
NGAN HANG CONG HOA xA HQI CIJIJ NGIIIA VIT NAM 
CH!NH SACH XA HQI Dc 1p  - Tir do - Hanh phiic 

S: 54'1-C/HD-NHCS HàNçäi, ngày tháng,Ibnám 2020 

HIJ(NG DAN 

Nghip viii cho vay ngtrôi sfr diing lao dng 
dê trã Itrong ngtrng vic dôi v(ri ngui lao dng 

Can ci'r Nghi dijnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phü ye 
tin dung di véd ngithi nghéo và các di tuçmg chInh sách khác; 

Can cü Nghj quy& s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghj quy& so 154/NQ-
CP ngày 19/10/2020 si'ra d&, b sung Ng quy& s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa 
ChInh phü v các bin pháp h trç nguii dan gp khó khän do dai  djch Covid- 19; 

Can cir Quy& djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020, Quyt djnh s 
32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 sira di, b sung mt s diu Quy& djnh s 
15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuO'ng ChInh phü quy dnh v vic 
thrc hin các chinh sách h trçY nguôi dan gp khó khän do di djch Covid-19, 

Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xâ hi (NHCSXH) hithng dn 
nghip vi cho vay ngithi sü' diing lao dng d trà hiong ngrng vic d& vâi 
ngui lao dng nhu sau: 

1. Dôittrcrngápdiing 

1.1. Nguii s1r ditng lao dng theo quy djnh tai  dim b, khoân 1 Nghj 
quyt s 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sira di, b sung Nghj quyt s 42/NQ-
CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü v các bin pháp h trç ngithi dan gp khó 
khän do di dch Covid-19 (sau day gi chung là khách hang). 

1.2. Chi nhánh NRCSXH cap tinh, Phông giao dch NHCSXR cap huyn 
(sau day gi chung là NIHCSXH noi cho vay). 

1.3. Các th chi.'rc và Ca nhân khác có lien quan. 

2. Nguyen tàc cho vay 

2.1. Vic cho vay phài dam bào dung di tuçing, cong khai, minh bach. 

2.2. Khách hang phái sr diing vn vay dung miic dIch, có trách nhim 
hoàn trã nq vay dy dü, dung han. 

3. Diêu kin vay von 

Khách hang du'oc xét duyt cho vay khi dáp üng dñ các diu kin sau day: 

3.1. Co nguô'i lao dng dang tham gia bão him xà hi bt buc phài 
ngrng vic t'x 01 tháng lien tjc tri len trong khoáng thai gian tr ngày 01 tháng 
4 näm 2020 dn ht ngày 31 tháng 12 näm 2020. 



3.2. Co doanh thu qu I 11am 2020 giám 20% tth len so vi qu IV näm 
2019 hoc doanh thu qu 1in k trrn9c thñ dim xét hu&ng giám 20% tth len so 
vói cüng k' 11am 2019. 

3.3. Không có nç xu tai  các th chc tin diing, chi nhánh ngân hang nuâc 
ngoài tai  thyi dim ngày 31 tháng 12 nàm 2019. 

4. Muic dIch sir diing von vay 

Vn vay duqc khách hang sr ding d trã lucing ngrng vic cho ngui lao 
dng bj ngrng vic do ânh hithng cüa dai  djch Covid-19. 

5. Mü'c cho vay 

5.1. Mire cho vay thi da 01 tháng cira 01 khách hang bang 50% mire 
lucmg thi thiu vüng (x) s ngi.thi lao dng b ngrng vic có ten trong Danh sách 
theo Mu s 1 lb ban hành kern theo Quy& djnh s 32/2020/QD-TTg. 

5.2. M6i khách hang duçc vay vn không qua 03 tháng trong khoãng thai 
gian tr ngày 01 tháng 4 näm 2020 dn ht ngày 31 tháng 12 näm 2020. 

5.3. Mire tin luo'ng thi thiu vting can cir theo quy dnh tai  Nghj djnh sé 
90/2019/ND-CP ngày 15/11/2019 cira ChInh phir quy djnh mirc lrnng t&i thiu 
vüng di vói nguri lao dng lam vic theo hçp d11ng lao dng. 

6. Lài sut cho vay 

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

6.2. Lãi sut nç qua han:  12%/nãm. 

7. Thôi hn cho vay 

Thri han  cho vay do NHCSXH nai cho vay và khách hang thöa thun 
nhtrng không qua 12 tháng, k tr ngày giâi ngân mon vay du tiên. 

8. Bão dam tin vay 

Khách hang không phái thrc hin báo dam tin vay. 

9. Phtro'ng thfrc cho vay 

NIHCSXH noi cho vay thirc hin cho vay trirc tip dn khách hang. 

10.1111 so'vayvn 

10.1. Khách hang tçr kê khai, chju trách nhim tnrOc pháp lut ye tInh 
chInh xac, trung thuc v s lao dng ngrng vic, sé lieu xác djnh doanh thu diáp 
i'rng diêu kin vay theo quy dnh tai  Quy& djrLh s 32/2020/QED-TTg. 

10.2. H11 sci vay vn ln du g11m: 

a) D nghj vay trâ luong ngü'ng vic cho nguOi lao dng (Mu s 11 a ban 
hành kern theo Quyt djnh s 32/2020/QD-TTg). 

b) Danh sách ngui lao dng bj ngüng vic do ánh huàng cüa djch Covid-
19 (Mu s lib ban hành kern theo Quy& djnh s 32/2020/QD-TTg). 
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c) Bàn sao các gi.y t phü hçp vói 1oi hInh hoat  dng: 

- Giy chüng nhn dàng k doanh nghip/Giy chirng nhn dãng k Hç'p 
tác xã/h kinh doanh; Quyt djnh thành 1p/Quyt djnh cho phép thành 1p cüa 
co quan nhà nithc có thm quyn (nu co). 

- Giy phép kinh doanhIGiy phép hott dng/Chüng chi banE ngh (di 
vâi ngành ngh kinh doanh có diu kin hoc pháp 1ut có quy djnh); Giy phép 
du tu/Giy chirng nhn du tu (di vi doanh nghip dugc thành 1p bi nhà 
du tu nithc ngoai). 

- Chimg minh nhân dân/Thé can crnc cong dânIH chiu con hiu icrc cña 
khách hang hoc nguôi di din hçip pháp cüa khách hang. 

- Van bàn b nhim hoc cir ngui dirng du pháp nhân theo quy djnh cüa 
Diu l t chirc hoc Quy& djnh cüa co quan nhà nuâc có thrn quyn. 

d) Bàn sao van bàn thOa thun cüa khách hang vth ngui lao dng v vic 
ngmg vic do ành hu&ng cüa di djch Covid-19. 

d) Giy üy quyn (nu co). 

10.3. H so vay vén các 1n tip theo gm: 

- Các h so nêu ti tit a, b dim 10.2 khoàn 10 van bàn nay. 

- B sung h so nêu ti tit c, d, d dim 10.2 khoân 10 van bàn nay nu có 
thay di so vi h so vay vn 1n du. 

10.4. Khi np h so, khách hang xut trInh bàn gc các 1oii giy t quy 
dnh tui tit c, d dim 10.2 khoàn 10 van bàn nay d ngân hang kim tra, di 
chiu. 

11. Quy trinh cho vay 

11.1. Chm nMt ngày 05 hang tháng, khách hang glri huI so vay vn dn 
NIHICSXH noi cho vay. 

11.2. Giám dc NRC SXH noi cho vay phân cong can b thirc hin các ni 
dung sau: 

- Tip nhn, kim tra, di chiu các gi.y t quy djnh ti khoàn 10 van bàn 
nay do khách hang cung cp. 

- Lp Thông báo tip nhn h so vay vn (Mu s 0 1/TLNV) g11i khách hang. 

11.3. Trong vông 05 ngày lam vic k tr ngày tip nhn diy dñ h so vay 
vn cüa kbách hang, can b duçc phân cOng thirc hin các cong vic sau: 

• a) Kim tra tInh dy dü, hçp pháp, hçp 1 cña h so vay vn. 

b) Tra cüu thông tin tin diing cüa khách hang trén h thng thông tin tin 
dung Quc gia (CIC) d xác djnh tInE trng nç xu cña khách hang. 



c) TrInh phê duyt cho vay: 

- Trueing hcip h so vay vn dy dü, hçp pháp, hqp 1 và khách hang 
không có nç xu theo quy djnh tii dim 3.3 khoán 3 van bàn nay, can b dLrçlc 
phân cong 1p Th trInh phé duyt cho vay (Mu s 02/TLNV) trInh Trithng 
phông K hoch - Nghip vii tin ding/T trung T K hoch - Nghip vi 
trInh Giám dc xem xét, phê duyt. Sau do, 1p Thông báo kt qua phé duyt 
cho vay (Mu s 03/TLNV) gi1i khách hang. 

- Trumg hcp không dñ diu kin phê duyt cho vay, can b duçic phân 
cong trInh Giám dc NRC SXH noi cho vay k Thông báo tü chi cho vay (Mu 
s 04/TLNV), ghi rô 1 do tr chi g11i khách hang. 

11.4. Can cü k& qua phê duyt cho vay, can b ducic phân cong cüng 
khách hang thOa thun, 1p Hçip dng tin diing/Phii 1ic hcip dng tin ding (Mu 
s 05/TLNV, O5PL/TLNV): 

a) Hçip dng tin dyng thrçic 1p mt 1n vOi khách hang vay vn 1n du và 
1p Phi lijc hcp dông tin dyng cho các 1n vay vn tip theo (nu co) v6i hn trã 
ng xác djnh theo HçTp dng tin diing dã k)2. 

b) Trumg h9p khách hang có nhu cu m tài khoàn tai  NRC SXH d phiic 
vii cho vic giâi ngân, thu nç, thirc hin theo huóng dn t?i  van bàn so 
1155/NIHCS-KTTC ngày 07/4/2017 cüa Tong Giám dc. Khi mi tài khoân, 
NRC SXH noi cho vay thOa thun vái khách hang v vic N}ICSXH duçc chü 
dng trich s du trong tài khoàn nay d thu nç gc, thu lãi qua hn (nu co). 

12. To chfrc giãi ngân 

12.1. Can cur Hçip dng tin diing/Phii 1ic hçip dng tin diing diã k, 
NBC SXH noi cho vay giâi ngân cho khách hang bng hInh thuic chuyn khoãn 
vào tài khoãn cüa khách hang. 

12.2. Trithng hgp khách hang d nghj vay vn d trâ luong ngüng vic 
cho các tháng trong khoâng thai gian tr tháng 4 dn tháng 10 nãm 2020 trong 
cüng mt 1n, NRCSXH noi cho vay can cur h so' vay vn cüa khách hang d 
phé duyt, k Hçp dng tin dçtng và thçrc hin giãi ngân 01 1n. 

12.3. Vic giâi ngân cüa NHCSXH dugc thirc hin dn ht ngày 31 tháng 
01 nam 2021. 

13. Kiêm tra sau cho vay 

Sau khi k& thüc giãi ngân, NBC SXH noi cho vay thirc hin kim tra vic 
sur dng vn vay cüa khách hang. Khi kirn tra, yêu cu khách hang cung cp 
giy ti churng minh vic trã luong ngrng vic cho nguii lao dng và 1p Biên 
bàn kiêm tra sur ding von vay (Mâu sO 06/TLNV). Mâu s 06/TLNV du?c lu'u 
h so vay vn cüa khách hang tai  b phn k toán. 
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14. Thu ncr gc, thu lãi 
14.1. Khách hang trâ nç gc mt 1n khi din han  và có th trâ nçi trithc hin. 
14.2. Khách hang trá ng qua han  thI thu nç gc dn dâu, thu ht lãi 

tiwng 1rng (nu co) cüa phn ng gc do. 
14.3. NHCSXH ncyi cho vay th%rc hin thu hi nç triró'c hn theo kt 1un cüa 

co quan nhà nudrc có thm quyn hoc khách hang vi pham ni dung dã thóa thun 
trên Hçip dng tin ding. Tnthc khi thu hi nç truó'c han,  NHCSXH noi cho vay gü'i 
Thông báo thu hi nç tnrrc han (Mu s 07/TLNV) cho khách hang. 

15.XfrIno 

15.1. Truâc ngày dn han  trâ nq tôi thiu 30 ngáy, NHCSXH noi cho vay 
ip Thông báo n dn han  (Mu s 08/TLNV) gi1i khách hang. 

15.2. Chuyn nç' qua han 
a) Dn k han  trá nq theo thOa thuân trong Hçp dng tin diing hoc theo 

Thông báo thu hi nçi trithc han  ma khách hang chua trã dixc ht nç thI 
NHCSXH noi cho vay chuyn di.r n cOn lai  sang nç qua han  và ap dicing lài sut 
ng qua han. 

b) Khi chuynnq qua han,  N}ICSXH noi cho vay 1p  Thông báo chuyên ng 
qua hn (Mu s 09/TLNY)  giri khách hang. 

16. Hch4toáti k toán, lu'u trü' h so và ch d báo cáo thng kê 
Vic hach  toán k toán, lixu trU h so và báo cáo thng kê duqc thc hin 

theo quy djnh hin hânh cüa NHCSXH. 

17. Xtr 1 vi phim 

Trueing hçp khách hang vi pham theo quy djnh tai  Diu 20 Quyt djnh s 
1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thñ tuâng ChInh phü và/hoc Co tInh 
không hoàn trã vn vay cho nhà ninrc, NRCSXH noi cho vay báo cáo co quan 
nhà nuóc có thrn quyn xà 1 theo quy djnh cüa pháp luat. 

18. T chfrc thu'c hiên 

Giám dc NIHCSXH cp tinh, cp huyn có trách nhim báo cáo Trueing 
Ban dai  din Hi dng quán trj NIHCSXH cüng cp v chjnh sách cho ngu'iYi sir 
dçtng lao dng vay vn trá lucing ngrng vic cho nguñ lao dng theo quy djnh 
cüa ChInh phü, Thu tuOng ChInh phu; T chüc tp hun nghip vii, quán trit 
dn toàn th can b trong don vj thc hin nghiêm tue vic cho vay theo hithng 
dn tai  van ban nay; Chü dng phi hçTp vi các co quan Co lien quan tuyên 
truyn, ph bin chü truong, chInh sách cho vay theo Nghj quyk s 42/NQ-CP 
ngày 09/4/2020, Nghj quyt s 154/NQ-CP ngây 19/10/2020 cüa Chinh phñ; 
Quy& djnh s 15/2020/QD-TTg ngây 24/4/2020, Quy& djnh sé, 32/2020/QD-
TTg ngay 19/10/2020 cüa Thu tung ChInh phü dn các cp, các ngành và 
ngixi dan biêt dé thirc hin và giám sat. 
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KT.TONG GIAM DOC 
PHO TONG GIAM Doc 

Nguyen Dü'c Hal 

19. Hiêu hrc thi hành 

Van bàn nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k, thay th van bàn s 2 129/ 
HD-NIHCS ngày 27/4/2020 cüa Tng Giám dôc N}]ICSXH hithng dn nghip vçi 
cho vay nglrii si:r ding lao dng d trà lucmg ngirng vic d& vi nguii lao dng. 
Nhttng ni dung không hucng dn tai  van bàn nay dugc thrc hin theo Nghj 
quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghj quy& s 154/NQ-CP ngày 
19/10/2020 cüa Chinh phü; Quy& djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020, 
Quy& djnh s 32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 cüa Thu tithng ChInh phü và 
các quy dnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Yêu câu Giám dc Chi nhánh NIF-ICSXH các tinh, thành ph và các don vj 
có lien quan trong h tMng N}ICSXH t chüc trin khai thirc hin./. 

Noi nhân: 
- VAn phông ChInh phñ; 
- Bô Tài chInh; 
-BTupháp; 
- B Lao dng - TB&XH; 
- Uy ban TW MTTQ Vit Nam; dê b/c 
- Ngan hang Nhà nuóc Vit Nam; 
- Chñ tjch HDQT NT-JCSXH; 
- Thành vién HDQT; 
- Tong GiArn dôc, TBKS; 
- Ca quan TW cña các to chirc CT-XH; 
- TnrOng BDD }-IDQT NHCSXH các tinh, thành pho; 
- Các Phó TGD, KTT; 
- Các Ban CMNV tai Hôi so,  chInh; 
- TTDT, TTCNTT, SGD; 
- Chi nhAnh NRCSXH các tinh, thãnh ph& 
- PhOng giao djch NHCSXH cap huyn; 
- Lu'u: VT, TDNN. 

6 



Mu s6 O1/TLNV 
Lap 02 lien: 01 lien hru ngdn hang noi cho vay, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TiNH/TP CQNGHOAXAHQICHUNGBIAV[ETNAM 
PGD HUY1N 1

Dc lap - Tir do - Hanh ph(tc 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
TIEP NIL4N HO SO VAY VON 

Ngày ... tháng ... nãm ..., Chi nhánhlPGD Nân hang ChInh sách xä hi: 
 cIa tiêp nhn ho so vay von cüa khách hang: 

Ten khách hàng  
Dia chi:  
S diên thoai Emai1  
Ten ngui dti din (neu co)  
Sôdinthoai  
Ho so vay von ôm có: 

STT Ten giy t?r TInh trtng 

1 D nghi vay trã luong ngfrng viec cho .. ngurn lao dçng Ban goc de nghi vay thang  

2 Danh sách n.irii lao dông bi ngi'rng viêc , , . 
do anh huong cua dch Covid-19 Ban goc danh sach thang......  

3 Giy Uy quyn (nu co) El Không Co [Ii Có, ban gô'c 

4 
Giy phép kinh doanhIGiy phép hoat 
dong/Chung clii hanh nghe/Giay phep 
dau tu/Giay chung nhtn dau tu 

Ban sao giay ........................co 
thai hgn hogt dng dê'n... ./... ./ 

5 Van bàn b nhiêm hoäc cir ngui ding . . 
dau phap nhan theo quy dnh 

— 
Khong co Ceo, ban sao — 

6 
Van bàn thôa thun ngrng vic giüa 
ngithi sir diing lao dng vâi ngu?ii lao 
dng 

Ban sao:.......ban 

Chi nhánhlPhông giao djch NBC SXH  

 s gi'ri Thông báo kt qua phê duyt cho vay/Thông 
báo tir ch& cho vay tr1xc tip dn Qu khách hang chm nht ngày ...../...../  

CAN BO TIEP NHN 
(Ky, ghi rö hQ ten) 

1  Thông bão du'qc dóng du treo, dánh may, in 

Emai1  



Miu s6 02/TLNV 

NHCSXH TfNB/TP CONG HOA xA HQI cH1J NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tn' do - Htnh phüc 

..........., ngày ... tháng ... nám 20... 

T TR!NH 
PHE DUYET CHO VAY 

KInh trInh:  

Can cü kt qua kim tra h sa vay vn cUa khách hang và kt qua tra cru 
thông tin tin dçtng cüa khách hang trên h thông thông tin tin diing Quôc gia den 
ngáy 31/12/2019: 

1. Ten doanh nghip/t chrc/hcip tác xã/h kinh doanhlcá nhân':  

2. HQ và ten ngui dai  din:  Chirc vii:  
- Chüng minh nhân dân/H chiêu/Thê can cuó'c cong dan so:  
- Ngây cap: Noi cap:  
3. Giây ñy quyên (nêu có): so  ngày  

cüa  

10. Giây phép kinh doanhlGiây phép hoat  dng/Chü'ng chi hành ngh 4  s: 
thñ han  con hiu 1rc (tháng, näm)  

(Ho so' vay vOn dinh kern,) 
Be nghj phê duyt cho vay vi các ni dung cii the nhu sau: 
i. Tong so tiên cho vay tháng näm 2020. 
Bang sO dOng. 
(Bang ch )  
Trongdó: 
+ So tiên cho vay trá luang ngü'ng vic tháng /2020: dOng, 

vói  lao dng. 

1 Di voi cá nhân có sir dmg, thuê muOn lao dng nhu'ng không phãi däng k3' doanh nghip/hop tác xãi/h kinh 
doanh. 
2 Dôi vói to cInrc du'cic thành 1p theo Quyêt dnh ci'ia Cu quan nba nu'óc cO thâm quyOn. 
3 DOi vol doanh nghip ducc thành 1p bOi nba dâu tu nu'âc ngoài. 
4 Dôi vdi ngành nghê kinh doanh cO diéu kin hoc phOp Iut quy djnh. 
5 Ghi day dO cac thOng khOch hang dé ng vay von. 

PGD HUY]N  

4. Dia chi'  
5. Diên thoai:  
6.MAsôthuê:  
7. Giây chü'ng nhn däng k doanh nghip/hçp tác x/h kinh doanh s& 
Do  Câpngày 
8. Quyêt djnh thânh 1p so2'  
9. Giây phép dâu tu/Giây chü'ng nhn dâu tu3  so: 



+ S tin cho vay trâ lrnmg ng&ng vic tháng /2020:  dàng, 
vâi  lao dng. 

+ So tiên cho vay trã luang ngmg vic tháng /2020:  dông, 
vi lao dng. 

2. So lao dng không dü diêu kin: 
- Tháng nàm 2020:  lao dng, so thir tir theo Danh sách Mâu 

so lib:  
- Tháng näm 2020:  lao dung, so thu tir theo Danh sách Mu 

so lib:  
- Tháng näm 2020:  lao dng, so thu tir theo Danh sách Mâu 

so lib:  
3. Mic dIch sir diing von vay: Trã hrcing ngrng vic cho ngui lao dng 

tháng nãm 2020. 
4. Lãi suât: 
- Lãi suât cho vay: 0%/näm 
- Lãi suât nçi qua han: 12%/näm 
5. Thi hn cho vay: tháng, kê tili ngày giâi ngân mon vay dâu tiên. 

CAN BQ TIN DJNG6  
(Ky, ghi r6 hQ ten) 

PHE DUYT CHO VAY 

1. Tng s tin cho vay tháng nAm 2020. 
Bang so dông. 
(BngchU ). 
Trong do: 
+ So tiên cho vay trã luo'ng ngü'ng vic tháng /2020: dông, 

vri  lao dng. 
+ So tiên cho vay trá luGng ngiirng vic tháng /2020: dông, 

vói  lao dng. 
+ So tiên cho vay trá lixong ngimg vic tháng /2020: dông, 

vOi  lao dng. 
2. Muc dIch sir ding von vay: Trã luang ng&ng vic cho ngi.thi lao dng 

tháng nàm 2020. 
3. Lâi suât: 
- LAi suât cho vay: 0%/nAm 
- Lãi suât ng qua han: 12%/nám 
4. Thai hn cho vay: tháng, kê tr ngày giâi ngân mon vay dâu tiên. 

TRUC1NG PHONG KII-NVTD Ngay tha'ng nciin 
(TO TRIfUNG MI-NV) GIAM DOC 

(Kj, ghi r6 hQ ten) (Kj ten, dóng dd'u) 

6  Mu diing chung, khi 1p can b 1uc bó nhth-ig ni dung không có. 



Mu sá 03/TLI%TV 
IpO2  lien: 01 lien luu ho scr cho vay, 01 lien giao /thách h2uzg 

NHCSXH TINHITP CONG HOA xA JiQi CIII] NGHIA VIETNAM 
PGD HUYN  

, ngày ... tháng ... ndm 20... 

THÔNG BAO 
KET QUA PHE DUYT CHO VAY1  

KInh giri  

Chi nhánhJPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  
thông báo phê duyt cho vay diôi vi Qu khách hang nhu sau: 

i. Tong so tiên cho vay tháng näm 2020. 
Bang so ctông. 
(Bang chü ). 
Trong do: 
+ So tiên cho vay trã lucmg ngü'ng vic tháng /2020:  dông, 

vâi  lao dng. 
+ So tiên cho vay trâ luang ngixng vic tháng /2020:  dông, 

vói  lao ctng. 
+ So tiên cho vay trã luong ngüng vic tháng /2020:  dông, 

vi  lao dng. 
2. So lao dng không dü diêu kin: 
- Tháng nàm 2020:  lao dng, so thir ti,r theo Danh sách Mâu 

sôllb:  
- Tháng nàm 2020:  lao dng, so thu ti,r theo Danh sách Mâu 

sôllb:  
- Tháng näm 2020:  lao dng, so thu ti,r theo Danh sách Mâu 

sôllb:  
3. Muc dIch si diing von vay: Trã luong ngmg vic cho ngui lao dng 

tháng nàm 2020. 
4. Lãi suât: 
- Läi suât cho vay: 0%/nàm 
- Li suât ng qua han: 12%/näm 
5. Thñ hn cho vay: tháng. 
Chi nhánh/Phông giao djch Ngân hang ChInh sách xA hi 

trân tr9ng thông báo dê Qu khách hang 
Cu ngui di din den dja chi  
vào lüc  gi?, ngày tháng näm dê k Hcip dông tin 
dng/Phi lc Hçip dong tin diing và lam các thu tic lien quan theo quy djnh. 

Dê biêt them thông tin chi tiêt, Qu khách hang lien h so din thoi  

GIAMBOC 
(3 ten, dóng dd'u) 

Thông báo duc dánh may, in 

Dc 1p - Tir do - Hnh philc 



Miu s 04/TLNV 
Lap 02 lien: 01 lien htu Ngán hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSX}-I TtNH/TP CQNGHoAxAHQIcHUNGIIiAvrTNAM 
PGD HUYIN JJc 1p - Tir do - Htnh phiic 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
T1J' CHOI CHO VAY1  

KInh g1ri:  

Ngày tháng  11am 20 , Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang 
ChInh sách xã hôi nhan duac h sa 
vay vn cüa Qu khách hang g11i dan. 

Sau khi kim tra, di chiu, Chi nhánh!Phông giao djch Ngân hang ChInh 
sách xA hi thông báo tui chi cho vay 
dM voi Qu khách hang vi nhUng 1 do nhu sau: 

1.  

2.  

3.  

Trumg hçp Qu khách hang có nhu cu nhn lai h sa dã np vào Ngân 
hang, trong vông 05 ngày lam vic k tü ngày Ngân hang ChInh sách xã hi k 
thông báo nay, d nghj Qu khách hang dn Chi nhánhlPhông giao djch Ngân 
hang ChInh sách xa hi . . .. d nhn 
'ai h sci. Nu qua 05 ngày lam vic Qu khách hang không dn nhn iai h so', 
Ngân hang ChInh sách xâ hi sê thrc hin hüy h so' vay Vôfl theo quy djnh./. 

GIAMJ3OC 
(Kj ten, dóng dáu) 

Thông báo duvc dánh may, in 



Mdi, s6 05/TLNV 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tir do -  Hinh phüc 

HqP BONG TIN DVNG1  
Sr ......./20.../HDTD 

Can cü Lut Dan s11 và các quy djnh pháp lut khác có lien quan; 

Can cir Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phü v tin 
ding dôi vói ngui nghèo và các dôi tiiçYng chInh sách khác; 

CAn cü Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghj quyt s 154/NQ-CP 
ngày 19/10/2020 süa dôi, bô sung Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa 
ChInh phü ye các bin pháp ho trçl ngui dan gp khó khAn do di djch Covid-19; 

CAn cü Quyt djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020, Quyt djnh s 
32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 sira dôi, bô sung rnt so diêu Quyêt djnh so 
15/2020/QD-TTg cüa Thu tuóng ChInh phü quy djnh ye vic thrc hin các chinh 
sách ho trç ngithi dan gp khó khAn do di djch Covid-19; 

CAn ct'r vAn bàn s 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 cüa Tng Giám dc 
Ngân hang ChInh sách xã hi huóng dn nghip vi cho vay ngithi sü diing lao dng 
dê trà luang ngàng vic dôi vói ngthi lao dng; 

CAn ctrh so'vayvncüa  

Horn nay, ngày  tháng .... nAm , tti trit s& Chi nhánhlPhông giao djch 
Ngân hang ChInh sách xã hi , chüng 
tôigôm: 

I. Ben cho vay 
- Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xä hi  
-Diachi  

- Diên thoai:  

- Ngithi dti din:  Chirc vii:  

II. Ben vay 
1. Di vói ngithi sr dung lao dng là doanh nghip, t chirc,... 

-Têndanvi  

- HQ và ten ngui dai  din:  
-Chicvi:  

- Chirng rninh nhân dân/H chiu/Thê cAn cthc cong dan s&  
Ngày cap Noi cap  

- NGi diAng k h khu thuô'ng trü  
- Giy ñy quyn (nu có): s  ngày / /  
cüa  

1  H9p dèng du'9c dánh may, in, dOng du giáp lai gifta các trang và To truöng hoac Truông Phông KHNVTD k2 tat tirng 
trang. Mu h9p dong dung chung, NHCSXH nol cho vay bó các ni dung không lien quan khi thôa thun vâi Ben vay. 



- Dja chi trçi si chInir  

-Mäs,thu&  

- Giy chtrng nhn diàng k doanh nghip/Quy& dnh thành 1p/Giy phép du 
tu2  so: do cap ngày  
- Ngành ngh kinh doanli chInir  
- Tài khoân thanh toán s: tai  

2. Di vth nguô'i sà diing lao dng là Ca nhân 
-Hvàtên  
- Ngày sinh Giri t1nh  
- Chimg minh nhân dân/H chiu/Thê can cithc cong dan s&  
Ngày cp Noi cp  

- Ngành ngh kinh doanh!don vj cong tác  
- Din thoi  
- Dja chi thithng trü  
- Nai i hiên tai  
- Tài khoãn thanh toán s& tai  
Hai ben cüng thng nht k k& Hçxp dng tin dçing vth các ni dung thóa thun 

sau day: 

Diu 1. Bng Hçp dng tin diing nay, Ben cho vay tMng nht cho Ben vay 
vay von de trã luang ngüng vic cho ngi.thi lao dng trong khoâng thai gian tr ngày 
01 tháng 4 nàm 2020 den hêt ngày 31 tháng 12 näm 2020 nhung tôi da không qua 

03 tháng. 

Các 1n vay tip theo (nu co), k tü lnvay du tiên, Ben cho vay và Ben vay 
thOa thun k ket Phii liic hçip diông tin diing dê xác djnh so tiên vay tirng lan và tong 
so tiên vay. 

Diêu 2. Ni dung cho vay 
1. Tong sé tiên cho vay tháng nàm 2020 

Bngs ding. 
(Bingchü' ). 
Trong do: 

dOng. 

dng. 

dng. 

2. Miic dIch sü drng vn vay: Trà bang ngrng vic cho ngui lao dng 
tháng nàm 2020. 

3. Thii hn cho vay: tháng, k tr ngày giâi ngân mon vay du tiên. 
4. Lãi suit: 

2  Si'r thing giy t phü h9p vOi trng Ioai hmnh hot dng cüa Ben vay. 

Ghi dy dü các tháng Ben vay duçyc vay vn. 

+ S tin cho vay trá bang ngrng vic tháng /2020: 

+ So tin cho vay trà bang ngmg vic tháng /2020: 

+ SO tin cho vay trá bang ngü'ng vic tháng  /2020: 



- Lãi sut cho vay: 0%/näm 

- Lãi sut nq qua han:  12%/näm 

Diu 3. Giãi ngân tin vay 
1. Vic giái ngân ducc thrc hin sau khi Hçip cIng tIn ditng/Phii 1iic hçip dng 

tin dçtng dirgc hai ben k kt, Ben vay k nhn nç trên Phn theo dôi cho vay - thu ncr. 

2. Ben cho vay giâi ngân bang hInh thrc chuyn khoán cho Ben vay: 

- Dan v th hu&ng  

-S,tâikhoân  

-Mtai  

3. Vic giãi ngân cüa Ben cho vay duçc thrc hin den hêt ngây 3 1/01/2021. 

Diu 4. Xfr 1 ncr 
1. Truc ngày dn han  trá nq thi thiu 30 ngày, Ben cho vay thông báo nç dn 

han cho Ben vay. 
2. Ben cho vay thtrc hin thu hi ng tnrc han  theo kt 1un cüa co quan nhà 

nuc có thm quyn hoc khi Ben vay vi pham ni dung dã thôa thun trên Hap dng 
tin dçing. 

3. Chuyn nç qua han: 
3.1. Dn ngày trã no theo Hap dng tin dung, Ben vay không trã duçc ng, Ben 

cho vay chuyn toàn b du nç chua trã dugc sang nç qua han. 
3.2. Dn ngày trã ng tnrc han  theo thông báo thu hôi nç truâc han  cüa Ben 

cho vay ma Ben vay không trã ng truc han  theo yêu cu, Ben cho vay chuyn s du 
nç Ben vay không trã sang ng qua han. 

4. LAi sut nç qua han  dugc tinh k tü ngày Ben cho vay chuyn nçi qua han. 
Diêu 5. Trã ncr  gôc, trã lãi qua hn. 
1. Ben vay trã nç gc mt 1n khi dn han  và có th trã nq truâc han. 
2. Ben vay trá ng gc, trâ lãi qua han  (nu co) bng tin mt hoc chuyn 

khoán. Tnnrng hap chuyn khoân vào tài khoán cüa Ben cho vay d nghj chuyn v: 

- Dan vj thi,i hu&ng:  

-Stâikhoãn  

-Mtai  

- Ni dung: Trá ncr  gc/ lAi qua han  (nu co) theo Hçp dng tin dung so 
ngày tháng nàm 20 

3. Trurng hap Ben vay trá ncr  qua  han  thI thu gc dn dâu, thu hêt lãi tuang 
lrng cüa phn gc do (nu co). 

Diu 6. Quyn và nghia viii cüa Ben cho vay 
1. Thirc hin dñng nhüng ni dung dã thoà thun và ducrc  quyn yeu cu Ben 

vay thirc hin dñng các diu khoãn dã cam t. 
2. Yêu cu Ben vay cung cap các tâi 1iu, thông tin cn thit lien quan dn vic vay 

vn vâ sà ding vn. 
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3. Kim tra, giám sat vic vay vn và sir diing vn cüa Ben vay. 
4. Tr chi các yêu cu cüa Ben vay không dung vth quy djnh cüa pháp 1ut và 

thóa thun trong Hçip dng tin diing nay. 
5. Tru&ng hçip Ben vay vi phm theo quy dinh tai  Diu 20 Quy& djnh s 

15/2020/QD-TTg ngây 24/4/2020 cüa Thu tixOng ChInh phü vãIhoc c tInh không 
hoàn trã vn vay, Ben cho vay báo cáo cci quan nba rnthc có thm quyn xir 1 theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

6. Duçc chü dng trIch tái khoãn cüa Ben vay m tai  Ben cho vay d thu nçi 
gc dn han,  qua  han,  thu lâi qua han  (nu co). 

Diêu 7. Quyn và nghia vi cüa Ben vay 
1. Thçrc hin dung nhUng ni dung dã thoã thun và drnyc quyn yêu cu Ben 

cho vay thirc hin dung các diu khoân dA cam kt. 
2. S dung tin vay dung miic dIch, trã nç gc dy dü, dñng han  và lãi qua han 

(nu co) cho Ben cho vay. 
3. Cung cp dy dü, kjp thai, trung thrc các thông tin, tài 1iu lien quan dn 

qua trInh vay van. Chju trách nhim tnrc pháp 1ut và Ben cho vay v tinh chinh 
xác, trung thirc cüa các thông tin, tài 1iu cung cp cho Ben cho vay. 

4. Chju sr kim tra, giám sat cüa Ben cho vay trong vic vay vé,n và s1r diing vn. 
5. Thông báo kjp thai cho Ben cho vay nhttng thay di lien quan dn thông tin 

cüa Ben vay ducc nêu trong Hçip dng nay. 
Diêu 8. Tranh chap và giãi quyêt tranh chap 
Mci tranh chp xáy ra giüa hai ben drnc mi tiên giãi quyt bang thuGng liiçrng. 

Trong truô'ng hçp không giái quyt ctuçyc bng thuang luçmg, tranh chap sê ducic thia 
ra Toà an có thm quyn d xem xét giâi quyt. 

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

Mi sua di, b sung ni dung cüa các diu, khoán phâi duçyc sii thôa thun, thng 
nht cüa hai ben btng van bàn. 

2. Nhuiig ntii dung không duçc thôa thun theo Hçip dng tin diing nay dixcc 
thrc hin theo quy dnh cUa NHCSXH, quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diêu 10. Hiu 1urc cüa Hçrp dông tin ding 
Hp dng tin diing có hiu lirc k tü ngáy k cho ti khi Ben vay hoàn thành 

nghia vii trá ng bao gm cã tin gc, lAi qua han  (nu co) cho Ben cho vay. 
Hcp dng tin diing nay bao gm trang, duqc 1p thành 02 bàn có giá trj 

pháp 1 nhu nhau, mi ben gitt 01 bàn./. 

DAI DIN BEN VAY DI DIN BEN CHO VAY 
(Kj5, ghi rö hQ ten và dóng dd'u (nê'u co)) (K ten, dóng dd'u,) 
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PHAN THEO DOI CHO VAY — THU N - DL' NV 
(kern theo Hcrp dng tin dyng so': ....../20... ./HD-TD ngày . . ./.. ./ ) 

1. Phân theo döi cho vay - thu nq 
Dcin vi: dn 

Ngày 
tháng 
Näm 

- 
Diên giãi So tiên 

Lãi 
sut 
%I 

näm 

Ngày den 
han trä no' 

Dir ' 
trong htn 

Chfrk 

Ben 
vay 

K 
toán 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Phân theo dôi chuyên ncr qua hin, thu ncr qua hn 
Dan vi. dn 

Ngày 
tháng 
nâm 

- 
Diên giãi 

S tin chuyn 
nq qua hn/thu 

ncr qua hn 

Läi sut 
%Inäm 

Dir ncr 
qua httn 

Chfr k 

Ben vay 
Kê 

toán 
1 2 3 4 5 6 7 
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M&i s O5PL/TLNV 

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hinh phüc 

PHU LUC HP BONG TIN DUNG 
Sr ......./20.../HDTD1/PL... 

Can cir Hçp dng tin diing s /20 /HDTD ngày tháng .... nãm  
k gicia Chi nhánhfPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hOi 

và  (sau day gi tat là Hcrp dông tin 
dçtng so /20 /HDTD); 

Can ci'r h s vay vn cüa  

Horn nay, ngày  tháng .... nàrn , ti tni si Chi nhánh/Phông giao djch 
Ngân hang Chinh sách xã hi , chñng 
tôi gôm: 

I. Ben cho vay 

- Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi:  
-Diachi:  

- Diên thoai:  

- Ngui dai  din:  Chiirc v1i:  

II. Ben vay 
1. Di vói ngui sir drng lao dung là t chüc (doanh nghip, ): 
-Têndanvi  

- H9 và ten ngi.thi dai  din:  
-Chircvu:  

- Chirng minh nhân dânfH chiu/Thè can cthc cong dan s&  
Ngày cap Noi cap  

- NGi dAng k h kMu thuô'ng trü  
- Giy üy quyn (nu có): s  ngày.  
cüa  

- Dja chi trii s ch1nh  

-MAsthu  

- Giy chmg nhn diäng k doanh nghip/Quy& djnh thânh l.p/Gi.y phép du 
tu2 sô: do Câpngày  
- Ngânh ngh kinh doanh chinlv  
- Tài khoãn thanh toán s: tai  
2. Di vói ngthi si diing lao dng là cá nhân 

1  Phi 1ic hqp dng ducic dánh may va in, viéc lAy si phu Iic duçxc lAy theo s6 cüa HDTD d k cii thA nhu sau: 
So: . ./20.../HDTD/PLO1 hoäc Sô......../20.../HDTD/PLO2 
2  SCr diing giAy tO phO h9p vó'i tl'rng loai hinh hot dng cOa Ben vay. 



-Hvàtên  

- Ngày sinh Gi9i tinh  

- Chüng mmli nhân dan/HO chiu/Cän crnc cong dan s&  
Ngày cap No'i cap  

- Ngành ngh kinh doanh/dcin vj cong tác  

- Diên thoai  

- Dja chi thithng trfr  

- No'i hiên tai  

- Tài khoãn thanh toán s: tai  

Hai ben cüng thng nht k k& Phv 1iic Hçip dng tin dçrng vci mOt  s diu 
khoàn cii th sau day: 

Diêu 1. Ni dung cho vay 
1. Sôtiênchovaytháng nám 2020 

Bängs& dng. 
(Bcing chi ) 
2. Tong s tin cho vay dn ngày  /  /2020 là: 

Bängs& dng 
(Bing chI ) 

3. Han  trá nç ngày . . . .1. . . .1..... 

Diu 2. Nhü'ng nOi  dung không quy djnh tai  Phii liic hçip dàng tin ding nay, hai 
ben thirc hin theo các nOi  dung dA thOa thun tai  Hçp dông tin diing so 

/20 /HDTD. 

Diu 3. Phçi liic hçip dng tin ditng nay có hiu hrc k tü ngày k và là mOt 
phân không tách rii cüa Hçip dông tin diing sO /20... ./HDTD k ngày .... tháng 
näm  

Phi 1iic hçip dng tin dçtng nay gm trang, drnc 1p thành 02 bàn có giá trj 
pháp 1 nhu nhau, mOi ben giQ 01 bãn./. 

DI DIN BEN VAY BiI DIN BEN CHO VAY 
(K3, ghi rö hQ ten và dóng dd'u (nê'u co)) (K ten, dóng dá'u,) 

Ngay trã nç tai  Phii Iiic h9p dng là ngày Ira nçi cui cüng dà xác djnh trën Hcrp dng tin ding. 

2 



M1u s6 06/TLNV 
Lp 02 lien: 01 lien htu ngán hang no'i cho vay, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TINH/TP CONG HOA xA HQI GEIEJ NGIIIA VIT NAM 
PGD HUYN Dc Ip - Tir do - Htnh phñc 

 ngày ... tháng ... ndm 20... 

BIEN BAN 
KIEM TRA SIJ' DVNG  VON VAY 

Can cü h so vay vn và Hgp dng tin diing s  ngày 
.1. . . .1...., Phi,i liic hçTp dng tin dçtng s   ngày ...../.....I. 

giQa Chi nhánh/Phông giao djch Ngân hang Chinh sách xã hi và 

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

I. Thành phân 
1.Bênkimtra1  ....  
- Ong/bà Chirc vi:  
- Ong/bà Chtrc v1:  

2. Khách hang:  
-Diachi  
- Dai diên ChCrc vw  
II. Ni dung kim tra 

1. Dn ngày . . . .1....!....., Chi nhánhlPhông giao djch Ngn hang ChInh sách xa 

hi  dâ cho khách hang vay vn trã 1uang ngrng vic vâi tng s 
tin . dng và thng s .. hrçit ngt.thi lao dng, trong do: 

- Tháng .....nãrn 2020: s tin vay:    dng,  lao ding. 

- Tháng .....näm 2020: s tin vay:    dng, lao ctng. 

- Tháng .....näm 2020: st tin vay: dng lao dng. 

2. Qua kim tra thrc t h so và các tâi 1iu chirng minh vic sir dirng vn 
cña khách hang, k& qua kim tra vic sii ding vn vay cüa khách hang nhu sau: 

- S 1rnt nguñ lao dng dã nhn tin luong ngCrng vic:  lao dng, 
sêitin:    dng. 

- S 1uçt ngithi lao dng không nhn duçic tin hrnng ngrng vic:  
lao dng, s tin:  dng. 

- Các ni dung khác (nu có):  

'Ghi rO ten dan vi/doan kim tra 



III. Két luãn sau kiêm tra 

1. Kt luân cüa ben kim tra2: 

2. ' kin cüa khách hang: 

Biên ban nay dugc 1p thành 02 ban, có ni dung vá giá trj pháp 1 nhu' 
nhau, mi ben giü 01 bàn lam co sô thic hin.t 

JulACH HANG CAN BQ IUEM TRA 
(I, ghi rö hQ ten, dóng dã'u) (Kj5, ghi rô hQ ten) 

2  Khi phát hién khãch hang sü d%ing vn không diing miic dich vã vi phm các ni dung trong Hçp dng tin 
dng/Phi 1ic h9p dông tin ding d k, can b kim tra phãn ánh dy dü nhung vi phm nu trën vã thu thp các ho 
so tài Iiu 1in quan den vic vi phm cüa khách hang và de xuat hinh thc xfr 1. 



Mu s 07/TLNV 
Lp 02 lien: 01 lien hru Ngdn hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TfNH/TP CONG HOA xA HQI dllLJ NGIIIA VIT NAM 
PGD HUYW Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

, ngày ... tháng ... nám 20 

THÔNG BAO 
THU HOI Nq TRIIOC HAN1  

KInh gài  

Can cü Hçp dng tin diing/Phu liic hçip dng tin dung so ngày 
tháng .... nàm 20.... gicia Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách 

xã hi vi khách hang vay vn là 

Chi nhánhfPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  
thông báo thu hi ng tnthc han  nhu sau: 

- S tin thu hi ng truó'c htn: dOng. 
(Bang chui: ) 
- Ngày trà ng truc hin: chm nht ngày / /  

- L do thu hM n truóc han:  

Den ngày / /20....., nu khách hang không trá ng, chi 
nhánhlPhông giao djch Ngân hang Chinh sách xã hi  
së chuyên toàn b du nq yêu cu thu hi trithc han  sang nç qua han, lài suât nç 
qua han là 12%/nàm. 

D bi& them chi tit, d nghj khách hang lien h Chi nhánWPhông giao djch 
Ngân hang ChInE sách xà hi d dugc hu&ng dn./. 

GIAMBOC 
(R ten, dóng dá'u) 

'Thông báo du'cc dáIih may, in 



Mâu s6 08/TLNV 
Lp 02 lien: 0] lien lu'u Ngdn hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TINH/TP CQNGHOAxAHOICHtJNGIIIAvIETNAM 
PGD HUYIN Bc 1p - Tij do - Hnh phüc 

, ngày ... tháng ... ndm 20... 

THÔNG BAO Nq DEN HiN1  

Kinh g11i:  

Can cü Hçp dng tin dng/Phi hic hçip dng tin diing s  
ngày .... tháng .... nãm  gica Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInE 
sách xã hi  vâi khách hang vay vn là 

Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xä hi  
thông báo: 

- Snçigcdnhn: dng. 

(Bingchib: ) 
-Ngàydnhn: / /  

Yêu cu khách hang trá nç dy dü, dung han  s ng gc trên. Truô'ng hçip 
chuyn khoãn, d nghj khách hang chuyn ye: 

- Dan vj thct hu&ng:  

- Stàikhoán  

-Mtai  

- Ni dung: Trà ng gc theo Hçp dng tin dung s  
ngày tháng nàm 20 

Dn ht ngày.....tháng.....nàm , nu khách hang không trã nçi, Chi 
nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  
s chuyn toàn b s du nçi con lai  c11a khách hang sang nç qua han. Lài suit nç 
qua han là 12%/nàm, áp ding k tr ngày chuyn n qua han. 

D bit them chi ti&, d nghj khách hang lien h Chi nhániilPhOng giao djch 
Ngân hang ChInh sách xä hi d duçc hung dn./. 

GIAMBOC 
( ten và dóng dã'u) 

Thông bão dutic dánh may, in 



Mu s 09/TLNV 
Lip 02 lien: 01 lien iwu Ngán hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TINH/TP CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIETNAM 
PGD HUY1N  

 ngày ... tháng ... näm 20... 

THÔNG BAO 
CHUYEN N QUA HAN' 

KInh gi1i:  

Can cü HçTp dng tin diing/Phii 1iic hçp dng tin ding so  
ngày .... tháng .... näm  gica Chi nhánhlPhông giao dch Ngân hang ChInh 
sách xã hi  vái khách hang vay vn là 

Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi  

thông báo: 

- Sna gc dã chuyn nç qua hçin: dng 

(Bing chü: ) 
- Ngày chuyn nç qua han: / /  

- Lãi sut ng qua htn: 12%/nAm. 

- L do chuyn nq qua han:  

Yêu cu khách hang trà s tin nç qua hn nêu trên cho Chi nhánhlPhông 
giao djch Ngân hang ChInh sách xA hi  
Trrnmg hcp trã ng bang chuyn khoân, ct nghj khách hang chuyn v: 

- Dan vj thçi hu&ng:  

- Stàikhoán  

-Mytai  

- Ni dung: trâ nç gc qua han, lãi qua han phát sinh theo HçTp dng tin dung 
s ngày tháng nãm 2020. 

D bit them chi tit, d nghj khách hang lien h Chi nhánhlPhông giao djch 
Ngân hang ChInE sách xã hi d duçic huóng dn./. 

GIAM DOC 
(Kj ten, dóng cMu) 

1  Thông báo du'cic dánh may, in 

Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 
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