
THU TUNG CH!NH PHU CONG HOA xA HQI cHU NGHIA V]T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

2020/QD-TTg Ha Nt5i, ngày 1 tháng 10 näm 2020 

5SQUYET D!NH 

L ho sung m9t so theu Quyet dnh so 15/2020/QD-TTg ngay 24 
tháng 4 nám 2020 cüa Thu ttró'ng ChInh phü quy dlnh  v vic thiyc hin 

các chInh sách h trçr ngtrôi dan gp khó khän do dii dlch  Covid-19 

Can thLuat T chc ChInhphü ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cá Nghj quylt s 154/NQ-GP ngày 19 tháng 10 nám 2020 cia 
ChInh phi tha do2i, b sung Nghj quylt sñ 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 nám 
2020 cia ChInh phi v các biçn pháp hó tro' ngwài dan gçp khó khán do dgi 
dich ovid-19; 

Theo d nghj cja Bô trwó'ng Bô Lao d3ng - Thwong binh và Xä hi; 

Tith tu'áng ChInhphi ban hành QuyeAt  djnh tha ddi, bd sung mç3t sá diu 
Quyet djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 nám 2020 cia Thu tithng 
Chinh phñ quy djnh v vic thc hin các chInh sách ho trçr ngwài dan gp 
khó k/ian do dgi dich Covid-19. 

A A .A A • A 
Dieu 1. Smi doi, ho sung mQt so theu Quyet d!nh  so 1512020/QD-TTg 

ngày 24 tháng 4 nãm 2020 cüa Thu tu*ng ChInh phü quy djnh v vic 
thirc hin các chmnh sách h trq ngtrô'i dan gp khó khän do di djch 
Covid-19 nhtr sau: 

1. Sira di, b sung khoân 3 Diu 1 nhu sau: 

"Lam vic t.i các doanh nghip, Co si giáo d%ic dan lap, tu thçic, Co s& 
giáo diic cong 1p tr bào dam chi thithng xuyên & các cp mrn non, mu 
giáo, tiu hçc, trung hçc Co s&, trung hQc ph thông (sau day gi tat là Co sâ 
giáo diic) không có doanh thu hoc không con ngun tài chInh d trâ hro'ng 
(sau khi dâ s d%ing các qu5' dir phOng tin luong, ngun lçii nhun sau thu Va 
các ngun tài chInh hqp pháp khác cüa doanh nghip, Co s& giáo dic) do ânh 

huâng b&i dai  djch Covid-19". 
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2. Süa di, b sung khoân 2, 3,4 Diu 2 nhu sau: 

"2. Doanh nghip, Co s& giáo diic 1p Danh sách nguii lao dng tam 
hoAn thrc hin hçip dng lao dng, nghi không hithng lucing bâo dam diêu 
kin theo quy djnh tai  Diu iQuyt djnh nay; dê nghj to chirc cOng doàn co 
so (neu co) va Co quan bao hiem xa h9i xac nhtn Danh sach nay. 

3. Trong 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dixçic Danh sách theo d nghj 
A P 1 '7 A A I A A cua doanh nghiçp, co so giao dic, co quan bao hiem xa hçi xac nhn viec 

tham gia bâo him xâ hi cüa ngu1i lao dng theo quy djnh tai  khoân 2 
Diu 1 Quyt djnh nay và gi1i doanh nghip, co s& giáo dic. 

4. Doanh nghip, co s& giáo diic gài h so d nghj dn T:Jy ban nhân dan 
cp huyn noi dt tri sâ. Trong 03 ngày lam vic, kê tü ngày nhn duçic day 
dU h so, Uy ban nhân dan cAp huyn thm djnh, trInh Chü tjch Uy ban nhân 
dan cAp tinh. Trong 02 ngày lam vic, ké tr ngày nhn dü ho so, ChU tjch Uy 
ban nhân dan cAp tinh ban hành quyt djnh phê duyt Danh sách và kinh phi 
h trçl; dng th&i chi dao  thrc hin chi trâ h trcl." 

3. dbi, b sung khoãn 1 Diu 13 nhu sau: 

"1. Co nguii lao dng dang tham gia bão him xâ hi bt buc phài 
ngüng vic tü 01 tháng lien tiic trâ len trong khoãng thai gian ti ngày 01 
tháng 4 nàm 2020 den hét ngày 31 tháng 12 nàm 2020." 

4. Sira dii, b sung khoân 2 Diu 13 nhu sau: 

"2. Nguri sü diing lao dng có doanh thu qu I näm 2020 giâm 20% trä 
len so vâi qu IV näm 2019 hoc doanh thu cüa qu lin ké truâc th?yi diem 
xét hithng giâm 20% trâ len so vói cüng k' nàm 2019." 

5.BAibODiu14. 

6. Sra di, b sung Diu 15 nhi.r sau: 

"Diu 15. H1 so', trInh ti, thu ttic  vay, phê duyt cho vay và ti chfrc 
giãi ngân 

1. HI so vay 

a) H so d nghj vay theo mu biu kern theo Quy& djnh nay. 

b) Ngithi sir diing lao dng tir kê khai, chju trách nhim tru&c pháp 1ut 
ye tinh chinh xác, trung thrc ye so lao dng ngirng vic, sO 

lieu xác djnh 
doanh thu dáp irng diu kiin vay theo quy djnh tai  Quyêt djnh nay. 
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2. Chm nht ngày 05 hang tháng, nguôi sü diing lao dng giri h so vay 
dn Ngãn hang ChInh sách xâ hi ncii Co trii sâ hoc chi nhánh, vAn phOng dai 
din, dja dim kinh doanh hoc ncii cu trü (di vâi h kinh doanh, cá nhân) 
cUa ngithi sir dmg lao dng. 

3. KhinpRA so d nghj hu&ng chInh sách h trçi, ngithi sü dung lao 
dng cung cp bàn gMcác giy ti sau d ngân hang kim tra, di chiu: 

a) Giy ti phü hçip vài '°ai  hinh  hoat  ctng: Giy chIrng then dAng k 
doaiih nghip/Giy chüng nhn däng k Hcip tác x/h kinh doanh; Quyt 
drnh thành lap cua cci quan nha nithc Co thâm quyn (neu co), Giy phép krnh 
doanhlGiay phep hoat dçng/Chung Chi hanh nghe (doi voi nganh nghe kinh 
doanh cO dMukin hoc pháp lust CO quy djnh); Giy phép du tu/Giy chIrng 
nhn du tu (di v9i doanh nghip ducic thãnh 1p bii nhà du tu nuâc ngoài). 

, ). . I b) Giay uy quyen (neu co). 

c) Van bàn thOa thun ngrng vic giia ngu?ii sü dung lao dng vâi 
nguñ lao dng. 

4. Trong 05 ngày lam ViC, k tr ngày nhn ducic dy dü h so vay cüa 
nguii sü diving lao dng, Ngán hang ChInh sách xâ hi phé duyt cho vay. 
Trueing hçip không cho vay thI thông báo bang van ban nêu rö l do dn ngithi 
si'r diing lao dng. 

5. Vic giái ngân cüa Ngãn hang ChInh sách xA hi dugc th%Tc hin dn 
htngày3l thángOl nAm 2021." 

.A • [hen 2. Hiçu h1rc thi hanh 

1. Quyt djnh nay cO hiu 1rc thi hành k tü ngày k ban hành. 

2. Các biu Mu s 11- D nghj vay vn h trçi trâ luong ngrng vic cho 
nguri lao ctng; Mu s 12- Danh sách ngiRii lao dng bj ngmg vic do ânh 
hthng cüa djch Covid-19 (CUa doanh nghip); Mu s 13- Danh sach nguäi 
si drng lao dng duqc vay vn d trâ lucmg ngrng vic; Mu s 14 - Danh 
sách nguii lao dng ngrng vic (cap tinh) tai  Phi hic ban hành kern theo 
Quyt djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 nArn 2020 cUa Thu tuâng 
ChInh phü quy djnh v vic thirc hin các chInh sách h trçi nguii dan gp 
kho khàn do dai  djch Covid-19 duçiC bâi bO và thay th bâi Mu s ha- D 
nghj vay trã lucing ngrng viC cho nguii lao dng và Mu s 1 ib- Danh sách 
ngu?ii lao dng bj ngrng vic do ânh hu&ng cüa djch Covid-19 ban hành kern 
theo Quyt djnh nay. 
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3. Các B tru&ng, Thu trithng c quan ngang bt, Thu truâng ci quan 
thuc ChInh phü, ChU tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc 
trung ucing, Thu tru&ng các ca qua &m vj và to chüc lien quan den boat 
dng ho trq ngithi dan gp khA-klin do dai  djch Covid-19 chju trách thim 
thi hành Quyêt djnh này.t 

Noi nhin: 
- Ban BI thu Trung uang Dãng; 
- Thu tuo!ng, các Phó Thi tuàng ChInh phü; 
- Các b, ca quan ngang b, ca quan thuOc  ChInh phü; 
- HDND, UBND các tinh, thành phô tr%rc thuc trung U 

- Van phàng Trung uing và các Ban cüa Dâng; 
- VAn phông Tng BI thu; 
- VAn phông Chü tich  rnrâc; 
- Hi dng Dan tc và các Uy ban cüa Quc hi; 
- VAn phông Qu& hi; 
- Tôa an nhân dan t6i cao; 
- Vin kim sat nhân dan thi cao; 
- Kim toán Nhà nuâc; 
- Uy ban Giám sat tài chmnh Quc gia; 
- Ngân hang ChInh sAch xA hOi; 
- Ngân hang Phát triM Vit Nam; 
- Uy ban Trung uang Mt trn T quc Vit Nam; 
- Cci quan trung uang cüa các doãn the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 1 TTg, TUD Cong TTDT, 
cac Vi, Cic, &n vi trrc thuc, Cong báo; 

- Luu: VT, KGVX (2b). 440 



Phy inc 
uyt djnh só' 3 2 /2020/QD-7Tg 

0 näm 2020 cia Thu twá'ng ChInhphu) 

A Mau so 1 la 
A A De ngh vay tra luang ngung vice cho nguai lao dçng 

Mu s6 1 lb Danh sách ngixñ lao dng bj ngrng vic do ânh hu&ng cüa 
djch Covid-19 
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Mu S6 ha 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phñc 

BE NGH4 VAY 
TRA LU(NG NGUNG VIEC CHO NGIY(I LAO BQNG 

KInh gri: Ngân hang ChInh sách xA hi  

I. THÔNG TIN yE NGIföI siY D1JNG LAO BQNG1  

1. Ten doanh nghip/t6 chüc/hcip tác xä/h kinh doanh/cá nhân2: 

2. HQ và ten nguii dai  din: Chüc v%1:  

- Cht'rng minh than dân/H chiu/Thè cn cithc cong dan s6:  

- Ngay cap: Nm cap:  
1 I 

3. Giây üy quyên so ngày / / . .cüa  

4.Djachi:  

5. Din thoai:  

6. MA s6 thu:  

7. Giy chirng nh3n däng k doanh nghip/hqp tác xã/h kinh doanh s6 

Do  Cp ngày  

8. Quy& djnh thành 1p s6:  

9. Giy phép du tu/Giy chrng nhn du tu4  s6:  

Do  Cp ngày  
10. Giy phép kinh doanh/Giy phép hoat  dng/Chirng chi hành ngh s& 

1  Khi np H scr  vay, ngu&i sü d%rng lao dng cung cp ban g&: Giy üy quyèn (nu có); 
GlAy t phü hçip vài loai hInh hoat  dng: Giy ch(rng nhn dAng k doanh nghip/Giy chirng nhn 
dAng k Hcip tao xâ/h kinh doanh; Quy& djnh thành 1p cüa co' quan nha nuâc có thm quyn (néu 
có); Giy php kinh doanh/Giy phép hoat dng/ChCrng chi hành ngh (di vài ngành ngh kinh 
doanh có diu kiin  hoc pháp 14t  có quy djnh); Giy phép dAu tu/GiAy chIrng nhn du ti.r (doi vài 
doanh nghip duçrc thành 1p bàn nhà dâu to' nuànc ngoài) d ngãn hang kim tra, di chiu. 

2 D& vài cá nhãn cO sfr d%Ing, thué mithn lao dng nhung không phâi ding k doanh nghip/hcxp 
tao xã/h kinh doanh. 

D6i vàni t chCrc duçrc thành 1p theo quyt djnh cüa ccr quan nhà nuànc có thAm quyn. 
D6i vài doanh nghip duçic thành 1p bâi nha du to' nuàc ngoài. 
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thii han  con hiu 1irc (thang, nàm)  

11. Tài khoãn thanh toán s& tai Ngân hang  

12. V6n tr co/vn diu l/vn gop:  

II. DOANH THU SO SANH GItrA CAC KY THEO QUY BINH VA 
T!NH H!NH SI' DIJNG LAO BONG 

1. Doanh thu so sánh gi1ta các k' theo quy djnh 

Nithi sü dpng lao dng kê khai doanh thu theo quy djnh v diu kin vay 
ti Quyêt dlnh  si'ra dôi, bô sung mOt so diêu Quyêt djnh so 15/2020/QD-TTg 
ngày 24 tháng 4 nàm 2020 cüa ThU tithng ChInh phU). 

2. TiIIh hInh sCr diging lao dng, tin luang 

- TMg s lao dng nguii. Trong dO, s lao dng 
dOng bào hiêm xâ hi thuOrng xuyên den thii diem lam thU tiic vay von là: 

lao dng. 

- S6 lao dng ngrng vic tháng ...../2020: lao dng6. 

- Tin hrcmg ngimg vic phâi trâ tháng /2020 1à dng. 

m. BE NGHI VAY VON 

D nghj Ngân hang Chinh sách xã hi cho vay 
dê trâ hrcing ngüng vic cho ngithi lao dng tháng ...../2020 ci the nhu sau: 

h .A A - So tien vay dong 

(B.ngchtt: . ) 
- Miic dIch sir diging von vay: dê trâ hicing ngüng vic cho  lao 

ctng trong tháng nàm 20 

- Thii hin vay vn: tháng. 

- Lài sut vay vein: %/nàm, lAi sut qua han %/näm. 

- Ngun trâ nçi và k hoach  trâ n 

+ Ngun tin trâ nçi:.  

+ K hoach trâ nq:  

IV. CAM KET CUA KHACH HANG 

5 DM vài ngAnh ngh kinh doanh có diàu kin hoAc pháp lut quy djnh. 
6 Khi np H sci vay, ngu?ii sü d%tng lao dng cung cp ban gc các vAn ban thöa thun 

ngrng vic giüa nguvi si'r d,ing lao dng vâi nguii lao dng. 
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1. Chju trách nhirn truâc pháp 1ut v sir chInh xác, trung th%rc cüa các 
thông tin dA cung cap nêu trên. 

2. Tuãn thu các quy djnh v cho vay, chju sr kim tra, giám sat vic sü 
ding von vay cüa Ngãn hang Chinh sách xA hi và các ca quan chüc nng theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Thirc hin dy dü các cam kt vói Ngân hang Chinh sách xA hi, sü dung 
tiên vay dung miic dIch, ding dOi tuçlng, trà ncr dy dü, ding hn theo kê hoach. 

A A A A 
4. Thai diem ngay 31 thang 12 nam 2019, khong co ncr xau tat  cac to chuc 

tin d%Jng, chi nhánh ngân hang nithc ngoài. 

5. Ding các tài san thuc s& hüu hcrp pháp cüa mInh d trã ncr Ngân hang 
Chinh sách xà hi./. 

, ngày tháng ... nám 
NGU1I DAI DIIN VAY VON 

(, ghi rö hQ ten, dóng dàu) 
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TEN DON Vj  

x Mau so lib 
CONG HOA xA HO!  CHU NGIIIA VIIT NAM 

Dôc Ip - Tir do - Hanh phüc 

   

DANH SACH NGU1I LAO DQNG B! NG1YNG VIEC DO ANIH HUUNG CUA D4CH COVID-19 
Tháng ...I2O2O 

Ten dan vi'  Ma s doanh nghip  Ma s thu&  

Ngành ngh kinh doanh chInir  Müc hrang ti thiu ving áp diing  

Dja chF  Tngs lao dngthugxuyênti doanhnghip: 

 

Tng s lao dng bj ngirng vic  

 

TT 119 Va ten 

Ngày, 
tháng, 

näm sinh So 
CMND/ 
CCCD 

Phôngfban! 
phnxumg 
lam vic 

Loi 
hçp dng 
lao dng 

Ma s 
bão him 

xä hi 

Thô'i gian 
ngirng vic 

Tang 
tin liro'ng 
phãitrã 
(ngan 
dng) 

So tin d 
nghj vay 
trã hrong 

ngirng vice 
(ngàn 
dng) 

Nam Nfr 
Tirngày/ 
tiiáng d&i 

ngày/tháng 

Thô'i 
gian 

(tháng) 
1 
2 

XAC NII4N CUA TO CIIU'C CONG DOAN 
(Kj ten và dóng du,) 

Ngày....tháng....nám.... 
IMI DIN NGI!fl Sf'J' DIJNG LAO DQNG 

(K ten và dóng dciu) 
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