
NGAN HANG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CHiNH SACH XA HQI Dc Ip  - Tir do - Hanh phñc 

S& WiO IQD-NHCS Ha Nôi, ngày OR thang 11 näm 2021. 

QUYET D!NH 
V vic cong bô thu tiic giâi quyt cong vic thrçrc thay the 

linh virc hot dng tin dyng thuc thâm quyên giãi quyêt cüa 
Ngân hang ChInh sách xä hi  

TONG GIAM oOc NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

Can ci Quyê't djnh s6 131/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cüa Thi'i tuóig 
ChInh phi ye vic thành ltp Ngán hang C'hInh sách xa hi (NHCWXH); 

Can th Diu l v td chic và hogt dç5ng ca NHCSXH ban hành kern theo 
Quyêt d/nh so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cia Thi tu'óng ChInhphi; 

Can ci Nghj djnh so' 63/2010/ND-C'P ngày 08/6/2010 cia Chmnh phi vê kiê'm 
soát thi tyc hành chInh (TTHc) và Ngh/ d/nh so 92/2017/ND-CT ngày 07/8/2017 
cia ChInh phi sica dôi, ho sung mt sO diêu cia các Ngh/ d(nh lien quan den kiêrn 
soát TTHC; 

Can cz van ban s6 705/NHC'S-PC ngày 12/02/2018 cza Tang Giárn dOc NHCSXH 
hwóng dan thy'c hin kiêm soát thi tyc giái quyét cong vic ('TTGQCV) cia NHC'SXI-I; 

Xét d nghj cia Giám dc Ban: Pháp ch TIn dyng ngu&i ngheo. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay 01 TTGQCV thrgc thay th linh virc 
hoat dng tin ding thutc thâm quyên giãi quyêt cüa NHICSXH (Danh myc TTGQCV 
dwctc thay the tgi Phdn A; ni5i dung cy the cüa TTGQCVdup'c cOng bô tgi Phdn B ban 
hành kern theo Quyêt d/nh nay). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1'çrc thi hành k tir ngày k5'; Quyt djnh so 

6200/QD-NIHCS ngày 08/7/202 1 c1ja Tong Giám dôc NHCSXH ye vic cong ho thU 
tiic giãi quyêt cong vic inOi ban hành linh virc hott dng tin diing thuc thâm quyên 
giài quyêt cUa NHCSXH hêt hiu lirc thi hành. 

Diu 3. Chánh Van phOng NHCSXH; Giárn d6c: Ban Pháp ch, Ban TIn dyng 
ngtthi ngheo, các Ban chuyên mon nghip v%i tai  Hi sâ chInh; Trung tam Dào tao, 
Trung tarn Cong ngh thông tin, Sâ giao dch, Chi nhánh NHCSXH các tinh, thà 
phO và các to chtrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay 

GGI:, DOC 
oOc Noi n/i in: 

-NhuDiêu3; 
- Ciic Kiêm soát TTHC - VPCP (b/c); 
- Tng Oim cl6c (b/c); 
- Trixâng BKS; các Phó TGD, KTT; 
- Website NHCSXH (Ban PC); 
- TFCNTF: truyên filetrans cho chi nhánh; 
NHCSXHI các tinh, thành phô; 

- Lixu: VT, TDNN, PC. 
Huynh Van Thuân 



THU TUC  GIAI QUYET CONG VIC DUC TRAY THE LINH VIJ'C 
TIN DTJNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA 

NGAN HANG CHiNH SACH xA HQI 
(Ban hành kern theo Quyê't djnh soAOifOG /QD-NHcS ngày 08 tháng 11 närn2 021 

cia Tong Giárn dOc Ngân hang Chmnh sách xã h5i) 

Phn A 
DANH MVC  THU  TVC  GIAI QUYET CONG VIC 

Danh miic TTGQCV thrçrc thay th thuc thm quyn giãi quyt cüa NHCSXH 

S h so 
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Ten vAn bAn 
quy dinh 
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2.002404 Thu tic phê duyt cho 
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dng d trã 1ixng 
ngi'rng vic, trA 1ucing 

phiic hôi sAn xut 

ThU t%lc phê duyt cho 
vay ngtthi sU diing lao 

dng dê trA luang 
ngi'rng vic, trã liiang 

phc hi sAn xut 

VAn bàn s 
6199A/HD- 
NHCS ngày 

06/11/2021 cUa 
Tng Giám d6c 

NHCSXH 
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vay ngithi sU 
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krGng phiic hi 
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dung 
tin 

diing 

NHCSXH 
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(cAp tinh, 

cAp huyn) 
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A Phan B 
NQI DUNG CV THE CUA THU TVC  GIAI QUYET CONG VIEC 

THAY THE LINH VTC HOT BONG TIN DVNG  TIIUQC 
THAM QUYEN GIAT QUYET CUA NGAN HANG CH!NH SACH xA HOT 

Thu tic phê duyt cho vay ngithi sir thing lao dng dé trã hro'ng 
ngfrng vic, trã lu'o'ng phiic hôi san xuãt. 

a) Trinh tir thtrc hiên: 

Btró'c 1. Nguôi si'r diing lao dng (khách hang) 

- Lp h s d nghj vay vn theo quy djnh. 

- Kháeh hang gin h sci d nghj vay vn dn Ngân hang ChInh sách xä hOi 
(NIETCSXH) ncni thirc hin thU tiic cham nht dn h& ngày 25 tháng 3 näm 2022. 

- Khách hang np h s trnc tip ho.c dithng bizu din ho.c trén Cng 
djch vi cong Qu& gia dn NHCSXH noi khách hang dóng trii sâ (di vói doanh 
nghip, t chine, hçip tác xã) hoc noi Cu tm (di v&i h kinh doanh, cá nhan) 

Bu'rc 2. NIHCSXH ncyi thirc hiên thin tuc: 

- Lp Thông báo tip nhn h s vay vn (Mu 01/CVTL) gUi kháeh hang. 

- Kim tra tInh dy din, 1p  pháp, hcip 1 cina h sa vay vn. 

- Trithng hcip h sci vay vn dày din, hçp pháp, hcTp l, N}ICSXH xem xét 
phê duyt cho vay và 1p Thông báo lc& qua phê duyt cho vay Mu 03/CVTL) 
gUi khách hang 

- Tru&ng hç'p khách hang không din diu kin phê duyt cho vay, 
NHCSXH i.p Thông báo tin chi cho vay (Miu s 04/CVTL) gUi khách hang. 

b) Cách thfrc thiyc hin: 

Khách hang gUi h scr dn NHCSXH nai thinc hin thin tiic. 

c) Thành phn, s Iu'çrng ho so': 

- Dti vói khách hang vay vn trã luang nginng vic: 

+ Giy d nghj vay vn theo mu 12a ban hành kern theo Quyt djnh s 
33/2021/QD-TTg ngày 06/11/2021 cina Thin tuóng ChInh phin quy djnh v vic 
sina di, b sung mt s diu cina Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 
07/7/2021 cina Thin tixrng ChInh phin v vic thinc hin rnt s chInh sách h trçi 
ngi.rni lao dng và nguôri sin d'çing lao dng gp khó khän do di djch COVID- 19: 
01 ban (iwu tai NHCSXHno'i thu'c hiên thi tuc); 

+ Danh sách nguñ lao dng dang tham gia bâo him xã hOi  theo miu 13 a 
ban hành kern theo Quyt djnh s 23/202 1/QD-TTg: 01 ban (iwu tgi NHC!SXITI 

ncti t/wc hin th tyc); 

3 



+ Van bàn thôa thun v tin luang ngirng vic giüa ngithi sü diing lao 

dng vâi nguô'i lao dng: 01 bàn sao (lu'u tgi NHCSXH nai thtc hin thi tyc); 

+ Các gi.y to phü hçp vOi loai hInh hoat dng ciia khách hang. 

- Di vi khách hang vay vn trà hxo'ng cho ngi.thi lao dng khi phiic hi 
san xut, kinh doanh: 

+ Giy ct nghj vay vn ban hành kern theo Quyt djIIh s 33/20211QD-TTg: 

01 bàn (licu tgi NHCSXHno'i thirc hin thi tyc), cii th: 

(i)Mu 12b; 

(ii) Mâu 12c di vói khách hang hot dng trong linh vrc vn tãi, hang 
không, du ljch, djch vi 1uu trü và dua ng.rOi lao dng Vit Narn di lam vic 0 nuOc 

ngoài theo hçip dng 

+ Danh sách ngu0i lao dng dang tham gia bào hirn x hi ban hành kern 
theo Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg: 01 bàn (1uu tçii NHCSXH nc/i thyv hiçn 

thi tyc), cii th& 

(i) Mâu 13b; 

(ii) Miu 13 c di vOi khách hang hoat dng trong lTnh virc 4n tãi, hang 
không, du ljch, djch vi.,i km trü và dua ngu0i lao dng Vit Nam di lam vic & 
nuOc ngoài theo hçip dng. 

+ Phuong an hoc k hoach phc hi san xut, kinh doanh (di vOi khách 
hang phài ttm di'rng hoat  dng toàn b hoc mt phn theo yêu cu cUa co quan 
nhà nuOc có thm quyn d phông, chng djch COVID-19 và khách hang hoat 
dng trong linh virc 4n tái, hang không, du ljch, dch viii luu trü và dua ngithi 
lao dng Vit Narn di lam vic & nuOc ngoài theo hçp dng): 01 bàn chInh (iwu 
tgi NHCSXHno'i thyv hin thu tuc); 

+ Van bàn cüa cci quan nhà nithc có thm quyn v vic ngu0i sir ding 
lao dng phãi ttm dOng toàn b hotc mt phn hoat dng d phông, chng djch 
COVID- 19 hoc thirc hin các bin pháp phông, chng djch theo nguyen t&c cüa 
Chi thj s 1 6/CT-TTg hoc áp diing các bin pháp không boat dng/ngüng hoat 
dngIhoat dng han  ch/hoat dng có diu kinIhoat dng han  ch, có diu kin 
theo quy djnh tai  Nghj quy& s 128,NQ-CP trong thOi gian tr ngày 01 tháng 5 
11am 2021 dn ht ngày 31 tháng 3 11am 2022 (di vOi khách hang không boat 
dng trong lTnh vçrc 4n tâi, hang không, du ljch, djch vi luu trü và dua nguOi 
lao dung Vit Nam di lain vic a nuàc ngoai theo hçxp dng): 01 bàn sao (iwu tçLi 

NHCSXH nc/i thyv hin thu tyc). 

+ Các giy tO phü hçip vOi loai hInh hoat dng cüa khách hang. 

*) Các giy tO phü hqp v&i l°ai  hInh hoat dng cüa khách hang bao gm: 
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- Giy chirng nhn dàng k doanh nghip/Giy chirng than  ding k Hçp 
tác xâ/h kinh doanh; Quyêt djnh thành l.p cUa c quan nhà nuóc có thm 
quyên (nêu có): 01 bàn sao (lui tgi NHCSXI-Incri thyc hin th tyc); 

- Gi.y phép kinh doanhIGiy phép hoat  dng/Chirng chi hành ngh (di 
vâi ngành ngh kinh doanh có diu kin hoc pháp 1ut có quy ctjnh); Giy phép 
dâu tu/Giây chüng nhn du tu (di vth doanh nghip dugc thành 1p bii nhà 
du tu nithc ngoai): 01 bàn sao (iwu tgi NHCSXH ncii thyv hiçn thi tyc); 

- Chirng rninh nhân dân/Thé can cuâc cong dân/H chiu con hiu hrc cüa 
khách hang hoc ngui dti din hçip pháp cüa khách hang: 01 bàn sao (iwu tgi 

NHCSXHno'i thur /iin thi tuc); 

- Van bàn b nhim hoc cir ngui dung d.0 pháp nhân theo quy djnh cüa 
Diu 1 t chirc ho.c Quyt djnh cüa co quan nhà nu&c có thm quyn (nu có): 
01 bàn sao (1uu tçii NHCSXHno'i thzrc hin thi tyc); 

- Diu 1 cüa doanh nghip/Hqp tác xä/th chüc khác: 01 bàn sao (luu tqi 

NHCSXFI ncri thyr hiên tith tyc); 

- Van bàn cüa chü sâ hüu hoc di din có thm quyn thirc hin quyn 
cUa chü si hftu doanh nghipIHqp tác xä/T chüc khác chap thi4nlphé duyt 
cho doanh nghip/Hçip tác xãIT chirc khác vay vn tai  NHCSXH (theo quy 

djnh cüa pháp 1u.t hoc Diu 1 doanh nghipIHqp tác xà/T chirc khác có quy 
djnh): 01 bàn gc/bân chInh (iwu tgi NHCSXH nci thcc hiçn thi tyc), 

- Giy üy quyn (nu có): 01 bàn gcIbân chInhlbãn sao có chirng thirc 

(licu NHCSXH ncti thyc hiçn thi tyc). 

d) Thri hin giãi quyt: Trong vông 04 (ban) ngày lam vic k tr ngày 

NHCSXH noi thirc hin thu t%lc nhn dy dü h so vay von. 

d) Di tu'qng thrc hin TTGQCV: Doanh nghip, t chirc, hqp tác xâ, 

h kinh doanh, cá nhân. 

e) Cr quan thijc hin thu tiic: N.HCSXH noi thirc hin thU tiic. 

Co quan có thm quyn quyt djnh: Chi nhánh NHCSXH c.p tinh, phông 

giao djch NHCSXH cp huyn. 

g) Két qua thrc hin: 

- Thông báo kt qua phê duyt cho vay (Mu 03/C VTL,). 

- Thông báo tr ch& cho vay (Mu S6 04/CVTL,). 

h) PhI, 1 phi: Không. 

i) Ten mu thrn, mu to' khai: 

- D nghj vay vn d trâ luong ngmg vic cho nguii lao dng (Mcu 12a). 

- D& nghj vay von dé trà luong phic hi san xut (Mu so 12b. 
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- D nghj vay vn d trà luung phiic Mi san xut di vâi khách hang hot 
dng trong lTnh vrc 4n tài, hang không, du ljch, djch vi 1uu trü và dua nguôi 
lao dng Vit Nam di lam vic i nu&c ngoài theo hçip dng (Mâu so 12c,). 

A A •A •A k) Yeu cau, then kiçn thtyc hiçn TTGQCV: 

- Khách hang vay vn trá hwng ngüng vic: Co ngithi lao dng lam vic 
theo hcip dng lao dng dang tham gia bào him xä hOi  bt buc dn tháng lin 
k truâc thii diin nguôri lao dung  ngimg vic, phài nglrng vic tr 15 ngày lien 
tiic tr& len theo quy djnh khoán 3 Diu 99 B 1ut Lao dng trong thñ gian tü 
ngày 01 tháng 5 nàrn 2021 dn h& ngày 31 tháng 3 näm 2022. 

- Khách hang vay vn trá luang cho ngui lao dng khi phiic Mi san xut, 
kinh doanh: 

+ Phài tm dirng hott dng toàn b hotc mt phn theo yêu c.0 cüa c 
quan nhà niic có thm quyn d phông, cMng djch COVJD-19 hoc có tr11 sâ 
chInh, chi nhánh, van phông di din, dja dirn san xut, kinh doanh trên dja bàn 
thirc hin các bin pháp phông, cMng djch theo nguyen tc cüa Chi thj s 
1 6/CT-TTg hoc áp diing các bin pháp không hot dng/ngirng hot dng/hott 
dng han  ch&'hoat dng có diu kinIhoat dng han  ch, có diu kin theo quy 
djnh tai  Nghj quy& s 1281NQ-CP trong th&i gian tü ngày 01 tháng 5 nám 2021 
dn ht ngày 31 tháng 3 näm 2022; 

+ Co ngi.thi lao dng lam vic theo hQp dng lao dng dang tham gia bâo 
him xä hi b.t buc dn thii dim d nghj vay van; 

+ Co phrnmg an hoac k hoach  phiic Mi san xut, kinh doanh di vói 
trithng hcp phãi tam  drng  hoat  dng toàn b hoc mt phn theo yêu cu cüa cci 
quan nhà nrnc có thm quyn d phông, cMng djch COVID-19. 

- Khách hang vay vn trâ hrang cho nguô'i lao dng khi phiic Mi san xut, 
kinh doanh hoat dng trong 11th virc 4n tài, hang không, du ljch, djch vu lu'u trt 
và dim nguii lao dng Vit Nam di lam vic a nuâc ngoài theo hçip dng d 
phitc Mi san xut, kinh doanh: 

+ Co nguai lao dng lam vic theo hp dng lao dng dang tham gia bão 
him xã hi b.t buc dn thai dirn d nghj vay vn; 

+ Co phuang an hoc k hoach phiic Mi san xut, kinh doanh. 

- Vic giâi ngân cüa NHCSXH duçc thirc hin dn ht ngày 05 tháng 4 
näm 2022 hoc khi giài ngân ht 7.5 00 t dng duc Ngân hang nha nilàc cho 
vay tái cp vn tuy theo diu kin nào dn triióc. 

I) Can cir pháp 1 cüa TTGQCV: 

- Can cü Ng djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phü 
v tin diing di vai nguai nghèo và các di tiiçing chInh sách khác. 
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- Can cü Nghj quy&t s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü v mt 
so chInh sách h trçi ngi.thi lao dng và nguôi s1r ding lao dng gp khó khän do 
dai djch COVID-19; 

- Can cü Nghj quyt s 126/NQ-CP ngày 08/10/202 1 v sàa di, bã sung 
Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü v mt s chInh sách 
h trci ngu&i lao dng và nguii sir dung lao dng gtp khó khàn do dti djch 
COVID-19; 

- Can cü Quy& djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa Thu tng 
Chinh phi quy djnh v vic thirc hin mt s chInh sách h trçi nguii lao dng 
và nguii sü diing lao dng gp khó khän do dai  djch COVID- 19; 

- Can cü Quy& djnh s 33/2021/QD-TTg ngày 06/11/2021 süa di, b 
sung mt s diu cüa Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu 
tuàng ChInh phü v vic thrc hin mt s chInh sách h trçY ngu1i lao dng và 
ngi.thi sfr dicing lao dng gp khó khän do di djch COVID- 19; 

- Van bàn s 6199A/HD-NHCS ngày 06/11/2021 cüa Tng Giám dc 
NHCSXH hixâng dn nghip vi cho vay nguô'i sà diing lao dng d trã lixo'ng 
ngüng vic, trà luang phiic hi san xut. 
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Mu s 12a 
CQNG HOA xA HOI CH1J NGHIA VIT NAM 

Bc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

ot NGH VAY VON 
oE TRA LONG NGU'NG VIC CHO NGIJ'OI LAO BQNG 

KInh gi:ri: Ngân hang ChInh sách xã hi 

I. THÔNG TIN Vt NGU'll stY DVNG  LAO BQNG 
1. Ten doanh nghip/t chic/hcxp tác xã/h kinh doanh/cá nhân 1: 

2. HQ và ten nguäi dai  din: Chüc vi:  

- Chüng mirth nhân dân/H chiuIThé can cithc cong dan s&  

- Ngày c.p: Ncyi cp  

3. Giy üy quyn (nu co) s ngày . . .1...!  . .cüa  

4. Djachi:  

5. Din thoai:  

6.Mâsthu  

7. Giy chüng nhn däng k doanh nghip/hqp tác xã/h kinh doanh s: 

Do  Cpngày  

8. Quy& djnh thành l.p s2:  

9. Giy phép du tu/Giy chirng nhn du t1x3  s&  

Do Câpngày  

10. Giy phép kinh doanhIGiy phép boat dng/Chirng chi hành ngh sM: 
thii han  con hiu lirc (tháng, näm)  

11. Tài khoàn thanh toán s: tai Ngân hang  

12. Vn ti có/vn diu 1/vn gop:  

II. TIME JIENH siY DI)NG LAO BQNG vA cm 'IRA TIEN LU'ONG 
CR0 NGI!OL LAO BQNG 

1. Tng s lao dng: ngithi. Trong do, s lao dng dang tham gia 
bào him xã hi bt buc dn th?ñ dim dê nghj vay vn là: ngithi. 

2. S lao dung ngi'rng vic tháng /20.. . .là: nglx&i5. 

3. Tin lumig ngüng vic phái trá tháng /20.... 1à dng. 

1 D& vth cá nhân cO sñ diing, thuê mirân lao dng nhiing không phãi däng k3 doanh nghip/hqp tác 
xa,lio kinh doarih. 

2 B6i vài th chirc duçic thãnh 1p theo quyt djtth cüa c quan nhà rnràc cO th.m quyn. 

3 Di vii doanh nghiép duçic thanh 1p  &ii nha du ti' nudc ngoài. 
4 Dôi vài ngành nghê kinh doanh CO diàu kin hoc pMp lut quy djnh. 

Khi nôp ho sa d nghj vay von, nguri sU dicing lao dng cung cp bàn sao các vn bàn thOa thun Va tién 
lucing ngmg vic gitta ngu1i si'r ding lao dng vài nguäi lao dng. 



m. BE NGHI VAY VON 
D ng Ngãn hang ChInh sách xã hi cho vay 

trã 1uang ngi'rng vice cho ngixôri lao dng tháng ...../20  cii th nhu sau: 
- So tiên vay . dng 
(Bngchit:  
- Mçtc dIch sii diving vn vay: d trá liiang ngrng vic cho  lao dng 

trong tháng 11am 
- Th?ñ htn vay vn: tháng. 
- Lâi suât vay von: .%/nam, lâi sut qua h?n %/näm. 
- Nguôn trã nçi và kê hoach  trã nçi 
+ Nguôn tin trâ nçi:.  
+ Ké hoach trã nçl:  
IV. CAM KET CUA KHACH HANG 
1. Chju trách nhim truóc pháp 1ut v s1T chInh xác, trung thc ciia các thông 

tin dà cung cp nêu trên. 
2. Cam kt cung cp dy dii tâi lieu có lien quan ciia ben vay vn d dam bâo 

ngui di din hçp pháp thc hin giao djch vay vn vâi Ngãn hang ChInh sách xä 
9 I' A A 9 A 6 h91 theo quy dinh  cua phap luat va quy dnh ti Dieu lç cua ben vay von. 

3. Tuân thU các quy djnh v cho vay, chju sr kim tra, giám sat vic sii ding 
vn vay cUa Ngán hang ChInh sách xâ hOi  và các cci quan chüc nng theo quy dinh 
ciia pháp lut. 

4. Thirc hin dy dii các cam kt v6i Ngãn hang Chinh sách xã hi, s11 d1ng 
tin vay dung miic dIch, diing d& tixqng, trã nçi dÀy dii, dung hn theo kê hoach. 

5. Cam kt cung cAp cho Ngán hang ChInh sách xã hi nai cho vay dÀy dii ho 
sd, tãi lieu, chüng tt'i chimg minh vic dä trã lucing cho nguôi lao dng trong vông 
30 ngày ké tr ngày duçic giái ngân. 

6. DUng các tài san thuc s& hüu hp pháp cUa mmnh dê trà nç Ngân hang 
ChInh sách xã hôi. 

ngày tháng ... nám 
NGIRYI BAI DIN VAY VON 

(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dáu) 

6  Khi np h sci d nghi vay vn, nglr&i sr dung lao dng cung cap: Bàn sao Diau 1 cia doaiTh 
nghip/hcip tác xJt6 chrc vay von; vAn bàn cUa chii s& hthi doanh nghip/hcip tác x/th chtxc khác chap thun 
cho doanh nghip/hccp tác xA/th chi'rc khác vay vn ti Ngân hang ChInh sách xA hôi (tnthng hçip phap 1ut hoc 
Diu 1 doanh nghipfhcp tãc xJt6 ch(rc khác có quy djnh); giay t1 chmg minh nhân than cüa ngu&i di din 
doanh nghip/hqp tác xA/t chic vay von; ...". 



Mu so 12b 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Ti do - Hinh phñc 

oE NGH! VAY VON 
nE TRA LUNG PHVC HO! SAN XUAT 

(Ap dyng di vó'i ngu'ài th dyng lao dngphái tgm ditng hogt dng hoc 
có try s& chInh, chi nhánh, van phông dgi din, dja diem san xuát, kinh doanh 

trén d,ia bàn thtc hiçn Clii thj so 16/CT-TTg hoc áp dyng các binpháp 
theo quy djnh tqi Ngh/ quyêt 128/NQ-CP) 

KInh giri: Ngân hang Chinh sách xã hi. 

I. THÔNG TIN yE NGU1I s1J' D1JNG LAO DQNG 

1. Ten doanh nghipIt chüc/hqp tác xâ/h kinh doanhlcá nhã&: 

2. HQ và ten ngu&i dai  din: Chüc v11:  

- Chüng minh nhán dàWH chiuIThè can cuóc cong dan s:.  

- Ngày cap: Nai câp  

3. Giy üy quyn (nu co) s ngày / / .. cUa  

4.Djachi:  

5. Diên thoai:  

6.Mãsthu  

7. Giy chirng nhn däng k3 doanh nghip/hçip tác xâ/h kinh doanh s& 

Do  Cp ngày  

8. Quyt djnh thành 1p s&:  

9. Giy phép du tir/Giy ching nhn du t112  sr  

Do  Cap ngày  

10. Giy phép kinh doanbIGiy phép hott dQng/Chirng chi hành ngh s: 
thii h?n  con hiu 1rc (thang, nAm)  

11. Tài khoàn thanh toán s& ti Ngan hang  

12. Vn tr cóIvn diu 1/vn gop:  

1 Di vâi cã nhân có sCr dimg, thuê muon lao dng nhung không phãi dng k doanh nghip/hçip tác 
xâ/hô kinh doanh. 

1 Doi vài to chic ducic thành lap theo quyOt djnh cüa cci quan nhà nuâc cO thAm quyên. 
2 Di vâi doanh nghip duçe thãnh 1p bâi nhà dãu tu nuoc ngoai. 
3 Di v1i ngnh ngh kinh doanh cO diu kin hoc pháp luat quy djnh. 



II. TINH H!NH sU' DUNG LAO BONG vA CIII TRA TIEN 
LUYNG CHO NGIJ11 LAO BQNG 

1. Khái quát tmnh hinh san xut kinh doanh4: 

2. TInh hlnh lao dng trizâc và sau thôi dim tam  dirng d phông ch6ng 
djch bnh COVID-19 

3. Tin lucing phái trà tháng /20 1à ctông. 

m. BE NGHJ VAY VON 

Can cü vào vn bàn  the hin 
vic phài trn dmg toàn b hoc mt phãn hoat  dng theo yêu câu cta c quan nhà 
nithc có thâm quyên âê phông, chng dch COVID-19 hoc có tri s& chInh, chi 
nhnh, vn phông di din, dja diem san xut, kinh doanh trên dja bàn thirc hin 
các bin pháp phông, chông djch theo nguyen täc cüa CM thj so 1 6/CT-TTg hoc 
ápdiing các bin pháp không hoat dng/ngi'rng hoat dng/hot dng hn 
chê/hoat dong co diêu kiênlhoat dông han chê, Co diêu kiên theo quy drnh tai 
Nghj quyêt so 128/NQ-CP trong thM gian ttr ngày 01 thãng 5 nAm 2021 den hét 
ngày 31 tháng 3 näm 2022. 

Cn cü phrang an hoc k hoach ph%ic hi san xut, kinh doanh (di viii 
tri1ng hçip phài tam  dirng hott dng). 

D nghj Ngân hang Chinh sách xã hi  
cho vay dê trá krang cho nguôi lao dng tháng ...../20  ci the nhi.r sau: 

- So tin vay dng 

(Bângch:   ) 

- Mic dIch si:r ding vn vay: d trà krcing cho  lao dng trong 
tháng nàm 20 

- Thôi han  vay vn: thang. 

- Lâii su.t vay vn: .%/nàm, lãi su.t qua htn %/nm. 

- Ngun trà nq và k hoach trà nq 

+ Ngun tin trã nçl:.  

+ K hoach trà nçi:  

IV. CAM KET CUA KHACH HANG 

Ngu&i sr dung lao dong tr ké khai ye kt qua san xut kinh doanh, khó khn do bj ãnh hirOng cüa dai 
dich COVID- 19. 



1. Chju trách nhim truâc pháp lust  v sir chInh xác, trung thc cüa các thông 
tin dã cung cap nêu trên. 

2. Cam kt cung cp dy dü tãi 1iu có lien quan cüa ben vay vn d dam báo 
nguñ di din hçxp pháp thirc hin giao djch vay von v9i Ngãn hang Chinh sách xã 
hi theo quy djnh cUa pháp lut và quy djnh ti Diêu l cUa ben vay von5. 

3. Tuân thu các quy djnh v cho vay, chju s11 kim tra, giám sat vic st'r diing 
von vay cüa Ngân hang ChInh sách xâ hi và các co quan chüc näng theo quy djnh 
cüa pháp lut 

4. Thrc hin dÀy du các cam kt vâi Ngân hang ChInh sách xã hi, su diing 
tiên vay ding mic dIch, diing dôi tuçmg, trã nç day du, dUng h?n  theo kê hoch. 

5. Cam k& cung cAp cho Ngãn hang Chinh sách xâ hi noi cho vay dÀy dii h 
sci, tài lieu, chUng tr chüng minh vic dâ trâ lucing cho ngixäi lao dng trong vông 
30 ngày kê tt'r ngày dizçrc giâi ngãn. 

6. Dung các tài san thuc so htu hçip pháp ciia mInh d trá nçi Ngân hang 
Chinh sách xã hi. 

ngày tháng ... nám 
NGIJ'JI BA! DIIN VAY VON 

(, ghi r6 hQ ten, dóng dá'u) 

Khi np h6 s d nghj vay v6n, nguôri s dig lao dng cung cap: Bàn sao Diu 1 cüa doanh 
nghipfhcip tác x/tó ch(rc vay vn; van bàn cüa chü s& hihi doanh nghip/hcip tác xa/tô chüc khác chap thuan 
cho doanh nghip/hcp tác xâ/th chirc khác vay von tai  Ngân hang Chinh sách xa hi (triimg hçrp pháp lut hoäc 
Diu l doanh nghip/hçip tác xaith chc khác có quy djnh); giây t& chüng minh nhân than cia ngixci dai  din 
doanh nghip/hçp tác xâlth chic vay vón;...". 



Mu so 12c 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

oE NGHJ VAY VON 
E TRA L1JNG PHVC HOI sAN XUAT 

(A'p dyng di vó'i ngu'ôl th dyng lao dng hoçxt dng sTUng linh vrc vn tái, 
hang khóng, du llch,  djch vy Iwu trá và dwa ngwô'i lao dng Vit Nam di lam viçc 

a nzthc ngoài theo hc,p ddng) 

KInh gi:ri: Ngân hang Chmnh sách xã hi 

I. THÔNG TIN VE NGUI sir DVNG  LAO BQNG 

1. Ten doanh nghip/t chircfhçrp tác xâ/h kinh doanhlcá nhã&:  

2. HQ và ten ngi1ii dai  din: Chüc vii:  

- Chüng minh nhân dân/H chMuffhé can cuâc cong dan s&  

- Ngày cp: Nth cp  

3. Giy Ciy quyn (nu co) s ngày / I .. cüa  

4.Diachi:  

5. Diên thoai:  

6. Ma s thu&  

7. Giy chüng nhn dàng k) doanh nghip/hqp tác xâ/hô kirth doanh so: 

Do  C.pngày  

8. Quy& djnh thành 1p s2:  

9. Giy phép d.0 tix/Giy ch(rng nhn du tu3  sá  

Do  Cp ngày  

10. Giy phép kinh doanWGiy phép boat dnChcrng chi hành ngh 4  s& 
thii han  con hiu 1irc tháng, nàm)  

1  D6i vâi cá nhân có sr dmg, thuê miiàn lao dng nhung không phãi däng k2 doanh nghip/hçip tâc xIhO 
kinh doanh. 

2 Dôi vài to chic &rcic thành 1p theo quyêt dinh  cüa cci quan nhà rnrâc cO thm quyén. 
D6i vdi doanh nghip thrçic thành 1p  bi nha du tti rnrâc ngoài. 

4 Doi vài ngành nghê kinh doanh có diu kin hoc pháp lust quy djnh. 



11. Tài khoàn thanh toán s:  t.i Ngân hang  

12. Vn tr có/vn diu l/vn góp......  

II. TINH HINH STY DVNG  LAO BQNG vA Cm TRA TIEN 
LIJONG CHO NGTfOI LAO BQNG 

1. Khái quát tInh hinh san xut kinh doanh5: 

2. Tinh hInh si:r ding lao dng và trâ lucing cho nguYi lao dng 

- Tng s lao dng lam vic theo hçip dng lao dng .nguii. 

- Tng s lao dQng lam vic theo hcip dng lao dng dang tham gia bào 
hiêm xä hi bat buôc den th?yi diem dê nghj vay von là: ngithi. 

- Tin 1uxmg phài trã cho s lao dng trên tháng... /20.... là:  
 dông. 

ifi. BE NGHJ VAY VON 

Do ành hixâng cüa dai dlch COVID-19 kéo dài dn dn hott dng san xut, 
kinh doanh cüa ching toi g.p khó khn. Nay chüng tôi can cI vào Phi.rung án/kê 
hoach phiic hôi san xuât, kinh doanh trong thai gian tâi, dê ngh Ngân hang 
ChInh sách xã hi cho vay dê trà hwng cho 
ngixii lao dng tháng ...../20  ci1 the nhiz sau: 

-Stinvay: . dng 

(B&ngchc:   ) 

- M%lc dich sr d1ng vn vay: d trà lucing cho  lao ctng trong 
tháng 11am 20 

- Th&i hn vay vé,n: thãng. 

- Lài sut vay vn: .%/näm, lài sut qua hur %/nm. 

- Ngun trà nç và k hoach trà ncr 

+ Ngun tin trá nçi:.  

+Khoachtràno:  

IV. CAM KET CUA KHACH HANG 

1. Chiu trách nhiêm tru6c pháp lu.t v sir chinh xác, trung th%rc cUa các thông 
tin dä cung cap nêu trên. 

Ngu?i si'r dpng lao dng tir ké khai v kt qua san xut kinh doanli, kho kh.n do bj ânh huóng cüa dai 
djch COVID-19. 



2. Cam kt cung cp dy dU tài 1iu có lien quan cüa ben vay vn d dam bâo 
ngu1i di din hcxp pháp thirc hin giao djch vay von vói Ngãn hang Chinh sách xâ 
hi theo quy djnh cña pháp 1ut và quy dnh ti Diêu l cüa ben vay von6. 

3. Tuân thCi các quy djnh v cho vay, chju siI kim tra, giám sat vic sü diing 
von vay cüa Ngãn hang Chinh sách xà hi và các cci quan chüc nng theo quy djnh 
cüa pháp lut 

4. Thic hin My dü các cam k& vâi Ngan hang Chinh sách xâ hi, sir ding 
tiên vay dung mic dIch, diing dOi tung, trâ ng day dü, d'áng hn theo kê hoach. 

5. Cam kt cung cp cho Ngan hang ChInh sách xà hi noi cho vay My dü h 
so, tài lieu, chüng tü' chüng minh vic dã trá luong cho ngithi lao dng trong vông 
30 ngày kê tü ngày ducc giái ngân. 

6. Dung các tài san thuc sâ h&u hqp pháp cüa minh d trâ nç Ngân hang 
Chinh sách xâ hôi. 

ngày ... tháng ... nám 
NGIJI BA! DIN VAY VON 
('Kj, ghi rö hQ ten, dóng ddu) 

6 KM np h sc d nghj vay vn, ngu&i sü dimg lao dng cung cap: Bàn sao Diu l c.a doanh 
nghip/hçip tác xJtô chc vay vn; van bàn cüa chü sâ hftu doanh nghip/hcp tác xâ/th chcc khác chap thun 
cho doanh nghip/hp tác xaith chic khác vay von t?i  Ngân hang Chmnh sách xà hi truô'ng hp pháp lut hoc 
Diêu l doanh nghip/hçp tác xaltô chic khác Co quy djnh); giây tèr chüng minh nhân than cüa ngu&i di din 
doanh nghip/hqp tác xa/th chirc vay vôn;...". 
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