
TÓM TẮT NHỮNG NỘI DUNG KHÁCH HÀNG CẦN BIẾT VỀ
VAY VỐN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

MỨC CHO VAY
Kháchhàngđượcvay vốnmột hoặcnhiều lầnđể trả lươngngừngviệc, trả lươngcho
người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

THỜI HẠN CHO VAY

Thời hạn cho vay do NHCSXH
và khách hàng thỏa thuận dưới
12 tháng, kể từ ngày giải ngân
món vay đầu tiên.

LÃI SUẤT CHO VAY

�0%/năm
�Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm

BẢO ĐẢM TIỀN VAY

Khách hàng không phải thực
hiện biện pháp bảo đảm
tiền vay.

TỔ CHỨC GIẢI NGÂN�
1. NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình
thức chuyển khoản vào tài khoảncủa khách hàng.
2.�Thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 02
ngày làmviệckể từ ngày nhậnđược thôngbáovốn.
3. Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho
người lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021,
khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được
NHCSXH giải ngân một lần.
4. NHCSXH thực hiện giải ngân đến hết 05/4/2022
hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN
cho vay tái cấp vốn.

QUY TRÌNHCHOVAY

���Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ
hồ sơ vay vốn, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và
thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều
kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách
hàng, nêu rõ lý do từ chối.
���NHCSXH cùng khách hàng ký Hợp đồng tín dụng/
Phụ lục hợp đồng tín dụng.

PHƯƠNG THỨCCHOVAY
NHCSXH thực hiện cho vay
trực tiếp đến khách hàng.

1.�Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc
a.�Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng
việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày
31/3/2022.
b.�Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại
thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh
a. Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng,
chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022:
- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19
trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị
vay vốn.
- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
b. Đối với kháchhànghoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú vàđưangười lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh:
- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị
vay vốn.
- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm
2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

1. Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao
động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ
sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.
2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc
2.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: a) Giấy đề nghi vay vốn, b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã
hội; c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;
d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có); đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người
sử dụng lao động và người lao động.
2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm: Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 2.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d
điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.
3. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:
3.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: a) Giấy đề nghị vay vốn; b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã
hội; c) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản
chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; đ) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy
ủy quyền (nếu có); e) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động); g) Bản sao
thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải,
hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).
3.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:
Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 3.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e điểm 3.1 nêu trên nếu có thay đổi so
với hồ sơ vay vốn lần đầu.
4. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

HỒ SƠ VAY VỐN


