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CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dôc Ip — Tr do — Htnh phüc
Ha N31, ngày tháng 11 ndm 2021

HTJ'ONG DAN
Thrc hin giäm läi sut cho vay các chtro'ng trInh tin diing chInh sách ti
Ngân hang ChInh sách xã hi theo Quyêt dlnh so 1990/QD-TTg
ngày 26/11/2021 cüa Thu ttr&ng Chinh phil
Can c' Diu l ye to chv'c và hoçzt d5ng cza Ngán hang C'hInh sách xd h5i
(NHCSXH) ban hành kern theo Quye't d/nh so' 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003
cza Thz tu&ng ChInhph?;
Can cz,' Quyét djnli sO 1990/QD-TTg ngày 26/11/2021 clia Thñ tu'ó'ng ChInh
phi ye vic giárn läi suát cho vay các chu'cing trInh tin dyng chInh sách tçii
NHCSAII (Quyê't d/nli 1990/QD-TTg).

Tng Giárn doe NHCSXH huàng dn các dcm vj thirc hin nhu sau:
1. Di ttrçng, thôi gian, mfrc giãm läi suât cho vay
a) Giäm 10% so vâi lãi su.t eho vay các chuong trmnh tin dyng chinh sách tai
NHCSXB do Thu trthrig ChInh phü quy djnh ye lãi suit. Thii gian thyc hin gim
lãi su.t cho vay tir ngày 01/10/2021 dn ht ngày 31/12/2021, áp diing d& vó'i các
khoânng con du nçi trong khoâng thai gian trên, không áp dicing di vOi cac khoán
n dang trong thOi gian khoanh nq. Sau ngây 31/12/2021, NHCSAB noi cho vay áp
ding lAi suit cho vay theo các quy djnh hin hành cüa Thu bxâng ChInh phü.
b) DM vci các chucing trInh tin ding chInh sách thuc ngun vn nhn üy
thác: NHCSXH noi nhn üy thác báo cáo, tham mixu cho 1Jy ban nhân dan, các
Chü du tu khác d thirc hin giám lài su.t cho vay các chuang trInh tin diving
chInh sách theo Quyt djnh 1 990/QD-TTg.
c) Không áp dung giãm lâi suit di v&i chucing trInh cho vay trng rrng san
xut, phát trin chän nuôi theo quy djnh ti Nghj djnh s 75/2015/ND-CP ngày
09/9/20 15 cüa ChInh phü.

2. Phtrorng thirc giãm Iäi sut cho vay
- NHCSXH xác djnh s lâi ducic giãm hang tháng dOi vâi trng khoãn nçi vay
cUa khách hang tai NHCSXH, s tin giãm lãi thãng 10 và tháng 11 nàm 2021
ducc xác djnh trong tháng 12/2021, s tin giãm lAi tbáng 12/2021 ducic thc hin
khi ktthüc ngày 3 1/12/2021.
- NHCSXH thçrc hin hoàn trà s tin giám lãi cho ngithi vay nhii sau:
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+ Di vol khách hang can dix nqti NHCSXH, toàn b s tin läi giám duçc
chuyn vào khoán khách hang dä trá trithc tin lãi (RPA) và duçic giám trir vào s
tin lAi phãi trã cüa tháng tip thco.
+ Di vOi khách hang dâ trã h& nçi hoc nçi vay duqc khoanh sau khi giãm
lãi: NHCSXH sê trã vào tài khoãn tin giri T viên T Ti& kim và vay vn hoc
tin g1ri thanh toán cüa khách hang ti NHCSXH và thông báo dn khách hang.
TrixOng hcip khách hang dä trâ hM nci, dä dórig tài khoán tin gCri T viên và không
Co tài khoàn tin gui thanh toán ti NIHCSXH thI N}ICSXH nai cho vay thông
báo và thçrc hin chi trã bng tin mt cho khách hang.
- Toàn b so tiên giám 1i hang tháng cho khách hang dirçc hch toán ghi
giãm s tin thu lãi trong kST các chucmg trmnh tin diing tucmg 1mg cüa các dan v
và dugc 1oi trr khi quy& toán tài chInh nam 2021.
3. T chfrc thu'c hiên
a) Di vOi SO Giao dch, Chi nhánh NIHCSXH cp tinh, PhOng giao dch
NIHCSXH cp huyn
- Báo cáo U ban nhân dan các cap, Ban dai din Hi dng quãn trj cüng
cp; phi h9p vOi các To chirc chInh tr xã hi nhn üy thác, T Ti& kirn và vay
vn tuyên truyn, ph bin chInh sách giám lãi sut cho vay theo Quyt djnh
1990/QD-TTg den nguOi vay;
- Rà soát các chuang trInh tin diing cho vay bang vn nhn üy thác du tu có
ap ng giârn 1âi cho vay thee Quy& djnh 1 90/QD-TTg, báo cáo danh mic san
ph.m cii th v Ban TIn diing H9c sinh sinh viên và các di tucing chInh sách khác
truOc ngày 02/12/2021. Ban TIn ding H9c sinh sinh viên và các di tuçlng chinh
sách khác tng hçp, gui Trung tam Cong ngh thông tin trithc ngày 03/12/202 1
lam ca sà xác djnh s tin giãm lâi vay cho khách hang;
- Khi nhn ducic Bang tng hçip s tin giãm lài cho vay (Mu s 01/GL),
Bang kê chi tiêt các khoan giãm lãi tin vay can phâi trã. (Mu s 02/GL) và s
1iu giãm lâi tung mon vay hang tháng, các dan vj thrc hin:
+ K.im tra, di chiu l?i tInh chInh xác cüa s lieu tng hqp trên báo cáo thng
hqpyOi báacáo chi tit do Trung thm Cong ngh thông tin chuyn v& gui xác nhn
v Trung tm Cong ngh thông tin (email: vhud@vbsp.vn) trong yang t& da 05
ngày d lam co sO thc hin hach toán tir dng các but toán giám lâi.
+ Di vOl các khoãn giãm lãi phài trá khách hang dà trá h& nq ho.c nçi vay
dtxqc khoanh sau khi giãm 1i (theo Bang kê mu s 02/GL) dâ duqc hch toán tr
dng vào các khoán phái trã: dan vj kim tra dü lieu trén bang ké, thirc hin hch
toán chuyn s tin giâm lãi ttr các khoãn phâi trá vào tài khoãn tin gui T viên

a-,

T Tit kim và vay vn hoc tin giri thanh toán cüa khách hang tai NHCSXH
và thông báo dn khách hang, hoc chi trâ bng tin mt trong truè'ng hçip khách
hang dã dóng tài khoán tin gii T viên và khng có tài khoãn tin gui thanh toán.
+ In chirng tir giao djch, Bang thng hqp s tin giám lãi cho vay tháng (Mu
s 0 1/GL) và Bang kê chi ti& các khoán giám lãi tin vay tháng Mu s 02/GL)
dóng chirng tr ngày hch toán.
- Kt thtic thi gian giám lâi, các dan vi, kiêm tra, di chiu Báo cáo giám läi
cho vay (Mu s 03/GL) vói s tin giãm lãi dã hach toán trong ks', in Báo cáo d
cong khai dn ngithi vay tai Dim giao di,ch xâ, gri Uy ban nhân dan cp xA, Hi
doàn th cp xä và T Tit kim và vay vn.
b) Ban TIn diing ngu1i nghèo, Ban Tin dyng H9c sinh sinh viên và các di
tu''ng chInE sách khác
- Rà soát chuo'ng trInh tin dyng áp dting giâm lãi suit cho vay theo Quyt
di,nh 1990/QD-TTg, cung cp danh mc san phrn tin vay cii th thrcic áp dung
giám lãi suit cho vay d Trung tarn Cong ngh thông tin ph& hçTp Nhà thu
Intellect tinh s tin giârn lãi cho khách hang truóc ngày 02/12/202 1.
- Ban Tin diing H9c sinh sinE viên và các dii tuçng chInE sách khác phi
hçp Ban H9p tác quc th va truyn thông báo cáo cp có thrn quyên giârn lãi suât
cho vay các chuang trInh Hi s& chinE nhn üy thác du tu.
c) Ban K hoach ngun vn: báo cáo theo yêu cu cüa cp có thm quyn v
giám lAi sut cho vay theo Quyt djnh 1990/QD-TTg.
d) Ban K toán và quân 1 tài chInh
- M& tài khoân, huóng dn hach toán giãrn lài cho vay;
- Phi hcip vâi Trung tam Cong ngh thông tin tInh s 1iu giâm lãi, hch
toángiàmlãi;
- Thirc hin quyt toán s tin giãm läi vói các don vi, khi quy& toán tài chInh
näm 2021.
d) Trung tam Cong ngh thông tin
- Du mi phi hqp vâi Ban K toán và quân 1 tài chInh và nhà thu Intellect
tinh s 1iu giãm 'lAi, h trg hch toán s lAi ducic giãm hang tháng di vói trng
khoân vay cüa khách hang ti NRCSXH;
- Cung c.p s 1iu, báo cáo cho các don vi, lien quan.
e) Ban Hgp tác quéc t và truyn thông
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Tham muu thrc hin cong tác truyên thông v vic giâm lãi sut cho vay
theo Quyt djnh 1990/QD-TTg cüa Thu lthng Chmnh phU kjp th?,i, hiu qua.
Nhn duçic van ban nay các dn vj t chüc trin khai, thc hin, qua trInh
thirc hin có vithng mc báo cáo ye Hi sâ chInh (qua Ban K toán và quán 1
tài chInh) d phi hqp giái quyt./. p./
Noi nhân:
- Tong Giám dôc;1
-TrungBKS; f(debaocao)
-CácPhóTGD;
- Kê toán tnr6ng;
- Các Ban CMNV tai HSC;
- Chi nhánh NHCSXH tinhITP;
- Si Giao djch, TTDT, TTCNTT;
- Lru VT, KTTC.
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Bñi Quang Vinh

NGAN HANG
CHINH SACH XA HOI
Chi nhánhIPhông giao djch .....

Mu

s6

O1/GL

BANG TONG HQP sO TIEN GIAM LAI CHO VAY CAC CHU'€ING TRINI-I TIN DVNG CHINH SACH
THEO QUYET D!NII 1990/QD-TTg CUA THU TU'ONG CH!NH PHU
Nàm 2021
Tháng
DVT. VND
Chirong trinh tin ding

STT

S tin Iãi giãm

I

Các chirong trinh tin dyng Thu ttr&ng ChInh phü giao

1

Cho vay h ngheo theo Nghj djnh s6 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phi ye tIn diving dÔi
tuçmg chinh sách khác

2

Cho vay h cn ngheo tho Quy& djnh s 15/2013/QD-TTg ngày 23/02/2013 ciia lhci tuàng Chfnh phii

II

Các chirmg trInh tin dyng nhn uy thác du tLr

1

Cho vay h nghêo theo Nghj djnh so 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cCa ChInh phi ye tin diing dôi vâi nguli nghèo và cCc doi
trcing chInh sách khác

2

Cho vay h cn ngheo theo Quyt djnh s 15/2013/QD-TTg ngày 23/02/2013 cüa Thu tuâng ChInh phü

VÔi

nguii ngheo và các dôi

TONG CQNG:
Trong do: - So Id! giãm dil cliuyin vào cdc k/wan Ird tru5'c cOa klsdch hang

- SO Idi giãm can phái Ira khdch hang (do khdch hang dd tOt loOn khodn vay, k/i oanh
KETOAN

KIEM SOAT

Mu OIIGL thrçic t6ng hçip hang tháng theo trng dan vj (Hcii so chi nhánh/Phông giao djch), dirçic in và dong cüng chng tir ngày hch toán

GIAM DOC

A

NGAN HANG
CHINH SACH xA HQI
Chi nhánhlPhông giao djch

Mau so 02/GL

BAO CÁO CAC KHOAN GIAM LA! CHO VAY CAC CHIXONG TRINH TIN DVNG CHiNH SACH
THEO QUYET D!NH 1990/QD-TTg CUA THU TU'UNG CHiNH PHU
CON PHA! TRA KHACH HANG
Tháng

Näin 2021
DVT: VND

STT

Ma KH

Ten khách hang

KE TOAN

Bla chi

Ten T tru'óng

Ma khoãn vay

Du no cui
thang

KIEM SOAT

Lãi giãm con
phãi trã
khách hang

S tài khoãn tin
gü'i To viên To
TK&VV

Ghi chñ

GIAM DOC

- Báo cáo dixçyc 1p hang tháng, ting hcxp theo tirng xJphtthng/thj trn, in Báo cáo d dóng chrng tfr ngáy bach toán;
- TK tin gfri T viên T TK&VV: Hin thj s6 tài khoán con hoat dng. Các doii v hch toán s tin giám läi t& các khoân phái trã vao tái khoãn khách hang;
- Di vâi khách hang dA dóng Casa 105, các don vj chi trá cho khách hang vào k' giao djch gAo nhAt, in bang ké khácb hang duçc chi trã theo MAu nay dóng lim càng
chüng tr chi tin.

X

Mau soA O3IGL

NGAN HANG
CHINH SACH xA HQI
Chi nhánh/Phông giao dlch
BAO CÁO GIAM LAI CHO VAY CAC CHU'NG TRINH TIN DVNG CHINH SACH
THEO QUYET D!NH 1990/QD-TTg CUA THU TU'ONG CHINH PHU

STT

CIF

D VT: VND

T Tit kim và vay vn:

Hi nhân üy thác:

Ten khách hAng

MA khoãn vay

KE TOAN

Dir nç 31/12/2021
Chirong trInh
tin dung
Trong hn/Quá
Khoanli
han

KIEM SOAT

LAi giAln các tháng trong nAm 2021
Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tng s tin lAi
thrçrc giAm

GIAM DOC

- Báo cáo &rçic Ip sau khi kt thüc vic giâm lAi cho vay, thrcic tng hçip theo tt'rng T TK&VV, ttmg xi/plirông/thj trii
- Kt thñc th?i gian giAm lAi, dorn vj thrc hin dM chiu BAng ké chi tit giAm lAi tin vay Miu s 02/GL vâi s tin giArn li dà lic1i toán trong ks', liru trU duó'i ding file và in, xut
trmnh khi drçyc kim tra

