hçrp dOng tin dmg d k ci thO nhu 
sau: Sô......../20.../HDTDIPLO1 hoäc Sô......../20...IHDTD/PLO2. 

2 S dimg giy ti phü hçp vài tmg 1°aj  lilnh hoat dng cüa Ben vay. 



- Ho và tên  
- Ngày sinh Giâi tInh  
- ChIrng minh nhân dânJH chiuJCãn cuâc cong dan s&  

Ngày cp Nai cp  
- Ngành ngh kinh doanhl&m vi cong tác  
- Din thoai  
- Dja chi thu?ing trü  

-Nai âhiêntai  
- Tài khoàn thanh toán s: tai  

Hai ben cng thng tht k k& Phi,j 1iic hçp dng tIn d%ing vói mOt  s diu 
khoãn ci th sau day: 

Diu 1. Ni dung cho vay 
1. S tin cho vay thàng 11am 20.... 
Bngs& dOng. 

(Btng chib: ) 
2. Tng s tin cho vay dn ngày  /  /20... là: 
Bang s dng 

(Bcng chil': ) 
3. Miic dIch sü dicing vM vay: Trâ luong  

tháng näm 20 
Diu 2 Nhüng ni dung không quy djnh tti Phii hic hçip dng tin d%ing nay, hal 

ben thirc hin theo các ni dung dâ thOa thun tti Hçip dông tin ding sO 
/20 /HDTD. 

Diu 3. Phii hic hçip dng tIn diing nay có hiu hrrc k th ngày k và là mt 
phn khOng tách thi cUa Hcp dông tin diing so /20... ./HDTD k ngày .... tháng 
näm  

Phii hic hçip dng tin ding nay gm trang, duqc 1p thành 02 bàn có giá tn 
pháp l thu thau, mi ben giü 01 ban.!. 

BA! DI1N BEN VAY BJJ DIN BEN CHO VAY 
(Ky, ghi rô hQ ten và dóng dá"u ('niu co ('Kj ten, dóng ddu,) 
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M1u si 06/C VTL 
Lop 02 lien: 01 lien iwu ngdn hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TINH/TP CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA. VIETNAM 
PGD IIIJYJN Dc lap - Tn' do - Hanh phüc 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

BIEN BAN 
KIEM TRA Si1' D!)NG VON VAY 

Can cü h so vay vn và Hçrp dng tin diing s  ngày 
.1. . . .1...., Phii liic hçip dng tin ding s .... ngày ...../.....I. 

gifta Chi nhánhlPhông giao djch Ngãn hang ChInh sách xâ hOi  và 

Horn nay, vào lüc .....gi .....phüt, ngày .... tháng ... nàm 20..., ti 
 chüng tôi gm có: 

A I. Thanh phan 
1. Ben kim tra1:  
- Ong/bà' Chirc vii:  
- Onglbà Chüc vi:  
2. Khách hang:  
-Djachi' 
- Di diên' Chic vu  
II. Ni dung kim tra 

1. Dn ngày . . . .1. . . .1....., Chi nhnh/Phông giao djch Ngn hang Chmnh sách xã 
hi dA cho khách hang vay vn trâ hxorng vài 
tong so tiên . dông và tng s .. hxçit ngu&i lao dng, 
trong do: 

- Tháng ..... 11am 20...: s tin vay: dng, lao dng. 

- Tháng .....näm 20...: s tMn vay: dng lao dng. 

- Tháng .....nàm 20...: s tin vay:    dng, lao dng. 

2. Qua kim tra th%rc t h so, tài lieu, chüng ti.r chimg minh vic sü ding von 
cüa khách hang, kt qua kim tra vic 5ir ding vn vay cüa khách hang nhi.r sau: 

- S luçit ngu?i lao dng dâ nhn tin luang:  lao dng, s tin: 
 dông. 

- S lucit ngithi lao dng không thn duçic tin lixorig' ....lao dng, sO tiên: 
 dng. 

- Các ni dung khác (nu có):  

1 Ohi rö ten thin vildoàn kim tra 



A Ill. Ket 1utn sau kiem tra 

1. K& luân cüa ben kim tra2: 

2. ' ki& cüa khách hang: 

Biên ban nay duçic 1p thành 02 ban, có ni dung và giá trj pháp 15 nhu 
nhau, mi ben giü 01 ban lam c s& th%rc hin.t 

KHACH HANG CAN BQ KJEM TRA 
(Ky, ghi rö ho ten, dóng ddu) ghi rö hQ tên) 

2  Khi phãt hin khách hang sCi dmg vn không dung mtc dich và vi phm các nOi  dung trong Hçip d6ng tin 
diingfPhii litc hçip dng tIn dmg dä k, can bO 1dm tra phan ánh day dü nhüng vi ph?m néu trên và thu thp các h 
sa, tài 1iu lien quan d&i viêc vi pham cüa khách hang và dé xuât hInh thrc xcr 1. 



Mu so 07/CVTL 
Lp 02 lien: 01 lien lwu ngán hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TIN}TITP
 

CONG HOA xA HO! CIItJ NGHIA VIT NAM 
PGD HUYN Dc 1p - Tir do - Hanh phuc 

 ngày tháng nám 

THÔNG BAO CHAM D15T CHO VAY vA 
THU HO! N TRLC HN 

KInh gui:
 1 

Can cü Hçip dng tin diing/Phi liic hçp dng tin ding s  
ngày .... tháng .... näm  giüa Chi nhánhlPhông giao dch Ngãn hang Chinh 
sách xA hi  vi khách hang vay vn là 

Chi nhárthlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hOi  
thông báo chm düt cho vay và thu hi nq trithc han  di vâi khách hang  
do dâ vi phm cam kt trong Hçp dng tin d%ing so  
ngày  / /  ,ciith 2: 

Do do, yeu cu khách hang phài thic hin trâ nçi chm nh.t ngày ..... 
tháng.....nãm  vâi s tin dng (B&ng chct )  

Dn ht ngày.....tháng.....nàm , khách hang không thirc hin nghTa 
vi trã nq, Chi nhániilPhOng giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi 

sê chuyn nçi qua hin s6 tin nêu trên và áp diing lãi suit 
ncr qua han  12%/näm. 

Chi nhánhlPhOng giao djch Ngãn hang ChInh sách xà hOi  

thông báo d khách hang duçic bit./. 

GIAM DOC 
(Ky, ghi rö hQ ten và dóng dOu) 

'Ghi rö ten khách hang vay vn 
2  Phân cu th, Cn c vào vic kim tra, can b NHCSXH nai cho vay ghi rO nOi  dung vi pham và so tién vi 
phm cüa khách hang. 

30 ngay kO ttt ngày 1p thông báo hoac thôi gian theo kOt 1un cüa c quan nhã nuàc có thm quyOn. 



Mu sti 08/C VTL 
LIp 02 lien: 01 lien hcu ngán hang, 01 lien giao khách hang 

NI1CSXH TINH/TP CQNG HOA xA HQI CHtJ NGIIIA WET NAM 
PGD IIUYN Dc 1p - Tir do -  Hanh phüc 

, ngày ... tháng ... näm 20... 

THÔNG BAO Nç1 DEN HJN1  

Kinh gui:  

Can cü Hçip dng tin diing/Phii liic hqp dng tin d%ing so  
ngày .... tháng .... nam  giüa Chi nhánhlPhông giao djch Ngãn hang ChInh 
sách xã hOi  vâi khách hang vay vn là 

Chi nhánWPhông giao djch Ngân hang Chinh sách xä hi  
thông báo: 

- dng. 

(Bang chi ) 

-Ngàydnhn: I I  

Yêu cu khách hang trâ nçi c1y dü, diing hin s nç gc trên. Tru?xng hçip 
chuyn khoãn, d nghj khách hang chuyn v: 

- Dan vj thi1 hu&ng (ten tài khoán Ben cho vay):  

- Stàikhoan  

-Mâtti  

- Ni dung: Trâ nçi gc theo Hçrp dng tin ding s  
ngày tháng näm 20 

Dn ht ngày.....tháng.....nàm , nu khách hang không trâ nçi, Chi 
nhánhlPhông giao djch Ngãn hang ChInh sách xã hi  
së chuyn toàn b s du nçi con lai cüa khách hang sang nç qua hn. Lâi sut nçi 

qua h?n là 12%/näm, áp diing k tir ngày chuyn nq qua htn. 

D bik them chi tit, d ngh khách hang lien h Chi nhárih/Phông giao djch 
Ngân hang Chmnh sách xA hi d duçc huâng dk.I. 

GL&M DOC 
(K ten và dóng ddu) 

1  Thông báo thrçic dánh may, in 



Mu s 09/C VTL 
Lp 02 lien: 01 lien hru ngán hang, 01 lien giao khách hang 

NIHCSXH TINH/TP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIETNAM 
PGD HUYN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
CHUYEN N QUA HiN 

KInh gài:  

Can cü Hçip dng tin ding/Phi liic hçip dng tin diing s  
ngày .... tháng .... 11am  giüa Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang Chinh 
sách xâ hi  vói khách hang vay vn là 

Chi nhánhlPhông giao djch Ngãn hang ChInh sách xã hi  

thông báo: 

- S nç g& dã chuyn nq qua han: dng 

(Bang chi?: ) 

- Ngày chuyn nçi qua han: I /  

- Lãi suit nç qua han:  12%/näm. 

- L do chuyn nçi qua hun:  

Yêu cu khách hang trâ s tin nçi qua han  nêu trên cho Chi nhánh/Phông 

giao djch Ngân hang Chinh sách xâ hi  
Tnring hqp trâ nçi bang chuyn khoãn, d nghj khách hang chuyn v: 

- Dorn vi thii hithng (ten tài khoán Ben cho vay):  

- S tài khoàri  

-M&tai  

- Ni dung: trànq gc qua hun, lAi qua hn phát sinh theo Hçip dng tIn diving 

so ngày tháng näm 20.... 

CM nhánh!Phông giao djch Ngân hang ChInh sách xâ hOi  
yêu cu khách hang thirc hin trâ nçi./. 

GIAM DOC 
( ton, dóng ddu) 

1 Thông báo duqc danh may, in 
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