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Till XA CIA LO
Dôc 1p — Ti' do — Hinh phüc
S&1064 /UBND-NHCS
"V vic, thirc hin mt s
chInli sách h trçY ngLrô'i sü
diing lao dng gp khó khän
do dai dich COVID-19"

Ca Lô, ngày 18
16tháng 7 nãm 2021

KInh gñi:
- U ban nhan dan các phuè'ng;
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xã Cira Là;
- Bão hiêm xã hôi thi xã Cira Lô;
- Hi Doanh nghip vra vâ nhô thj xã Ci.ra Là;
- Chi Cuc thuê thi xã Cira Lô;
- Ngân hang ChInh sách xä hi thj xä Cü'a Lô.
- Can cü Nghj Quyk 68iNQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü ye mt so chInh
sách h trç nguô'i lao dng và nguè'i sü dng lao dng gp khó khän do dti djch COVID19;
- Can cir Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg ngãy 01/7/2021 cüa Thu tuóng ChInh
phü quy djnh v vic, thirc hin mt s chInh sách h tr)' ngu'i lao d5ng Va ngithi sü ding
lao dng gp khó khän do di djch COVID- 19;
- Can ctr hisóng dn s 6199/FID-NHCS cüa Tng giám dc Ngân hang Chinh sách
xã hÔi(NHCSXH) V/v huó'ng dn nghip vii cho vay ngu'ñ sü' diing lao dng dê trâ lu'o'ng
ngmg vic và trá hrang phc hi san xut;
Uy ban Nhan dan thj xã Cüa Là d nghi Bão him xã hi, Trung tam VAn hóa The
thao và Truyn thông, Chi cc Thus, NHCSXH thj xA, Chü tjch UBND các phu'ng, Hi
Doanh nghip vira và nhó thj xA Ctra Là trin khai thirc hin rnt s ni dung sau:
I. Mt si ni dung ye chInh sách cho vay ngtrô'i sfr ding lao dng dê trã lu'o'ng
ngrng vic dôi vói ngtrôi lao dng.
1. Diêu kin dê xét duyt vay von:
1.1. Ngu?iñ sir diing lao dng du'çic vay vn trA luang ngurng viéc khi có dü các diêu
kiên sau:
a) Co ngii?ñ lao dng lam vic theo hcp dng dang tharn gia báo hiêrn xA hi bat
buc dn tháng lin k trrnic thè'i dim ngtxñ lao dng ngüng vic, phAi ngrng vic th' 15
ngAy lien tic trô len theo quy djnh khoân 3 Diu 99 B lust Lao dng trong thai gian tiir
ngay 01 tháng 5 näm 2021 dn ht ngAy 31 tháng 3 nAm 2022.
b) Không có ng xu ti t chüc tin diing và chi nhánh Ngân hAng nu'c ngoAi ti
thi dim d nghj vay van.

1.2. Ngu'i sir diing lao dng du'çic vay vn trâ luang cho nguii lao dng kbi phiic
hM san xut, kinh doanh khi có dü các diu kiên sau:
a) Di vfri nguôi si diing lao dng phãi tim dirng hot dng do yêu câu cüa ca
quan nhâ nu'ót có thm quyn d phông, chng djch COVID- 19 trong thii gian tü' ngày
01 tháng 5 nàrn 2021 den het ngày 31 tháng 3 nãm 2022:
- Nguô'i sii dung lao dng phai ttrn dirng hoit dng do yêu câu cüa co quan nhà
nuó'c có thãrn quyên dê phông, chông djch COVTD-19 trong thii gian tr ngày 01 thárig 5
nãrn 2021 den hêt ngày 31 tháng 3 nãm 2022.
- Co ngu'ôi lao dng lam vic theo hç'p dng dang tham gia bão him xâ hi bt
buc dn thii dim d nghj vay van.
Co phucrng an ho.c ké hoch phiic hi san xut, kinh doanh.
- Không có nçi xu t?i các t chüc tin diing, chi nhánh Ngân hang nithc ngoai tii
thi dim dé nghj vay von.
b) Di vo ngui sü diing lao dng hot dng trong 1mb vrc v.n tái, hang kIông,
du !ch, djch v1j. kru tri và dua ngu'ñ lao dng Vit Nam di lam vic a nrnc ngoài theo
hcp dông dê phc hôi san xut, kinh doanh:
- Co ngu'ài lao dng lam vic theo h9p dng dang tharn gia bão him xA hi bat
buc den thô'i diem dê ngh vay vn.
- Co phuung an hoc kê hotch phiic hi san xut, kinh doanh.
- Không có nq xu ti t chü'c tin ding và chi nhánh ngân hang nithc ngoâi, dã
hoàn thành quyt toán thug nãm 2020 ti thai dim dê nghj vay von.
2. Mfrc cho vay, ãi suãt và thôi hn cho vay:
2.1. Vay von trá luung ngmg vic: Mirc cho vay tôi da bang mtrc luang ti thiêu
ving dêi vó'i s nguô'i lao dng theo thai gian trã luong ngmg vic thirc tê ti da 03
tháng; thai hn vay von du'ai 12 tháng.
2.2. Vay von trã lu'o'ng cho nguOi lao dng khi phc hi san xut: Müc cho vay ti
da bang rnü'c luoTig ti thiu viing di vai nguai lao dng dang lam vic theo hçip dng
lao dng. Thai gian hu'O'ng chInh sách h trQr t& da 03 tháng; thai han vay vn duâi 12
tháng.
2.3. Lãi suât cho vay: 0%/nãrn; Lãi suât nç qua hin: 12%/nãm.
2.4. Thai htn cho vay do NHCSXH noi cho vay vã khách hang thóa thuii nhung
không qua 12 tháng, kê tir ngay giái ngân mon vay du tiên. Khách hang vay vn không
phài thirc hin bâo dam tin vay, NHCSXH thirc hin cho vay trçrc tip dn khách hang.
3. Thu tic phê duyt cho vay:
Ch.m nhât ngây os hang tháng, khách hang giri h so vay vn dn NHCSXH no'i
cho vay. Trong 05 ngày lam viêc, k tir ngày tip nhn dy dñ h so vay vn cia khách
hang, NT-IC SXH phê duyt cho vay và thông báo ket qua phê duyt cho vay gCri khách
hang.
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Tnrông hçp không dü diu kin phê duyt cho vay, Nil-IC SXH thông báo cho khách
hang nêu rO 1 do tr chi.
4. Giãi ngãn cho khách hang:
4.1. Can cr Hçip dng tin dng/Phii lye hçip dng tin diing dà k2, NRCSXR noi
cho vay giái ngân cho khách hang bang hiinh thrc chuyn khoãn vào tài khoãn cüakhách
hang.
4.2. NHCSXH noi cho vay thirc hin giãi ngân tri khách hang trong vông 02 ngày
lam vic k tü ngây nhn duqc thông báo vn.
4.3. Tnthng hçp d nghj vay vn d trá luong cho ngui lao dng dôi vxi các tháng
5, 6, 7 nãm 2021, khách hang 1p h so vay vn tCmg tháng. NHCSXH no'i cho vay can cu
h so vay vn cüa khách hang d phê duyt, k Hçp dng tin ding và thirc hin giài ngân
01 lan.
4.4. Vic giãi ngân cüa NRC SXH dixçc thirc hin dn ht ngày 05 tháng 4 nãm
2022 hoc khi giãi ngân hêt 7.500 t dông du'çic Ngân hang nhà nu'c cho vay tái cap von
tüy theo diu kiên nào dn tnrOc.
H. Triên khai thirc hiên.
1. Dôi vói UBND các phtrô'ng.
LJBND các phu?mg tuyên truyn ph bin các quy djnh nêu trên dn các doanh
nghip trên dja bàn thông qua các phuo'ng tin thông tin di ch(ing d các doanh nghip
dóng trên da bàn bit chü truong.
2. DI!i vó'i Trung tam Van hóa, The thao va Truyên thông th! xã.
Ph& hop vi NHCSXH thi xà time hin tuyên truyên chInh sách cho vay ngu'ii sü
ding lao dng d trá luung ngmg vic di vi ngi.thi lao dng trên các phuung tin thông
tin dai ching nhu: Truyn thanh, tmyn hInh, cng thông tin din ti.ir cüa thj xã...
3. Di vó'i Bão him xã hôi thj xã.
Chi do b phn chuyên mon tto mpi diu kin thun lçii trong vic cung cp thông
tin v ngu'ô'i lao dng có tham gia dóng bâo him xã hi bt buc, lam eo So' cho
NIHCSXH thrc liin cho vay.
4. JJi vói Chi cuc Thug khu vu'c Bãc Vinh.
Xác nhn kt qua thirc hin nghia vi1 np thu cüa Doanh nghip (Cong ty) có nhu
cu vay vn và dã hoàn thãnh quyt toán thu näm 2020 tti timi dim d nghj vay vn.
5.Di vói Ngãn hang ChInh sách xã hi thj xã.
- NHCSXH thi xã phi hap v9i các t chirc hôi, doàn th nhân u thác, UBND cap
phuing t chirc tuyên truyn rng rãi, cong khai chü truong, chInh sách, quy trinh thu tçlc
cho vay trên các phuung tin thông tin tuyên truyn cüa dja phu'o'ng và ti dim giao djch
d các doanh nghiêp, moi ngisi dan duçc bi& và giám sat qua trinh thirc hin.
- Ngân hang thirc hin cho vay ti-crc tip dn ngu?i si'r dçing lao dng dai din cho
Doanh nghip (Cong ty) dü các diu kin và h so cho vay theo diing quy djnh; thirc hin
kiêm tra vic sir diing vn vay cüa khách hang sau 15 ngày k tü ngày giâi ngân.

Nhn duçc cong van nay, d nghi Báo him xã hi, Trung tam Van hóa The thao
và Truyn thông, Chi ciic Thu, NT-ICSXH thj xã, US' ban nhân dan các phuông, Hi
Doanh nghip vra và nhó thj xä và các dan vj lien quan t chirc trin khai thrc hin. Nêu
có vinfmg rnc, báo cáo UBND thj xa (thông qua NHCSXLI thj xA) dé xem xét, giái
quyêt./.M
Nri n/ian:
- Nhu' trên;
- Luu: VT.Ar
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Vô Van Hñng

4

