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S:)tUBND 
"V/v thrc hin cho vay nguôi 
sCr ding lao dng dê trã luoiig 
ng&ng vic dôi vói nguôi lao 
dng do dai  dch COVID-19". 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bôc  lap — Tty do — Hnli phüc 

Thj xã Ci'ia Lô, ngày? tháng 10 nám 2020 

KInh gri: 
- U ban nhân dan các phu'àng; 
- Trung tarn Van hóa, The thao và Truyên thông thj xa Cü'a Là; 
- Bào hiêrn xà hi thj xa Cüa Là; 
- Hi Doanh nghip vera và nhô thj xa CU'a Là; 
- Ngân hang ChInh sách xã hi thj xa Cüa Là. 

Can cr Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghj quyt s 1 54/NQ-CP 
ngày 19/10/2020 sra di, b sung Nghj quyt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 ciia 
ChInh phü v các bin pháp h trçi ngu'i dan gp khó khän do dti dch COVID-19; 

Can cir Quyêt djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020, Quyêt djnh so 

32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 sra di, bô sung Quyt djnh so 15/2020/QD-
TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye thii'c hin các chInh sách ho trçi 
ngri dan gp kho khãn do dti djch Covid-19; 

Can cü van ban s 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 cüa Tng Giárn dôc 
Ngân hang ChInh sách xa hi (NHCSXH) v huóng dn nghip vi cho vay ngui 
sü diing lao dng d trà luong ngi'rng vic di vói ngu'ài lao dng. 

Uy ban Nhân dan thj xa Cra Là d nghj Bão hirn xa hi, Trung tarn Van 
hóa Th thao và Truyn thông, Ngân hang ChInh sách xâ hi thi xâ, Chi tch 
UBND các phu'àng, Hi Doanh nghip vüa và nhO thj xa Cra Là trin khai thirc 
hin rnt s ni dung sau: 

I. Mt sI ni dung v chinh sácli cho vay ngtrô'i sü' ding lao Ctng dê trã 

ltro'ng ngü'ng vic di vol ngirôi lao dng: 

1. Diêu kin dêxét duyt vay v,i: 
Khãch hang duqc xét duyt cho vay khi dáp i'rng dü các diêu kin sau day: 
- Co nguài lao dng dang tharn gia bão hirn xã hi b&t buc phai ngrng vic 

tir 01 tháng lien tic trO' len trong khoãng thai gian tr ngày 0 1/4/2020 dn ht ngày 
31/12/2020. 

- Co doanh thu qu I näm 2020 giãrn 20% tr len so vâi qu IV närn 2019 
hoc doanh thu qu lin k tru'ó'c thai dirn xét hu&ng giárn 20% tr& len so vi 
cung k5' narn 2019. 



- Không có ng xu ti các t chirc tin diing, chi nhánh ngân hang ni.xóc ngoài 
tti thii dim ngày 3 1/12/2019. 

2. Má'c c/jo vay, Mi suât và tl,öi hçzn cho vay: 
Müc cho vay tôi da 01 tháng cüa 01 khách hang bang 50% mirc lu'o'ng ti 

thiêu vüng (x) so ngui lao dng bj ngüng vic; mi khách hang duçc vay vn 
không qua 03 tháng trong khoáng thai gian tü ngày 0 1/4/2020 den hk ngày 
31/12/2020. 

Läi sut cho vay: 0%/näm; Läi sut nç qua hin: 12%/nãm. 
Th?ñ hn cho vay do N}ICSXH noi cho vay và khách hang thóa thun nhung 

khong qua 12 tháng, kê tir ngày giãi ngân mon vay dAu tiên. Khách hang vay vn 
không phâi thirc hin báo dam tiên vay, NHCSXH thirc hin cho vay trirc tiêp den 
khách hang. 

3. Thu ticphê duyt cho vay: 
Chm nhtt ngày 05 hang tháng, khách hang gtri h so vay vn dn 

NHCSXH noi cho vay. Trong 05 ngày lam vic, ké tü' ngày tip nhn day dO h so' 
vay vn cOa khách hang, NHCSXH phê duyt cho vay và thông báo kt qua phê 
duyt cho vay giri khách hang. 

Trumg hçp không dO diu kin phê duyt cho vay, NHCSXH thông báo cho 
khách hang nêu rO 19 do t1r chi. 

4. Gidi ngân c/jo k/iách hang: 
Can cir HcTp dng tin dçing/Phii 1c hçp dông tin diing da k9, NHCSXH noi 

cho vay giâi ngân cho khách hang bang hInh thU'c chuyn khoãn vào tài khoãn cüa 
khách hang. 

Trung hgp khách hang d nghj vay vn d trã luong ngOng vic cho các 
tháng trong khoáng thai gian tr tháng 4 dn tháng 10 nãm 2020 trong cOng mt 
1n, NHCSXH noi cho vay can cir h so vay vn cOa khách hang d phê duyt, k9 
HçTp dng tin diing và thirc hin giái ngân 01 lan. 

Vic giãi ngân cOa NHCSXH dixcc thirc hin den hêt ngày 3 1/01/2021. 

II. Triên khai thuc hiên 
1. Dôi vó'i UBND cdcphwöng: 
- UBND các phung tuyên truyn pM bin các quy djnh nêu trên den các 

doanh nghip trên dja bàn thông qua các phumg tin thông tin dti chUng d cac 
doanh nghip dóng trên dja bàn bit chO trucing. 

2. Di vói Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông dij xã: 
PMi hap vai Ngân hang Chinh sách xã hi thj xá thrc hin tuyên truyen 

chInh sách cho vay nguai sü ding lao dng d trá hsang ngrng vic dôi vâi nguai 
lao dng trên các phuung tin thông tin di chOng nhu: Truyên thanh, truyên hinh, 
cng thông tin din tr cOa thj xà... 
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3. D6i vói Bão hiêm xd h5i thj xã: 
Chi dto b phn chuyên mon to rni diu kin thun 1çi trong vic cung cap 

thông tin ye ngui lao dng có tham gia dóng bão him xä hi bat buc, lam co s 
cho NHCSXH thirc hin cho vay. 

4. D6i vái Ngân hang Chin/i sack xã h3! thj xã: 
- Ngân hang ChInh sách xä hôi thj xa phi hçp vOi các t chi'rc hi, doàn th 

nhn u thác, UBND cap phumg t chüc tuyên truyn rng rãi, cOng khai chü 
truong, chInh sách, quy trInh thu tiic cho vay trên các phuang tin thông tin tuyên 
truyn cüa dja phucrng và ti dim giao djch d các doanh nghip, rrlci ngu'Oi dan 
duçc bit và giám sat qua trInh thirc hin. 

- Ngân hang thirc hin cho vay tr1rc tip dn khách hang khi du các diu kiin 
và h sa cho vay theo ditng quy djnh; thrc hin kim tra vic sU' ditng vn vay cüa 
khách hang sau khi kt thüc thii gian giãi ngân (3 1/01/2021). 

Nhn duo'c cOng van nay, d nghj Báo him xà hi, Trung tam Van hóa Th 
thao va Truyn thông, Ngân hang ChInh sách xâ hôi thi xa, U ban nhân dan các 
phuO'ng, Hôi Doanh nghip thj xä và các dan vj lien quan t chiirc trin khai thirc 
hin. Nu có vuóng mac, báo cáo UBND thj xà (thông qua NHCSXH thj xã) dê 

xem xét, giái quyk/. (tv 

No'inhmn: 
- Nhu trên; 
- Luu: VT. 
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