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HU'ONG DAN 
Nghip viii cho vay di vol co s& giáo diic mm non, tiu hQc ngoài cong 1p 

bj ãnh hirong bth di djch COVID-19 

Can th Nghj djnh s6 78/2002/ND-CF ngày 04/10/2002 cüa Chinh phi v 
tin dyng dôi vái ngu'&i nghèo và các d6i twcrng chInh sách khác, 

Can th Quye't djnh so' 16/2003/QD-TTg ngày 2 2/01/2003 cüa Thñ tu'ó'ng 
Chinh pith v vic phê duyt diu lç v to' chi'c và hogt d(5ng cüa Ngan hang 
Chinh sách xi h5i (NHCSXI-I); 

Can ci Nghj quylt so' 43/2022/QHJ5 ngày 11 tháng 01 näm 2022 cña 
Quôc hôi v chinh sách tài khóa, tin t ho trçi chu'ong trInh phyc ho'i và phát 
trien ldnh tê - xã h3i, 

Can th Quyê't d/nh so' 11/2022/QD-TTg ngày 27 tháng 4 nám 2022 cña 
Thi twang ChInh pith v tin dyng do'i vái cc-r sà giáo dyc mo'in non, tio'u hQc 
ngoài cong lap bj ánh hwóng bói dgi djch COVID-19, 

To'ng Giám do'c NHCSXH hwáng dn nghip vy cho vay d6i vái co sO' 
giáo dyc mo'm non, tio'u hQc ngoài cOng 1p bj ánh hwOng bO'i dgi djch COVID-
19 nhwsau: 

1. Phm vi din chinh, Mi tirçlng áp dtjng 
1.1. Phmvi diu chinh 
Van bàn nay huóng dn nghip v11 cho vay di vâi cci s giáo dijc mm 

non, tiu h9c ngoài cong 1p theo Quyt djnh s 1 1/2022/QD-TTg ngày 
27/4/2022 cüa Thu ttxâng Chmnh phü v tin ding dôi vOi c(1 s giáo dc mâm 
non, ti&i h9c ngoài cong 1p bj ânh huâng bii di djch COVID-19. 

1.2. Dituçmg ap diing 

a) Khách hang vay vn là cá nhãn, pháp nhãn thuOc  di tung vay vn 
quy djnh ti khoán 2 vn ban nay (sau day gi chung là khách hang); 

b) Don vj, cá nhan thuOc  NI{CSXH; 

c) Các th chtrc, cá nhân khác cO lien quan. 

2. Dti tirçrng và diu kiin vay vn 
2.1. D6i tucmg vay vn 
Co sO' giáo d1ic m.m non, ti&i h9c ngoài cOng 1p gm: nhóm tré dOc lap, 

l&p mu giáo dc lap, l&p mm non dc 1p thuOc loui hhih dan 1p, lix thiic (sau 
day gi chung là co sO' giáo d%ic mm non dOe  1p dan lip,  lix thic); nhà tré, 



trithng mu giáo, tnrO'ng m&m non thuOc loai hmnh dn lap, tix thiic (sau day gi 
chung là trirOng mm non dan lap, tir thiic), trithng tiu h9c tu thiic theo quy 
dnh cüa pháp 1i4t. 

2.2. Diu kin vay v6n 

a Dixçc thãnh 1p và hoat dng theo quy dinh  cUa pháp lut. 

b) Phãi dung hoat dOng  theo yeu cu phông, chng djch COVID- 19 It 
nh&t 1 tháng tlnh dn thri diem vay von. 

c) Co Phuong an vay v6n d phiric hi, duy trI hoat  dng theo Mu s 01 
ban hành kern theo Quy& djnh s6 1 1/2022/QD-TTg. 

d) Tai  thOi dim d nghj vay vn, khách hang không cO nç xu tai  các t chCrc 
tIn diing và chi nhánh ngãn hang nuâc ngoài phát sinh tnrâc thôi dim 23/01/2020. 

3. Nguyen tc vay vn 

3.1. Khách hang phãi sir ding vn vay ding mic dIch xin vay; 

3.2. Khách hang phâi trã nçi Ca gc và li dung han. 

4. Miic dIch sfr diing vn vay 

V6n vay ding d süa chfta Cu sâ vt cht; mua sm trang thit bj, vt tiry 
t phOng chng djch COVID-19; mua s&n thit bj nuôi duông, chain sOc, giáo 
d1ic d phic hi, duy trI hoat dng. 

5. Phiroiig thfrc cho vay 

NHCSXH ncyi cho vay th%rc hin cho vay trirc tip dn khách hang. 

6. Mfrc vn cho vay 

6.1.Ti da 80 triu dng/cu sâ giáo diic mm non dc 1p dan lap, tu thic. 

6.2.Ti da 200 triu dng/truing mm non dan lap, tir thiic, ti&i hQc tir thiic. 

6.3. Mirc cho vay c1i th d& vth mi trtthng hqp do NHCSXH nai cho vay 
xac djnh dira trên Phucmg an vay vn cüa khách hang. 

7. Läi sut cho vay 

7.1. Lai suit cho vay 3,3%/nm. 

7.2. Li sut ncr qua hn b&ng lâi suit cho vay hQ nghèo tai  thri dim vay vn. 

8. Dng tin cho vay, trã nçi 

Dng tin cho vay và trã ncr bang dng Via Nam. 

9. Thôi hn cho vay và thol gian giãi ngân ngun vn cho vay 

9.1. Th?ri hn cho vay thi da 36 thang. 

9.2. Th?ri gian giái ngân ngun vn cho vay 
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Th?ii gian giãi ngân nguM vn cho vay không vuqt qua thii dim ngày 31 
tháng 12 nãm 2023 ho.c thii dim h& ngun vn cho vay quy djnh tai  Khoãn 3 
Diu 11 Quyt djnh s6 1 1/2022/QD-TTg, tCiy theo diu kiin nao dn truâc. 

10. Bão dam tin vay 

10.1. Di vâi khách hang vay có mrc vay dn 100 triu dng không phãi 
thrc hin bin pháp báo dam tin vay. 

10.2. Di vâi khách hang vay co mirc vay trén 100 triu dng phái thirc 
hin bão dam tin vay theo quy djnh cüa pháp 1i4.t  v giao dch bão dam và 
quy djnh hin hành cita NHCSXH. 

11. Ho sr vay von 

11.1. H so do kháchhàng 1p và cung cp 

a) Phuong an vay vn theo Mu s6 01 ban hãnh kern theo Quyt djnh s6 
1 1/2022/QD-TTg; 

b) Ban sao các giAy ti phU hçp vâi 1°a  hInh  hoat  dQng: 

- Quyét djnh cho phép thãnh1p cüa co quan nhà nuâc có thm quyn cap: 

+ Co si giáo dijc mm non dOe 1p dan lap, ttx thic do ehü tjch UBND 
cp xâ ra Quyt djnh cho phép thành1p 

+ Thn'mg mAm non dan 1p, ttr thiic; tnthng tiu h9c tu thiie do Chü tjch 
UBND c&p huyn ra Quyêt dnh cho phép thành lap. 

- Quy& djnh cho phép hoat dng giáo diic: di vói tri1ông mm non dan 
1p, ttx thic, truing tiu hçc tu thiic do Trix&ng phông giáo dijc và Dào tao  ra 
Quyt djnh cho phép hoat dng giáo diic. 

- Gthy ty, tài lieu chirng minh tu each dai  din hçip pháp cUa khách hang: 

+ Chrng minh nhân dãn/Thé can cuoc cong dan/HO chiu con hiu lirc 
cüa khách bang hoc ngu?ñ di din hçp pháp cüa khách hang. 

+ Van ban b nhimJcOng nhan/ci  ngu?ri dirng du theo quy djnh cüa 
Diu l/Quy ch boat dng cüa t6 chi'rc ho.c Quy& djnh cUa co quan nhà nuâc 
có thrn quyn (n&i co) theo quy djnh. 

+ Diu 1/Quy ch t6 chrc hoat  dng eüa khách hang vay vn và d6i 
tuqng vay vn (n&i co). 

+ Ban g6c/Ban chmnh vtn bthi v viOc thpc hin vay vn ti NHCSXH cüa 
HOi dng trtxOrnglHQi dng quan trVNhà  d&u tu hoc dai  din cO thâm quyên 
thirc hin quyn eüa HOi  ding truO'ngfHOi dng quân tn/Nba du tulCác thânh 
viên gop v6n theo quy djnh cüa pháp luat vàIhoc Diu 1/Quy chê to chrc boat 
dng cüa khách hang và dôi ttrçing vay vn có quy djnh. 
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+ Di vâi trueing hçip khách hang là doanh nghip du tu thành 1p cci si 
giáo diic thuOc  dôi tuçing duçic vay v6n thi ngoài các h s, giy t quy djnh tai 
Diem 11.1 Khoãn nay cn cung cp cho NFICSXH nii cho vay Giy chüng 
nhn dãng k doanh nghip. 

c) Ban g6c/Bãn chInh/Bãn sao có chüng thirc Giy üy quyn (nu co). 

d) H sa v vic thirc hin Mo dam tin vay nu co) thrc hin theo quy 
djnh hin hành cüa NFICSXH. 

11.2. H si do NFICSXH ncii cho vay 1p 

a) Thông báo tip nhn h so vay vn theo mu s 03/TDMNTh; 

b) Ti tririh phê duyt cho vay theo mu s 04/TDMNTII; 

c) Thông báo phê duyt cho vay theo mu s6 04aJTDMNTH; 

d) Thông báo tr chi cho vay theo mu s 04b/TDMNTH; 

d) Báo cáo thm djih tài san the chp theo mu s O1IBDTV; 

e) Thông báo phê duyt tài san the chap theo mu s O2IBDTV. 

11.3. H si do N}TCSXH ni cho vay, khách hang và các ben lien quan 
cüng 1p 

- Hçp dng tIn ding theo mu s 05/TDMNTH; 

- Biên ban xác djnh giá tn tài san the chap theo mu s6 03/BDTV; 

- Hcp ding thá chip tài san theo mu se 04[BDTV; 

- sci dàng k bin pháp bão dam tin vay có xác nhmn cüa cci quan có 
thm quyn theo quy djnh. 

12. Quy trinh cho vay 

12.1. Khách hang gri h sa vay vn tâi NHCSXH ncli cho vay. Can bO 
duvc phán cong nhn và kiem tra; nu h sci vay yen d.y dü theo quy djnh thI 
1p Thông báo tiep nhn he s theo mLi s6 03/TDMNTH. 

12.2. Dei vâi mcrc vay tei da den 100 tniu deng, trong vOng 05 ngày lam 
vic ke tCr ngây tiep nhn d.y dü he sci vay v611 cüa khách hang; Dôi vth müc 
vay ti cia trên 100 triu cieng, trong vông 10 ngày lam vic ke tr ngày tiép nhn 
dy dü he sa vay v6n cUa khách hang, can b duc phân cong thc hin các 
cong vic sau: 

a Kim tra tInh dy dü, hcip pháp, hçp l cüa he sci vay yen 

Dej vâi các loti giy tar quy djnh tai Diem 11.1, khoan 11 vn bn nay và 
các giy ti lien quan khác ci.ia khách hang (nêu co), NHCSXH nth cho vay yeu câu 
khách hang cung cp bàn chmnh cie kiem tra d6i chiu. Trtnrng hçip, khách hang flOp 
b sao cOng chirng/chi'rng thirc thI không phãi kiem tra d6i chiêu vói bàn chInh; 
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+ Tra ciru thông tin tIn dmg cta khách hang trên h thng thông tin tin 
ding Qu6c gia (CIC) d xac djnh tinh tring nç xu cUa khách hang; in kêt qua 
tra ciru thông tin tIn dpng cUa khách hang kern h s vay van. 

b) TrInh phê duyt cho vay: 

- Triring hçp h sa vay v6n dy dü, hcxp pháp, hqp 1, can bO 1p Th trinh 
phê duyt cho vay rnu 04/TDIMNTH trmnh Tnthng phông K hoach - Nghip viii 
tIn d%1ng/T truâng K hoch - nghip vi d trinh Giám d6c NHCSXH noi cho 
vay xem xét, phê duyt. Dng thai, 1p thông báo kt qua phê duyt cho vay 
(mu s6 O4aJTDMNTh) gi khách hang. 

- Tru?mg hçip khách hang không âü ctiu kin phê duyt cho vay, 
NHCSXH nth cho vay 1p Thông báo tr chi cho vay (mu s6 04b/TDMNTH). 

12.3. Sau khi có két qua phê duyt cho vay NHCSXH ni cho vay cüng 
khách hang ip Hçp dng tIn dirng theo mu so 05/TDMNTH. Truàng hçip phái 
thrc hin bâo dam tin vay thi NHCSXH ncii cho vay c1ing ben th chip 1p 
Hcip ding th chap tài san mu s6 04/BDTV, thirc hin ding k bin pháp báo 
dam theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut và cüa NHCSXH. 

12.4. K toán chi dtrçic phát tin vay sau khi ben th chp dâ bàn giao cho 
b phn k toán bàn g6c: Giây chCrng nhn quyên sü dicing dt, quyn sâ hftu nhà 
a va tài san khac gn 1in vâi dat; Hçip dong th chp tài san da cong chüng; 
Giy chüng nhn báo him tài san trong truäng hcp pháp 1ut quy djnh tâi san 
th chip phãi mua bão him (n&i có); giy ti lien quan dn tài san th cMp d 
km thành tüi riêng vâ lam thu tiic km tri, bão quãn trong kho theo ch d quy 
djnh cüaNHCSXH. 

13. Tài khoän thanh toán cüa khách hang 
Tnrng hqp khách hang chua có tâi khoãn thanh toán tti NFTCSXH nai 

cho vay thI thirc hin ma tài khoãn thanh toán ti NHCSXH nai cho vay theo 
quy djnh cüa NHCSXH. Thyi dim ma tài khoãn thanh toán duçic thirc hin 
truâc khi NHCSXH giãi ngân. 

14. Giãi ngân 
CAn cü Hçp dng tIn diing da k5', NEICSXH nth cho vay giãi ngân cho 

khách hang mt hay nhiu ln bang tin rnt hoc chuyn khoãn theo quy djnh. 
Mi ian nhn tin vay, khách hang phãi mang Hçip dng tIn diing d cing vói 
NRC SXH noi cho vay k xác then vao phii liic hçp ding tIn dicing, phan theo 
döi cho vay - thu nç. 

15. Dinh k5r hn trá nq, trã läi, thu ncr, thu Iãi 

15.1. Djnh k5r hn fran? 

a) Di vOi cho vay có thai h?n  ttr 12 thãng trà xu6ng: Trã nq g& mt l&n khi 
dn h?n. 
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b) D6i vOi cho vay có thñ hn trên 12 tháng: K' hn trâ nçi thi da 6 tháng 
mOt lan kê ttr ngày nhn mon vay du tiên. 

15.2. Trá 1i 

NHCSXH thic hin thu lâi hang tháng bt du thu tir tháng du tiên ngay 
sau tháng khách hang nhn khoãn vay. Tin lâi tháng nu chua thu dixçic thI 
chuyn sang thu vào tháng k tip sau do. 

15.3. Thu ng, thu lãi 

Khách hang vay vn chuyn khoãn hoc np tin mt vao tâi khoãn tin 
gi'ri thanh toán dã ma tti NHCSXH ncli cho vay. NHCSXFI noi cho vay thirc 
hin trIch tr tài khoán tiên gui thanh toán d thu nçi, thu Mi theo thOa thi4n 
trong Hçip dng tIn ding. Khách hang duc trâ nçi trt.râc hn. 

16. Kim tra san cho vay 

16.1. Trong th?yi gian 30 ngày k ti1r ngày giái ngân, NETCSXEI noi cho 
vay th chüc thijc hin kim tra trirc tip. Ngoài ra, NIHCSXH nth cho vay co th 
kim tra djnh kS'  ho.c dOt  xut theo yêu cu cUa cp CO thm quyn hoc xuAt 
phát tr thu cu thirc tê ciia NHCSXH ni cho vay. Kt qua kim tra phái duçic 
ghi vào biên bàn kim tra theo mu s 06/TDMNTH. 

Sau 30 ngày k tr ngày giãi ngãn ln cu6i ci)ng, trithng hcirp khách hang 
chua cung cp dy dii chimg tir chiing minh vic sii dung vn vay duiing miic 
dIch xiii vay thI 1p Biên bàn kMm tra, cui th nhu sau: 

- Trixing hqp khách hang cung cp dy dii chirng ttr chirng minh sCr dimg 
vn vay hoc tài 1iu chüng mirth nguyen nhân khách quan chi.ra cung cp d&y 
dii chi'mg tir, NHCSXH nci cho vay tip tiic thirc hin cho vay. 

- Tnring hqp khách hang không cung cp dy dii chüng ffr, tài 1iu churng 
minh hoc sii dung v6n vay sai m11c dIch hoc vi pham các nOi  dung khác trong 
Hçip dng tIn dung, NHCSXH nai cho vay kt 1un bin pháp xii l. 

16.2. Khách hang có trách n1iim chiing minh vic sii ding tin vay 
NHCSXH ding miic dIch. Khi kim tra, can bO hem tra ghi nhn tâi liuJhOa 
dunlchiing tii chiing minh mic dIch sii dicing v6n vay; kim tra hin tr?ng tài 
san bão dam tin vay nhm don d& khách hang thrc hin di'ing va dy dii 
nhttng cam kt d thOa thun trong Hqp dng tIn diing (nu co) trên mâu so 
06/TDMNTH. 

17.XfrInçi 

17.1. Diuchinhkrhntrânçigc 

Di vâi cho vay có th?ii h?n  trên 12 tháng: Twang hçip khách hang chua trã 
nçi gc dung k' han  dã thOa thun trong Hp dng tIn ding thI truàc 05 ngày 
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dn han  trã nçi phãi có Giy d nghj diu chinh kr han nçi (mu s6 
07/TDMNTH) g1ri NHCSXE]I noi cho vay. NHCSXH ncyi cho vay xem xét 
diu chinh k' han  trá nç vào k5r trã nçi tip theo. Vic diu chinh kr han  trã 
nq có th duc thirc hin mOt  hay nhiu 1n nhung không &rc vuçt qua han 
trã nçi cuôi cüng. 

17.2. Gia han  nç 

Dn han  trã nçi g6c cu6i ciing, khách hang chua Co kM nãng trá duçc nq 
và CO thu cu xin gia hn nçi thI duçic NHCSXH xem xét cho gia hn nçi. Vic 
gia h?n  nçi duçic thirc hin theo quy djnh cüa NHCSXH. Tnrâc 05 ngày dn han, 
khách hang phái Co Giy d nghj gia hn nç (mu s 08/TDIvINTII) glri 
NHCSXH noi cho vay. 

Vic gia han  nç có th mOt  hay iThiu thn, nhimg thi cia không qua thii 
hn cia cho vay d6i vâi khoãn cho vay ttr 12 tháng tth xu6ng và t6i cia không qua 
1/2 thri han  cia cho vay d6i vai khoãn cho vay trên 12 tháng. 

17.3. Chuyn nç qua han 

a) D6i vâi trtIing hçcp khách hang sir ding v6n vay sai ml,lc dIch và di.rqc 
ghi nhn trong Biên bàn kim tra, trong thñ gian t6i cia 30 ngày k t1r ngày phát 
hin sai phim, NHCSXH ncli cho vay don d6c thu hi, nu khách hang không trã 
ht s6 nçi sir dmg sai miic dIch thI chuyn s nç sr ding sai miic dIch con 1a 
sang qua hn. 

b) Dn kS' han trá nç k ca nçi cüa k' hn truâc dO cia duçic diu chinh ma 
khách hang chua trã duxçic, không duçic NBC SXH ni cho vay xem xét cho 
diu chinh k' han  trá ng thl NHCSXH ncii cho vay chuyn s du nçi do sang 
qua h?n. 

c) Dn hin trã nçi gc cu6i cüng duçc ghi trong Rçp dng tIn diing, nu 
khách hang không trà duçic nçi va không duçc N}ICSXH cho gia h?n  nçi thI 
chuyn toàn bO s6 du nv cOn 1a  cUa khoãn vay sang nçi qua hn. 

d) Khi chuyn nçi qua han,  NHCSXH ncii cho vay gri Thông báo chuy&i 
nçi qua han  cho khách hang mu s6 09/TDIv1NTH) dng thyi phi hçip vâi các 
cci quan chCrc nng, chlnh quyn dja phucxng và cci quan cO th.m quyn d tIm 
bin pháp tIch cijc thu hi nç hoc chuyn h sci sang cci quan pháp 1ut d xü 
1 thu hi theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

18. Xfr 1 ncr bj rüi ro 

Vic xir 1 nç bj rüi ro thirc hin theo quy djnh tai  NHCSXH. 

7 



19.XfrIviphim 

19.1. Khách hang vi phm quy djnh cüa pháp 1ut, có két 1un cüa eci 
quan nhà nuâc có thm quyn hoc vi pham các thôa thun trong Hçp dng tIn 
diing thI NHCSXH nci cho vay xem xét ch&m dirt cho vay, thu hi nçi tnrâc hn 
và thông báo cho khách hang (mu s6 1O/TDIMNTH). 

19.2. CAn ci'r két 1un cUa C1 quan nhà rnlâc có thm quyn hoc két luan 
tai Biên bàn kim tra v vic vi phm Hçip dng tIn ding cüa khách hang, 
NHCSXH noi cho vay chm düt cho vay và thông báo cho khách hang. 

19.3. Tru?mg hqp khách hang vi phm theo quy djnh t?i  Diu 16 Quy& 
djnh s 1 1/2022/QD-TTg vâj'hoc C6 tInh không hoàn trã v6n vay, NHCSXH 
noi cho vay báo cáo vâ kin nghj cci quan nhà nuóc Co thm quyn xr 1 theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

19.4. NHCSXH noi cho vay xir 1 tài san bAo dam (nu co) hoc kWyi 
kin theo quy djnh cUa pháp 1ut và cUa NHCSXH 

a) Khách hang vi ph?m Hçp d6ng tIn ding, Hçp d6ng th6 chp tài san, da 
dixçic NHCSXH ni cho vay thông báo bang vn ban; 

b) Khách hang có ncr qua h?n  do nguyen nhân chü quan nhung không CO 

bin pháp khà thi d trà nçi ngân hang; 

c) Khách hang c6 tmnh tr6n tránh, chây ' trá nç theo thOa thun; 

d) Khách hang cO hành vi hra dào, gian 1n; 

ci) Các vi phm khác theo quy djnh cüa pháp 14t. 

20. Hich toán k toán và Iü'u gifr h so' vay v6n 

Vic hach  toán k6 toán và hxu git h6 sa vay v6n duçic thirc hin theo quy 
dinh cUaNHCSXH. 

21. Ch d báo cáo th6ng kê 

Vic báo cáo thóng kê duçxc thirc hin theo quy djnh cüa NHCSXH. 

22. T chfrc thirc hin 

Chi nhánh NHCSXH các tirih, thành ph6 và cac Phông giao djch 
NHCSXH cO trách nhim: 

22.1. Báo cáo UBND, Ban di din Hi d6ng quãn trj NHCSXH cüng 
c&p, v vic trin khai thire hin Quy&t djnh s6 1 1/2022/QD-TTg, các ni dung 
hixàng dn tai  vn ban nay và các van ban có lien quan; 
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22.2. Thirc hin dung quy djnh cUa ThU ttxàng ChInh phU và van ban 
huàng dn nay v chInh sách tIn diing di vOi Co sâ giáo diic mm non, tiu 
h9c ngoài cong 1p bj ánh hixng bâi dai  djch COVID-19. T chuc tp hun 
nghip vt.i, quán trit dn toàn th can b trong don vj, các th chUc cá than có 
lien quan thiic hin nghiêm tUe vic cho vay dam báo dUng di tuçYng, diu 
kin va miIc dich vay vn theo huàng dn tai  van ban nay; 

22.3. ChU dng phói hçip vOi các Co quan có lien quan tuyên truyn, ph 
bin chinh sách tin diing di vâi Co si giáo diic mm non, tiu hçc ngoài cong 
1p theo Quy& djnh s6 1 1/2022/QD-TTg dn cac cp, các ngành và ngu?ñ dan 
bit d th1rc hin và giám sat. 

23. Hiêu Iiyc thi hành 
VAn ban nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k. Nhi:tng nOi  dung không 

huàng dn tii van ban nay, thiic hin theo quy djnh tai  Quy& djnh s 
1 1/2022/QD-TTg và các quy djnh tai  NHCSXH. 

Yêu cu Giám dc Chi nhánh NI]ICSXH các tinh, thành ph và ca97&m vj 
có lien quan trong h thng NHCSXH t chUc trin khai thc hin. 

KT. TONG GIAM BOc 
PHI •NGGIAMDOC 

No'inhân: 
- ThU tuOng Chfnh phU 
- Van phông ChInh phU; 1ä'ê báo cáo) 
-Bô Giáo diicvàDàotao;- 
- Ngân hang Nha nu6c Vit Nam; 
- ChU tjch HDQT NHCSXH; 
- Thành viên HDQT; 
- Tong Giám dôc, TBKS; 
- Tnràng BDD HDQT NHCSXH các tinh, thành ph; 
- Các Phó TGD, KU; 
- Các Ban CMNV tai  Hi sci chfnh; 
- rl±)T, TFCNTT, SGD; 
- Chi nhánh NHCSXH các tinh, thânh pM; 
- Website NHCSXH; 
- Luu: VT, TDSV. 

Hunh VAn Thun 
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Mu s6 03/TDMNTH 
Lap 02 lien: 01 lien lwungán hang, 01 lien giao khách hang 

NBC SXH TIIITJTP CONG HOA xA IIQI HU NGfflA V1T NAM 
PGD HUY1IN Dc 1p - Tr do - Hnh phiIc 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
TIEPNB4NHO SJ VAY VON 

Vào hi gi? phüt, ngày . tháng . 11am , Chi 

nhánhfPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hOi dà tip 

nh.n h sc vay vn cüa khách hang: 
Ten ca sô giáo diic mm non, tiu hQc ngoài cong 1p  

Ten khách hàng  
Dachi:  
S din thoai Bmai1  
Ten ngtIYi dti din (nlu co)  
S6 diên thoti Emai1  

sc vav vn gm có: 

STT - Ten giy t&1  Tinh tring 

1 Phtrong an vay von 
Báng6c...........................  

2 Quyt djnh cho phép thành l cita cc 
quan à nuâc có tham quyen. 

LIII Ban chmnh Bàn gô'c 

Ban sao Co ching thyv 

fl Ban sao dã di chiê'u bàn gdc 

3 Quyt djnh cho phép hot dng giáo diic 

[] Bàn chInh L] Ban gc 

Ban sao cO chng thc 

Li Ban sao dã di chilu ban g6c 

- Vn ban b nhimhoc c nidng 
du pháp nhän theo ui djnh c'Cia Diêu 
1 t chirc hoc Quyêt djnh ci:ia cci quan 
Nlià nrnc có tham quyen 

Li Bàn chInh Bàn g6c 

Li Ban sao cO ching thy'c 

Bàn sao dd d6i chiê'u bàn gc 

1 Thông báo thrçic 13p trrc tip khi nhn dxc h sci cüa khách hang. Can bO thrgc phan cong kim a tmnh frng 
ho s và phàn ánh can ho sc thrc nhn vào Thông báo, bô sung, xOa bô các ni dung khOng lien quan lrmnh Giám 
dOe k gfri khách hang. 



5 Giy ity quyn (nu co) 

Ban chInh Ban gc 

Ban sao có chzng thtc 

Ban sao dã di chiê'u ban gdc 

6 Can cuâc cong dan! Chirng minh nhân 
dãni'H chiêu (con hiu liic) 

Eli ]3án chInh LI Ban g6c 

Ban sao có ching thc 

fl Ban sao dd di chilu ban gc 

7 
Diu 1/Quy ch t chc hoat,dng 
cüa khách Iiàng vay von và dôi tt.rgng 
vay von (nêu co). 

Ban chInh U Ban gc 

Ban sao Co chzng th'c 

Ban sao dã d6i chiê'u ban gc 

8 	  

Các giy ti khác Ban chInh LIII Ban g6c 

U Ban sao có ching thtc 

U Ban sao dã di chiê'u ban gc 

Chi iihánhiPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hOi  
së gCri Thông báo kt qua phO duyt cho vay/Thông báo tr chi cho vay tWc  tiêp 
dn Qu khách hang chm nMt ngày ...../...../ v dja chi ca khách hang. 

CAN BO TIEP NIHAN GIAMBOC 
(Ky, ghi rö hQ ten) (, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 



Mu s6 04/TDMNTH 
Lap 01 lien: htu ngán hang 

NHCSXH T1NHITP CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT NAM 
PGD HLJYW Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

T TRINH 
PILE DUYET CHO VAY 

Kmnh trthh:  

A. THÔNG TIN KIIACH HANG VAY VON 
- Ten ca sâ giáo diic mm non, tiu h9c ngoài cong lap:  

- Ten th chirc/cá nhân vay vn  

-Mãs6thu  

- Dia chi trii sâ chinir  

- Diên thoai  

- Quyt djnh cho phép thàiih 1p cüa cci quan nhà nuâc có thrn quyn cp 
s do UBND cp ngày I I  

- Quy& djnh cho phép hoat dng giáo diic (Di vâi nhà tré, tnthng mu 
giáo, tnxông mm non dan lip,  tu thy.c, trithng tiu h9c tix thiic) 

s do c.p ngày  / /  

- S tài khoãn thanh toán: tai Ngân hàng  

- Vn diu 1/V6n gópIVn tir có:     dng. 

- HQ và ten ngtxi dai  din theo pháp 1ut:  

- Chüc vu:  

- Chirng minh nhân dânIH& chiuJThé can c'tthc cong dan s&  

Ngày cp / / ni cp  
- Ncii däng k h khu thuông triv  

(Ha Sc' vay vn dInh kern) 

- 

1. Tng s6 tin cho vay: dng 

(Bang chit dng) 

2. Th&i han  cho vay tháng 

3. Lài su.t: 
- Lãi su.t cho vay: % /näm. 

- Lãi su.t qua han %/näm. 

4. Trà gc thángI1.n; Trâ läi theo  



5. Miic dIch sfr diing vn vay: 

B. PilE DUY1T dO VAY 
1. S tin d nghj cho vay dông 

(Bang chit dng) 

2. Th?ii han  cho vay tháng 

3. Ui sut: 

- Lãi sut cho vay: % 111am. 

- Ui sut qua hanS %Inäm. 

4. Trã g6c tháng/1n; Trã lãi theo  

5. Tin vay sO dicing vào vic: 

Ngày tháng ndm 20 
CAN BQ TIN DI)NG TRIJ(iNG PHONG (TO GIAM BOC 
(Kg, ghi rö hQ và ten) TRUUNG) TIN DVNG (, ghi rö hp ten và dóng dfu) 

(K và ghi rö hQ ten) 



Mtu so O4aJTDMNTH 
Lp 02 lien: 01 lien iwu ngân hang, oi lien giao khách hang 

CQNG HOA xA HO! cHU NGBI4 VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

, ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
KET QUA iiE DUY]T CHO VAY 

Kinhgüi  

Chi nhánh/Phông giao djch Ngân hang Chinh sách xã hi  
thông báo phê duyt cho vay dôi vâi Qu khách hang nhtx sau: 

1. Tong so tiên cho vay 
Bang so dng. 
(Bàngch& ). 
3. Miic dIch sCr dirng von vay  
4. Lãi suât: 
- Lãi suât cho vay: %Inàm 
- Lãi suâtn? qua han: %/nàm 
5. Thai han  cho vay: tháng. 
Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang Chinh sách xã hi 

trân trong thông báo âê Qur khách hang 
den dia chi  vào lüc  
gi?i phüt, ngày tháng nàm de k Hçip dông tIn diing và 
lam các thu tiic lien quan theo quy dnh. 

Be biêt them thông tin chi tiêt, Qu khách hang lien h sO din thoai  

GL&MDOC 
(I ten, dóng dá'u) 

'Mu dtcic soan tháo sau khi duqc phê duyt cho vay, ph.n kInh gi ghi rô ten khách hang vay v6n. 

NHCSXH TiINH/TP  
PGD HUYN  



Mu s6 04b/TDMNTH 
I4p 02 lien: 01 lien hcu ngán hang, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TINH/TP CONG HOA xA IIQI GnU NGIIIA VIT NAM 
PGD IIUYJN Dôc 1p - Tr do - llnh phuic 

, ngày ... tháng ... näm 20... 

THÔNG BAO 
T CHOI dO VAY 

KfnhgCri: 
 1 

Vào hi gii phüt, ngày  tháng näm 20  
Chi nhánWPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hOi  
nh.n duçc h sc vay v611 cü.a Qu khách hang g11i dn. 

Sau khi kim tra, d6i chiu, Chi nhánlilPhông giao dch Ngân hang Chinh 
sách xa hi thông báo tr ch6i cho vay 
di vâi Qu khách hang vi nhimg 1 do nhu sau: 

1.  

2.  

3.  

Trithng hçip Qu khách hang có nhu cu nhn 1?.i  h sci cia np vào Ngân 
hang, trong vông 05 ngày lam vic k ttr ngày Ngân hang ChInh sách xa hOi kr 
thông báo nay, d ng Qur khách hang dn Chi nhárthlPhông giao ditch Ngân 
hang Chi oh sách xã hOi . . .. d nhân 
1ti h sci. Nu qua 05 ngày lam vic Qur khách hang không dn nhn iai h6 sci, 
Ngân hang Chinh sách xa hi së thc hin hñy h sci vay vn theo quy djnh./. 

GIAMBOC 
(Kj ten, ctóng ckfu) 

1 Mu &rcic son tháo trong trithng hcip khách hang không dü diu kiin vay v6n, phn kinh gii ghi rö ten khách 
hang vay von. 



Mu s6 05/TDMNTH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tii do - Hanh phác 

H(YP BONG TIN DVNG1  
/20...IHDTD 

Can ci Bô luát Dan sw 2015 và các quy djnh pháp lut khác có lien 
quan; 

Can ctNgh djnh s 78/2002/ND-CF ngày 04/10/2002 cia ChInhphi v 
tin dyng dô'i vó'i ngu'ài nghèo và các doi twçtng chInh sách khác; 

Can cii' Quye't djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cüa Thu tu'ó'ng 
ChInh phi v viçc phê duyt diu l ye' t chic và hogt d5ng cia Ngân hang 
ChInh sách xêI hi (NHCSXJ-I); 

Can ct Nghj quylt s6 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 nám 2022 cüa 

Quc hf2i ye' chInh sách tài khóa, tie'n tç he trçY chuv'ng frInh phyc hi và phát 

triên kinh ti - xa h5i; 

Can ci Quylt dinh s4 11/2022/QD-TTg ngày 27 tháng 4 näm 2022 cüa 
Thu twóng Chinh phñ ye' tin dyng dói vó'i cci sá giáo dyc mcm non, tie'u hQc 
ngoài cong lçp bj ánh htthng bái dqi djch COVID-19. 

Can cihscivayvn cüa  

HOrn nay, ngày  tháng .... nám , tgi try sà Chi nhánh/Phông giao 
d.ich Ngân hang Chinh sách xd h3i , ching tOi gOm: 

I. Ben cho vay 
- Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xà hi  

-Djachi  
- Diên thoai:  
- NgirO'i di din:  Chirc v1i:  

II. Ben vay2  
- T chircI cá nhân vay vn  
Cor s&--- -giáo dc-Tm&m TflOfl,_ --tiêu  h9c ngoà-i  công  

'ap. 

- Hç và ten ngutii dai  din  

1 Hçrp dng dixcic dánh may, in, dóng dAu giáp lai giia các trang Va T6 tnrOng hoc Tnxông Phông KHNVTD k tt 
tirng trang. Mâu hcip dng diing chung, NHCSXH nin cho vay bö các ni dung không lien quan khi thôa thun vói 
Ben vay. 

2 Thy vào tfrng d& tixcing c th, NHCSXH nai cho vay xóa các neii  dung không cn thik chi d 1i các ni dung phii 
hcip vói khAch hang. 



- Chirng minh nhan dânIH chiéulThê can cuórc cong dan s6  
Ngày cp Nai cp  

- Giy iy quyn s (n&i co) ngày / / . . cüa  

- Din thoi  
- Dja chi thuing trü  
- Ni i hin ti  
- Dia chi trii sO' chinir  
-Mãsthu  
Quyt djnh cho phép thành 1p s do cp ngày  

Quy& djnh cho phép hoat dung giáo diic (nu co) s  
do cap ngày  

- Tài khoãn thanh toán s& tai  
Hai ben cng tMng nht k k& Hçip dng tin diing vâi các ni dung thOa 

thuan sau day: 

Diu 1. Bang Hçip dng tIn diving nay, Ben cho vay th6ng nht cho Ben 
vay theo chinh sách tin diing d6i vO'i cc sO' giáo diic mm non, tiu h9c ngoài 
cong 1p b ãnh huO'ng bO'i dai  djch COVID-19 theo Quyt djnh s 1 1/2022/QD-

TTg cüa Thi txâng Chinh phi. 

Ben vay dugc vay vn d thirc hin dçr an vay vn d scra chUa cci sO' v.t 
chat, mua sam trang thiêt b, 4t tix y tê phông chng djch và khôi phiic giàng 
day, dào to chuyOn dôi so, áp diing khoa h9c cong ngh trong ngành giáo d'ic 
dê phiic hOi và phát triên hot dng, dam bão diêu kin nuôi duO'ng, chàm sóc, 
giáo diic tré em. 

Diu 2. Ni dung cho vay 

1. S tin cho vay  
Bngs dông. 
(Bcngchib )  
2. Miic dIch sCr dimg vn vay'  
3. ThO'i hn cho vay:  tháng, k tr ngày ben vay nhn khoãn giài 

ngân dâu tiên. 
4. Lãi sut: 

 	 Läi sutchoTvay; %/nàrn -  
- Lãi sut nç qua htn: lãi sut cho vay h nghêo ti thO'i dim vay v6n 

bang 
Lài tin vay duçc tInh k tO' ngày Ben vay nhn khoãn vay du tiên dn 

ngày trà ht nçi gc. Tin läi diiçc Ben cho vay thu hang tháng kê tO' sau tháng 
nhan khoãn vay du tiên, tin lãi dixçic tInh trOn s dix nçi thirc tê; 

Tin lãi tháng n&i chixa thu du?c thi chuyn sang thu vào tháng k tip 
saudó. 
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5. K han  trà ng gc cña khoãn vay 1n nay: 
- Ngày I I , s6 tin dng. 
- Ngày / / , s6 tin dng. 

- Ngày / / , s tin dng. 

6. Ben vay chCi dng chuyn khoân hoc np tin mt vâo tài khoàn tin 
gCti thanh toán dã mi tai  Ben cho vay. Béncho vay thirc hin trIch ttr tài khoãn 
tiên gri thanh toán cüa Ben vay dê thu nçi gôc và lãi. Ben vay có the trá n tnxâc 
han. Trithng hqp ben vay trã n tnxc han,  trà nv qua han  thI thu gôc den dâu, 
thu het lãi tumig ü'ng c't:ia phân gôc do. 

Diu 3. Giãi ngân tin vay 
1. Ben cho vay phát tin vay mt hay n1iiu 1n cho Ben vay bang tin mt 

hoc chuyên khoãn theo quy dnh. 
2. Mi 1n nhn tin vay, Ben vay phãi mang Hçip dng tin ding nay d các 

ben ciXng k xác nhn vào phii liic hqp dng tIn diing, phân theo dôi cho vay - 
thu ncr. 

Diu 4. Diu chinh kSr hn trã nçv, gia hin nq, chuyn nç qua hn 
1. Diuchinhkrhantrany 

Nu Ben vay gp khó khän chua trá duqc nç theo dting k' han  tránq dã 
thOa th4n trong Hçp dng tIn dçtng thi tniâc 05 ngày dn han  trâ nçi, ben vay 
phài có Giy dè nghj diu chnh k' han  trân giri Ben cho vay d Ben cho vay 
xem xét diu chinh kS'  han trà n. 

2. Giahann 

Dn han  trâ n cui cüng cüa tang khoàn vay, Ben vay chua trã dc n 
do nguyen nhân khách quan và cO nhu cu gia han  n, Ben vay phãi cO Giy de 
ngl4 gia han  n g'ii Ben cho vay tmâc 05 ngày dn han  trã n d Ben cho vay 
xem xét cho gia han n. 

Vic gia han  n có th mOt  hay nhiu 1n, nhuiig t& da không qua thi 
han dã cho vay di vâi khoàn cho vay tr 12 tháng tth xung và thi da không qua 
1/2 thai han  dã cho vay di vâi khoãn cho vay trên 12 tháng. 

3. Chuyn nç qua han 
daducicdiuchinhmà 

ênvay ch Tràd khôngdcBêncho vay 
han trâ nç thI Ben cho vay chuyn s dix nçi do sang qua han. 

- Dn h?n han trá ng cui cng cüa khoãn vay dã thOa thun frong Hqp 
dng tin dçingIPhi 1ic Hcp dng tIn diing ma Ben vay chixa trà duçc nçi, không 
dixc Ben cho vay xem xét cho gia han  nq thi Ben cho vay chuyn s du n cOn 
lai sang qua han. 
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Diu 5. Vic kim tra sau giãi ngân cüa Ben cho vay 

1. Trong vông 30 ngày k tir ngày giài ngân, Ben vay cung cp d.y dü h 
so, tài lieu, chi'rng t1r ching minh sir diing v6n vay theo tin d thc hin dir an. 
Khi Ben vay cung cap, Ben cho vay kim tra và lap Biên bàn kim tra sCr ding 
von vay. 

2. Sau 30 ngày k tcr ngày giái ngân, trixng hcTp Ben vay chira cung cap 

dy d. chfrng tr chrng minh thi lap Biên bàn kim tra, cii th nhux sau: 

- TnrO'ng hçip Ben vay cung cp d.y dà chirng ttr chCrng minh sCr diving vn 
vay hoc tài 1iu chCrng minh nguyen nhân khách quan chua cung cp dy d 
chüiig tir, Ben cho vay tip tiic thc hin cho vay. 

- Tnthng hqp Ben vay không cung cp d.y dü chimg li'r, tài 1iu chirng 
minh hoc sir diing v6n vay sai miic dIch hoc vi phtm các ni dung khác trong 
Hqp dng tin diing, Ben cho vay k& luan  bin pháp xi l3. 

Diêu 6. Bão dam tin vay3  
l.Tàisànbáodàmlà do . cap. 

Dia ±1  
Giy tO pháp l v tài sãn  

2. T6ng giá tn tài san bào dam là . . .dng d bâo dam 
cho nghTa vii cüa mon vay dixçic quy djnh tai  Hcip dông tin diing nay. 

3. Chi ti& v tãi san bào dam tin vay &rçc quy djnh chi tit tai  Hcp dng 
bào dam tiên vay ducrc giao kêt gi&a Ben cho vay và Ben bâo dam. 

4. Ben vay duçic quyn rut toàn b giyti v tài san bào dam sau khi dà trà 
h& ncr gOc và lài. 

5. Ben cho vay dtrqc quyn xr l tài san bào dam theo quy djnh hin hành 
d thu hi vn trong trixO'ng hqp Ben vay vi pham các thOa thuan  trong Hqp 
dng tin dipig và không th kh&c phiic duçrc. 

6. Ben cho vay thirc hin kim tra tài san bào dam dt xut ho.c djnh kr. 

7. Ben vay khOng dung tài san nêu ti Khoàn a Diu nay d dam bào cho 
các nghTa vi ciXa mInh ti t ch'rc tin diing khác; không duqc chuyen nhung tài 
san nay khi chua duçic s1r dng r  cüa Ben cho vay hoc chua trà hêt ncr gôc và 
lài cho Ben cho vay.  

Diêu 7. Quyen và nghia viii cua Ben cho vay 
1. Thrc hin dóng nhfi'ng ni dung dà thoa thuan  và duçrc quyn yêu cu 

Ben vay thrc hin dung cac diu khoãn dã cam kit. 
3. Kim tra, giám sat theo ké ho.ch ho.c dOt  xut  viOc vay vn và s ding 

vn cüa Ben vay. 

'Ap ding di vOi müc vay v&i tir trên 100 triu dng tr& len. 
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4. Tir chi các yêu c.0 cüa Ben vay không dng vâi quy djrih ccia pháp 
1u.t và thOa thun trong Hçp dng tin diing nay. 

5. Trtxông hqp Ben vay vi phtm quy djnh tai  Diêu Quyêt djnh so 
cña Thñ tuóng Chinh ph vàIhoc c tInh không hoàn trã von vay, 

Ben cho vay báo cáo cci quan nhà rnthc có thm quyn xir 1 theo quy djIih cüa 
pháp 1ut. 

6. Duçrc chi dng trich tài khoãn ca Ben vay ma tai Ben cho vay d thu 
n gc dn han,  thu lãi. 

Diu 8. Quyn và nghia viii cüa Ben vay 
1. Thirc hin dung nh'üng ni dung dã thoã th4n,  cam k& và duçc quyn 

yeu c.0 Ben cho vay th'irc hiên dáng các diu khoán dã thôa th4n. 
2. Sir diving vn vay dung mi1c dich theo Hçip dng tin di.ng nay. Trong 

vông 30 ngày k tir ngày giâi ngân khoán vay, Ben vay có nghia viii cung cp các 
chirng tir ch'img minh sir diing vn vay. 

3. Trá n g6c, lãi dy dü, dung han  cho Ben cho vay. Dung các tài san 
thuc sa hth h pháp cia Ben vay d trãn Ben cho vay. 

4. Chu trách nhim trixc pháp 1u.t và Ben cho vay v tinh chinh xác, 
trung thirc cCia các thông tin, h s, tâi 1iu cung cp cho Ben cho vay. 

5. Chu sir kim Ira, giám sat cua Ben cho vay và các ca quan có thrn quyn 
trong vic vay van, sCi diing vn. 

6. Thông báo kjp thai cho Ben cho vay nhing thay di lien quan dn 
thông tin cüa Ben vay duçic nêu trong Hçip dng tin diing nay. 

Diêu 9. Xir 1 vi phim 
1. Trithng hqp Ben vay vi pham quy djnh cüa pháp 1u.t, có kt h4n  cüa 

cci quan nhà nithc có thrn quyn hoc vi phm các thóa th4n trong Hçp dng 
tin dicing thI Ben cho vay xem xét chm düt cho vay, thu hi nçi truàc han  và 
thông báo cho Ben vay. 

2. Can cCr kt 14n ciXa c quan nhà nuâc có thm quyn hoc k& li4n tai 
Biên ban kim tra v vic vi pham Hçrp dng tin ding cCia Ben vay, Ben cho vay 
chm dtrt cho vay và thông báo cho Ben vay. 

3. Tnx?ing hçp Ben vay vi pham theo quy djnh tai  Diu 16 Quyt djnh s 
1 1/2022/QD-TTg vâ/hoc c tInh không hoan trâ vn vay, Ben cho vay báo cáo 
àkiñnghj c quan nhà nixâc có thlm qün th l thëoquydj1th cüaháp14t 

4. Ben cho vay xir 1r tài san báo dam hoc kh&i kin 

a) Ben vay vi phm Hqp dng tin dyng, Hçp dng th chLp tài san, d 
duc Ben cho vay thông báo bang van bàn. 

b) Ben vay cón qua han  do nguyen nhân chu quan nhimg không có bin 
pháp khà thi d tràn9' Ben cho vay. 

c) Ben vay c tInh trn tránh, chây ' trã nq theo thôa thun. 
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d) Ben vay Co hành vi iàa dào, gian lan. 

d) Các vi pham khác theo quy djnh cüa pháp luat. 
Diu 10. Tranh chp và giãi quyt tranh chap 
M9i tranh chip xày ra gi'aa hai ben thrgc u'u tiên giài quyt bang thixcing 

hxçmg. Trong trithng hcip không giài quyt dirçc bng thucmg hxqng, tranh ch.p 
së ducic thra ra Toà an dé 
xem xét giài quyêt. 

Diu 11. Cam kt chung 
1. Hai ben cam kt thtrc hin ditng các diu khoàn cña Hqp dng tin dicing 

nay. Mi sCxa di, b sung nOi  dung cCia các diu, khoán phài dtxçc si1 thOa 
th4n, thong nht cüa hai ben bang van bàn. 

2. NhEmg ni dung không dugc thOa thutn theo Hçp dng tin dig nay 
duçic thc hin theo quy d4nh  cüa NHCSXH, quy djnh ca pháp 14t. 

Diu 12. lliu lirc cüa Hç'p ding tIn dyng 
Hçip dng tin ding có hiu hrc k tr ngày k cho tci khi Ben vay hoàn 

thành nghia vi trá nç bao gm Ca tin g6c, lài cho Ben cho vay. 
Hçp dng tin dçing nay bao gm trang, duqc 1p thành 02 bàn có giá fri. 

pháp 1 nhtr nhau, mi ben gi 01 bàn.!. 
D41 DIN BEN VAY DiI DIN BEN CHO VAY 

(K, ghi rö hQ ten và dóng dá'u ('nEu co)) ('KJ ten, dóng ddu,) 
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PHANTHEODOICHOVAY—TIIIJNV-DU'NV 
(kern theo Hop dng tIn ding sth ....../20... ./HDT]) ngày .../.../ ) 

1. Phân theo dôi cho vay - thu nq 
Doiz vj. ddn, 

Ngày 
tháng 
Näm 

-
. Diên giãl 

Läi 
sut 
ioi 

näm 

Ngày den 
hin trã no trong hn 

Chfr1ç 

Ben 
vay 

K 
toán 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Phn theo dôi chuyn ncr qua hn, thu ncr qua h3n 
Doiz vj. dan, 

Ngay 
tháng 
näm 

- 
Diên giãi 

S tin chuyn 
nç qua htn/thu 

ncr qua hn 

Lãi sut 
%/näm 

Dir nq 
qua hin 

Chfr k 

env ' a 
Kê 

toán 
1 2 3 4 5 6 7 
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Mu sá 06/TDMNTH 
L2p 02 lien: 01 lien luu ngán hang, 01 lien giao khách hang 

N}ICSXH TINH/TP CQNG HOA X HQI CHtJ NGEIIA VIETNAM 
PGD HUYN Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

 ngày ... tháng ... nám 20... 

BIEN I3AN 
KIEM TRA SI5' DVNG  VON VAY 

Can c h so vay v6n va Hçp dng tin dçing s  ngày 
.1. . . .1...., giia Chi nhánh/PhOng giao djch Ngãn hang Chmnh sách xã hOi  và 

Horn nay, vào h'ic .....gi .....phitt, ngày .... tháng ... nàm 20..., ti 
 ehâng tOi gm có: 

I. Thành phn 
1. Bên ki m tra1:  

-OngIbà Ch(rcvii:  
- Ong/bà Chirc vi:  
2. Khách hang:  
-DachF  
- Dai dién Ch'trc vu  
II. N91 dung kiein tra 

1. Dn ngày . . . .1. . . .1....., CM nhnhiPhOng giao dich  Ngn hang ChInh sách xã 
hi âã cho khách hang vay vn thc hin 
Phrcing an vay vn theo Quy& djnh s6 , d phiic hi và phát trin 
hoat dIng, darn báo diu kin nuôi dung, chäm sóc, giáo dic tiê em vâi thng s 
tin . dng. 

2. Qua kim tra thirc th h so, tài 1iu, chirng tir ch(nig minh vic sir diing v6n 
cüa khách hang, k& qua kim tra vic siir d'ting vn vay cüa khách hang nhix sau: 

3Vètài sââdàmi&icóy  

SU Ten tài san bão dam 
S luçmg 
('nu co) 

Hin trng tài san 
bão dam 

GM chü 

Dánh iá viêc tuân thñ các auv dinh tron viêc báo auãn sir dune tài san 1 
dam (nu co)  

'Ghi rö ten dan vildoàn kim tra 

ão 



- Các iii dung ldiác (nu có):  

ifi. Kt luân sau kim tra 

1. K& 14n  cüa ben kim tra2: 

2. kin cüa khách hang: 

Biên ban nay duqc 1p thành 02 bàn, Co ni dung và giá trj pháp 1 nhix 
nhau, mi ben gift 01 bàn lam c sâ thirc hin.t 

KRACH HANG CAN BQ K[M TRA 
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dclu) (K3, ghi rö hQ ten) 

2 Khi phát hin khách hang si dig vn không di'ing mic dIch và vi phm các ni dung trong Hçrp ding tin dimg dã 
k, can b kiêm ira phãn anh day d nh&ng vi phm nêu iran và thu th.p các ho sa, tài 1iu lien quan den vic vi 
phrn cüa khách hang và dê xuât hinh thfrc xir 1. 



Mu SJ 07/TDMNTH 
Khách hang lIp 
O1liêngiiNH 

GJAY DE NGIIT IMEU CIUNIL KY ILN TRA N( 

KInh gi'ri: Chi nhánh NHCSXH (tinh, TP)/PhOng giao djch NBCSXHI 
(qun, huyn)  

Ten cci sr  
Dia clii tru sô chinh ; Diên thoai lien h  

HQ và ten nguii dai  din ho.c duqc üy quyn vay vn  

Ong (bà) Chirc vii  
Chüng minh nhân dânIH chi&i/Thê can cuâc cong dan s&  

Ngày c.p ncii c.p  
Dà vay tai  Chi nhánh NHCSXH (tinh, TP)/Phong giao djch NHCSXH (q4n, huyn) 

S tin: (Bang chi ) 

Theo Hcip dông tin dicing s  ngày .1 I  

Stndnhntrànqg&khirngày  / /  là dMg. 

S tie11 ncr gc chua trã duçrc là dng. 

Vlldo  

D nghj Clii nhánh NHCSXH (tinh, TP)/PhOng giao djch NETCSXH (qun, 
huyn) cho phép cr sr duçrc kéo dài thô'i han  trâ khoàn ncr gôc 
trén den ngày tháng 11am  

Ching tOi xin cam kt trãnçr dng han  trên./  

Ngày tháng... . näm 

Khách hang vay vn 
(Kj, ghi rö hQ ten va dóng d2'u (nu co)) 

PIIE D1JYTCUKNHCSXW 
- S tien duçrc dieu chinh kr han  là.  
- Thri gian diêu chinh den ngày  

CAN BO 
TIN DIJNG 

(Ky, ghi rö ho ten) 

TRIJNG PRONG KH-NVTD 
(TO TRU'JNG KH-NV) 

(Kj, ghi rö ho ten) 

Ngày........tháng.....nám  

GJMJ3OC 
(Kj, ghi rö ho ten và dóng dãu,) 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Htnh phñc 



CONG HQA xA liQI CHU NGIilA VIT NAM Mu s6 08/1'DMNTH 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc KHlqp 01 lien 
01 lien lwuNH 

GL&Y BE NGII GIA 114N N 

Kinh gCii: Chi nhánh NHCSXH (tinh, TP)lPhOng giao djch NEICSXH 

(q4n, huyn)  

Ten ci sO, trix&ng  
Dia chi tru so' chinh ; Din thoai lien h6:  
HQ và ten ngu&i dti din ho.c duçic ày quyn vay vn  

Ong (bà) Chirc vii  
Chcrng niinh nhan dânJH chiuJThê can cuUc cong dan s  
Ngày c.p nii c.p  
Theo Hçip dng tin ding s.  ngày tháng 11am , chiing tôi 
dà duçic Chi nhánh NHCSXH (tinh, TP)/Phong giao djch NIHCSXH (q4n, huyn) 

cho vay s6 tin là  dng. 

- H.n phãi trà vào ngày tháng nàmn  

- Stinnçig6cdàtrà dng. 

- Stinnqg&chuatrà dng. 
14 do chm frã  

D nghi Chi nhánh NHCSXH (tinh, TP)/Phong giao djch NEICSXHI (qun, huyn) 
cho gia han  s nv gôc nêu trên den ngày. .. . tháng .....nàm 

Chüng tôi xin cam kt trànci dung htn trén.!. 

Ngày tháng... . nám 
Khách hang vay vn 

(, ghi rö hQ ten dóng ddu (nu co)) 

pHN—pEDu1 :-T=cTJA-NHcsxH  
- S tin dixçic gia hn nq gc là  
- Tho'i gian gia hmn nç .tháng . H.n trànci cuôi càng den ngày . . . .1....../....... 

Ngày tháng nám 

CANBQ 
TIN DI)NG 

(Kj ghi rö ho ten) 

TRI]ONG PHONG KII-NVTD 
(TO TRTYNG KH-NV) 

(Kj, ghi rö hQ ten) 

GIMPOC 
(Kg, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 



Mau so O9/TDMTH 
Lap 02 lien: 01 lien luu ngdn hang, 01 lien giao khách hang 

NIICSXH TINHITP CONG bA xA 1101 CIRJ NGIIIA VIT NAM 
PGD HUYJN  

Kinh i: 
 1 

Can cir Hçrp dMg tin diing s  ngày .... tháng .... 11am  
gia Chi nháithlPhông giao djch Ngân hang Chinh sách xã hOi 

vó'i khách hang vay vn là 

Chi nhánhlPhông giao djch Ngân hang Chinh sách xä hi  

thông báo: 

- Snç g& dã chuyk nç qua htn: dng 

(Bang chü: ) 

- Ngày chuyn nq qua han: / I  

- Lãi su.t nç qua han: %/nàm. 

- L do chuyn nçi qua han:  

Yêu cu khách hang trà s tin ncr qua htn nêu trên cho Chi nhánhlPhOng 
giao djch Ngân hang Chinh sách xã hi  
Trtthng hçip trãnçi bng chuyn khoãn, d nghj khách hang chuyn v: 

- Dcni vj thii huxing (ten tài khoán Ben cho vay:  

- s6 tài khoàn  

-Mâtai  

 tin-diing  

s ngày tháng näm 20.... 

Chi nhánlh/Phông giao dch Ngân hang Chirth sách xà hi  
yêu eu khách hang thc hin trà ncr.!. 

GIAMDOC 
(Kj ten, dóng ddu) 

1 Thông báo duçic dãnh may, in 

Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

, ngày ... tháng ... nám 20... 

THÔNG BAO 
CHUYEN NQ' QUA ii 



Mu s6 10/TDMNTH 
Lp 02 lien: 01 lien lwu ngân hang, 01 lien giao khách hang 

NTICSXH TINHJTP  CONG HOA XA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
PGD HUYIJN Oc 1p - Tir do - Hinh phüc 

 ngày tháng nám  

THÔNG BAO CRAM DT CR0 VAY VA 

THU HOI Nç TR1J1C H4N 

Kinh giri: 
 1 

Can ctr Hçp dng tin ditng s  ngày .... tháng .... nàm  
gifta Chi nhánhiPhông giao djch Ngân hang ChInh sách xã hi 

 vâi khách hang vay vn là 

Chi nhánhiPhOng giao dich Ngân hang Chinh sách xà hOi  
thông báo chm düt cho vay và thu hi ncr tnràc han  di vói khách hang  
do dà vi pham cam k& trong Hçrp dMg tIn diing s  
ngày  I /  ,ciith 2: 

Do do, yeu c&u khách hang phài thçrc hin trà nq churn  nh.t ngày ..... 
tháng.....nàm  vâi s6 tin dng (B&ng chir )  

fMn h& ngày.....tháng.....näm , khách hang không thirc hin nghia 
vi trà nçi, Chi nhánh/PhOng giao djch Ngän hang Chinh sách xã hi 

së chuyn nçi qua han s tin nêu trên và áp drng lài sut 
nç qua han %/nàm. 

Chi nhánhlPhOng giao djch Ngân hang Chinh sách xã hi  

GIAM DOC 
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 

1 Ghi rö ten khách hang vay vn 

2 Phn cu th& Can cir vào viêc kim tra, can bô NHCSXH nth cho vay ghi rô ni dung vi phm và s6 tin vi 
pham cüa khách hang. 

330 ngày k tir ngày 1.p thông báo hoc th&i gian theo kt 1un cüa ca quan nba nrc có th.m quyn. 
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