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IE[XNG DAN 
Nghip viii cho vay d61 vol hçc sinh, sinh vlên cO hoàn canh 

gla d'mh khó khän d mua may tlnh, thi& bj 
phic vi hçc tp trrc tuyn 

Can thNghj djnh so' 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cza ChInhphz v tin 

4rng dñi vó'i ngwài nghèo và các dñi twcng chInh sách lthác; 
, Can cw Quyet ãinh  so 16/2003/QD-TTg ngay 22 thang 01 nam 2003 cua Thu 

twang ChInh phü vl vic phê duyçt dilu lç vl to' chzc và hogt d5ng cza Ngdn hang 
ChIn/i sách xâ h5i (NHCSXII); 

Can ciNghj djnh so' 07/2021/ND-CF ngày 27 tha'ng 01 nám 2021 cza G7iInh 

phü vl chuâ'n nghèo da chiu giai dogn 2021-2025; 

Can ci Nghj qiylt so' 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 nám 2022 cza Qulc 

hi vl chInh sách tài khóa, tiln tç h&trcr chwong trInhphyc hO'i vàphát triê'n kinh 

tl- xahi; 

Can cii- Quylt a'jnh sO' 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2 022 cza Thi twang 
ChIn/i phz vl tin dyng dIl v&i hpc sin/i, sin/i viên có hoàn cánh gia din/i khó k/ian di 
mua may tInh, thilt b/ph ye vy hQc tçp try'c tuyên; 

Tdng Giám ã'dc NHCSXH hwóng din nghip vy cho vay dôi v&i hQC sin/i, 
sin/i viên có hoàn cánh gia din/i lthó Ic/ian dl mua may tIn/i, thilt bjphyc vy hçic t4p 

trc tuyln nhw sau: 
1. Pb3m vi diu chinh, di tirorng áp dirng 
1.1. Phmvidiuchinh 

Van bàn nay hixthig d.n nghip vi cho vay di vài hQc sinh, sinh viên có 

hoàn cãnh gia dinh khó khàn d rnua may tthh, thMt bj phic vi1 hQc tp trirc tuyêfl 

theo Quyt djnh s 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cCja Thu tuóng Chinh phu ye 

tin dçing dAi vài h9c sinh, inh vien có hoàn cãnh g.a dmnh khó khn mua may 

tfnh, thi& b phiic vi h9c tp trirc tuyên. 
1.2. D6i tixcing áp dimg 
a) Khãch hang vay v6n: hQ gia dmnh vay vn cho hQc sinh, sixth vi&i và sinh 

viên trirc tiêp vay v6fl. 

b) an vj, cá nhãn thuOc NHCSXH; 



c) Cáo t chlrc, øá nhân khác 06 lien quan. 
2. Di tirçrng và diu kin vay vn 
2.1. Di tuqng vay v6n bao gm: 
a) H9c sinh các c&p dang theo lice t.i cáo cq sâ giáo diic thuc h thng giáo 

dc qu6c dan theo quy djnh cüa L4t  Giáo diic dáp 1mg cáo diu kiên tai dim 2.2 
khoàn nay (sau day gi chung là hc sinh); 

b) Hçc sinh, sinh viên dang theo hc tai  cáo trixmg di hc (hoc turcmg 
durcmg dai  hoc), cao dkg, trung c.p và trung tam giáo diic ngh nghip dixçic thành 
1p và hoat dng theo quy djnh cüa pháp lu.t Vit Nam dáp 1mg các dMu kien tai 
dim 2.2 khoãn nay (sau day gi chung là sinli viên). 

2.2. Diu kin vay vn 
Hc sinh, sixth viên phái dáp 1mg các diu kin vay vn sau: 

a) Là thành viên ccia h gia dInh thuc mt trong cáo cl6i lixçing: h nghêo, 

hO cn nghèo, hO 06 mlrc sng trung bmnh theo chun quy djnh cüa pháp lut hoc 
hO gia dinh có hoàn cãnh khó khàn do ânh  huóng ci'ia dai  djch Covid-19 (co bó, me 
hose b6 mc mt do djch Covid- 19); 

b) Không 06 may tinh, thiét b dli diu kin dáp 1mg you cu hc tp trirc 
tuyn và chua ducrc htthng chinh sách h trq may tInh, thMt bj hçc tp trrc tuy&i 
dirâi mci hinh thlrc 

3. Nguyen tc vay vn 
3.1. Khách hang vay v6n phài sIr diing von vay dlmg mic dIch xin vay; 
3.2. Khách hang vay vOn phái Ira ncr cà gOc và mi d(ing han. 
4. Miic dich sfr dirng vOn vay 
VOn vay duqc sIx dipig d mua may tinh, thi& bj. dli diu kin dáp 1mg yOu 

c.0 h90 t.p trirc tuy&i bao gOm: may thih dO bàn, may tInh xách tay, may tutth bang 

và cáo thiOt bj ghi hInh k thu.t sO (webcam), thiOt bj thu thanh  (microphone). 

5. Phirong thfrc cho vay 
5.1. NHCSXH thxc hin phucmg thlrc cho 'lay có i:iy thác mOt  sO nOi  dung 

cong vic cho cáo tO chlrc chInh tij- x hOi  theo quy djnh cIra NHCSXH. Vic cho 
vay 'Oi vàihc sinh, sinh viOn ucrc thrc hit o phixang thIrc cho vay thông qua 

hQ gia dmnh. Dai  din hQ gia dInh cIra hçc sinh, sixth viên là ngithi dIng tOn vay vOn 
tai NHCSXH. 

5.2. NHCSXH thirc hin phttcmg thlro cho vay tnic tiOp tai  NHCSXH ncli ott 

tth hoc nth nhà tnrtmg dóng trii sr d6i vài thx&ng hçrp khách hang vay vOn thuOc 

d6i tixQng quy djnh tai tiOt b diOm 2.1 khoân 2 van bàn nay d dü 18 tuOi nOti trong 
hO gia dInh không can thành viOn nào dIr 18 tuOi trâ iOn ho.c thành viOn con 1i 
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không con sirc lao dng, không có di nng 1rc hành vi dan sr dy dü theo quy djnh 

cUa pháp lu.t. 
6. Mfrc vn cho vay 
Mjrc v6n cho vay thi cIa 10 triu dngi1içc sinh, sixth viên 

7. Lãi sut cho vay 
7.1. LAi suit cho vay I ,2%/nm. 
7.2. Ui suit nci qua hn bang li su.t cho vay h nghèo ti th&i dim vay 

von. 
8. Dng tin cho vay, trã ncr 
Ding tin cho vay và trà nçi là dng Vit Nam. 

9. Thb'i h3n cho vay và thM gian giãi ngân ngun vn cho vay 
9.1. Di vâi hçc sinh, sinh viên vay vn thông qua h gia dlnh: ThO'i hn cho 

vay thi cIa 36 tháng. 
9.2. D6i vài trithng hçip sinh viên trirc tip dirng ten vay v6n theo quy dn1i 

tai dim 5.2 khoãn 5 van ban nay: 

a) Tai thii dim vay vn nu th&i gian dv kin k& thüc khóa h90 cOn tr 24 
tháng trâ len thI thOi hn vay vn thi cIa ducic tinh tir ngày vay dn ht 12 tháng sau 
thi dim dr kMn k& thic khóa hçc; 

b) Theyi dim dir kin kát thüc khóa hçc cüa sinh viên t.i tit a dim nay duc 
xác djnh theo giy xác nhn cüa nhà trxthig. 

9.3. Thii gian giài ngân ngun vn cho vay 
Thai gian giâi ngãn ngun v6n cho vay không vtrçit qua th&i dim ngày 31 

tháng 12 nam 2023 hoc thi dim ht ngun vn cho vay quy dnh tçti khoãn 1 
Diu 10 Quyt dnIi s 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 ci'ia Thi tusng ChInh phfx, 
t11y theo diu kin nào dn trirâc. 

10. H sovayvn 
10.1. H s do kháchhãng vay vn1p 
a) Gi&y d ng vay v6n ki&m phi..rcing an s1r diing vn vay (mu s6 01/TD áp 

dng cIi vâi h9c sinh, skth viên vay vn thông qua h gia dinh); Giy cIa ngh.j vay 
vn (mk s 0 1/TDMT ap diing d6i vâi sinh viên vay vn tr\rc tMp); 

b) Giy üy quyan (mu s 01/GUQ) (nau có); 
c) Giy xác nhn cüa nhà tnr&ng (theo mu 01/TDSV) dIrih kern van ban so 

720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 (ap d1ng cIii vâi sinh viên). 
10.2. H sa do T6 TK&VV 1p 
a) Biên ban h9p T TK&VV (mau s 10C/TD hoc lOAf!])); 



b) Danh sách h gia dmnh dà nghj vay vn NHCSXH (mu s 03/TD). 
10.3. H6 sa do NHCSXJ{ nii cho vay 1p 
a) Gi.y d ng vay vn kiêmphxang an st'r ding vn vay (mu s 01/TD) 

và Gi&y d nghj vay v&i (mu S6 O1/TDMT), pMn phé duyt cila ngãn hang; 
b) Thông báo k& qua phé duyt cho vay (mu s6 04/TD). 
10.4. H6 s do NRCSXH ncxi cho vay, khách hang vay v6n lap: S6 vay v6n. 
11. Quy trInh cho vay 

11.1. D6i vài hçc sinh, sinh viên vay v6n thông qua hO gia dinh 
a) Khách hang 

Khách hang vay v6n l.p 01 lien giy d nghj vay v6n hem phung én sr 
diing v6n vay (mu S6 01/TD) trong do cO cam két tai  th&i di6m vay v6n hO gia 
dThh  có hçc sinh, sinh viên không có may tmnh, thiêt bj dii diêu kin dáp i'frng yêu 
cu h9c $p trirc tuyk và chi.ra ducic hixemg chfnh sách h trçi may tInh, thiát bj hçc 
t.p trirc tuyn dixài mci hnh  thic, kern theo giây xác nhn ciia nhà tnthng (miu s6 
01/TDSV d6i vâi sinh viên) và giây üy quyên (neu co) giri T6 TK&VV noi khách 
hang dang ctr tr(i hqp pháp. 

b) Tai  t6 Tit kim và vay v6n (TK&VV) 
- Tnxng hçp khách hang vay von chua là tO viên TO TK&VV thI TO TK&\TV 

tO chrc hçp kt np bO sung tO viên. 
- TO TK&VV tO chirc hçp bInh xét cho vay duài sir giám sat, chrng kin ccia 

Trix&ng thôn hoc TO tru&ng fA  dan ph6 và ngui dai  din tO chrc chinh rj - xA hOi 
nhn üy thác x, phuâng, th trân (g9i chung là cap xâ 

- Lp danh  sách hO gia dmnh d nghj vay vOn NHCSXH (mu sO 03/TD) kern 
bO hO sa vay vOn cüa khách hang và biên ban hQp TO TK&VV (mu sO 1OC/TD 
hoc 10A/TD) trinh Uy ban nhân dan (LJBND) cp xA. 

c) Tai  UBND c.p xA 
Can cir danh sách hO gia dInh d ngh vay vOn (mu sO 03/TD) do tO TK&VV 

gcri dOn, UBND c.p xä thixc hiên vic xác nhn VO dOi tixqng Va diu kin vay vOn 
trên danh sách hO gia dInh d nghj vay vOn NHCSXH mu sO O3ITD), sau do gri 
TO TK&VV dO gri NHCSXH nci cho vay. 

d T1 NHCSXH nai cho vay 
Trong th&i han 03 ngây lam vic k t?z ngây nhn &rc dy dii bO h sa vay 

vOn, can bO tIn ding ducic phân cong thc hin kiOm tra, dOi chiOu tinh. hcxp pháp, 
hcip l ci'ia bO hO scr vay vOn, trthh Trur&ng phOng KO hoach - Nghip vii tin diing/TO 
trithng KO hoach - Nghip vii kiOm soát dO trinh Giám dOc NHCSXH nth cho vay 
xern xét, ph6 duyt. NHCSXH nth cho vay gài thông báo kOt qua phê duyt cho 
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vay theo mu so 04/TD cho UBND cp xà d thông báo cho khách hang vay vOn 
dn tr sâ NRCSXH nth cho vay ho.c diOm giao djch xA lam thu tiic nhn tin vay 
theo quy  i,h. 

11.2. DOi vâi sinh vién vay vOn trrc tip 
a) Khách hang vay vOn 
Khách hang vay vOn 1p 01 lien gi&y áO nghj vay vOn mu sO O1/TDMT) 

trong do có cam kOt tai  thai dMm vay vOn sinh viên không có may tinh, thi& b di 
diu kin dáp irng yêu cu h90 tp trirc tuyOn và chua duçic huthig chinh sách h 
trçi may tInh, thMt b hQc tp tnrc tuy&i dithi mci hInh thirc kern theo Giy xác nhn 
cCia nhà tnthng (mu sO O1/TDSV) gii UBND cp xA no'i khách hang cix tiui hqp 
pháp. 

b) Tai  UBND c.p xà 
Can cir gi.y d nghj vay vOn do khâch hang gcri dOn, UBND c&p xã thrc hin 

vic xác nhin vO 16i tixqng và diOu kin vay vOn trên giy d& nghj vay von mu sO 
O1/TDMT), sau do gài khách hang dO gtri NHCSXH ni cho vay. 

c) Tai  NHCSXH ncyi cho vay 

Trong thii han  03 ngày lam vic kO tr ngày nhn ctircic hO sq vay vOn, can bQ 
tIn diing duçic phãn cong thrc hin kiOm tra, dOi chiOu tfnh hcip pháp, hqp 1 ci'ia 
b hO s vay vOn, trmnh TrtxOng phOng KO hoach - Nghip vi tin dng/TO trtthng 
KO hoach - Nghip vii kiOm soá.t dO trmnh Giám dOe NHCSXH nai cho vay xem 
xét, phé duyt. NHCSXH ncii cho vay gfxi thông báo kOt qua phé duyt cho vay 
theo mk sO 04/TD cho kliách hang vay vOn dOn trii sâ NHCSXH noi cho vay lam 
thu tiic nh.n tiOn vay ho.c thông báo b&ng van bàn tâi khách hang vay vOn dOi vâi 
trixông hçip tfi ch61 cho vay (nêu rô lr do tr chOi). 

12. Giãi ngân 
Can cir bQ hO sa vay vOn dã &rçrc phê duyt, NHCSXH nai cho vay giãi ngãn 

cho khách. hang bang tiOn mt hoe chuyOn khoãn vào tài khoàn cua khách hang. 
13. Djnh k' h3n trã n, trâ lAi, thu ncr, thu Iãi 
13.1. Dn1i kr han trà. ncr, trâ lài 
a) DOi v&i lice sinh, sinh viên vay vOn thông qua h gia dInh 
- DOi ói cho vay ugn h?n  (dOn 12 tháng trà xuOng): Trá ncr gOc mOt 1n khi 

dOn hn. 
- D6i vâi cho vay trung và dài hn (frên 12 tháng): bn frá nq gOc tOi da 

6 tháng/1n. 
- Trà li: Djnh k' trâ läi theo tháng. 
b) DOi vài sinh vien vay vOn triic flOp 
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- Vic dnh k' hn trã. nçi g& diiçic thixc hin ngay sau khi sinh viên ra tnthng, 
k' han  trã nçi gc t6i cIa 6 thángfl&n. 

- Trà läi: Li tin vay duçic tinh tCr ngày giài ngân dn ngày trã hat nçi g6c. 
Lài duçic trã hang tháng, Mt cl&u ti~ tháng dAu tién ngay sau khi sinh viên ra trixâng. 
s6 tin lâi phãi trà hang tháng t6i thi&i Mng s6 tian lAi tháng cong vài st 1i &rçc 
phân b6 trong thai gian sinh vin clang theo h9c. 

13.2. Trix&ng hçrp khách hang vay v6n chi.ra trâ dixcic nçx gc phãn kS'  theo 
dng kr han  frà nq thI duqc theo dôi vào k' han  frã nq tMp theo nhtxng không qua 
k' han  trè. n cu& cing. 

13.3. Thu nq, thu 1i 
a) D6i vâi h9c sinh, sinh viên vay v6n thông qua h gia dinh: NHCSXH ncii 

cho vay thirc hin thu nçi, thu 1i theo quy djith cia NHCSXH v quy trinh üy thác, 
i'iy nhim Va giao djeh xä. 

b) D61 vâi siuh viên vay vn triic tiap: Thrc hin thu I1q, thu lAi tai  trii 
NHCSXH ncli cho vay hoc tai  chi nhánh, Phông giao djch NHCSXH trong toàn 
qu6c theo hithng dn tai khoàn 2 m1ic II van bàn 1852/NHCS-TDSV ngày 
17/6/20 15 cia Tng Qiám dc NHCSXH v vic sCra di nghip vii cho vay HSSV 
m côi theo van bàn s 2162AINHCS-TD. 

c) Khách hang vay v& có th trâ nq tnr&c han. 
d Trithng hcrp khách hang vay vn trà. nçx tnràc hun, trànq qua hn thI thu 

g& dan dâu, thu hat lãi ttrng Crng cüa phL gc do. 
14. Kim tra san cho vay 
14.1. Di vOi phuang thcrc cho vay có Ciy thác mt s ni dung cong vic cho 

các t chic chInh tij- xà hi: Thrc hin theo các quy djnh va nghip vi iy thác 
cho vay qua các t6 chCrc chInh hj - xà hOi. Kt qua ham tra phài &Icic ghi vào biên 
bàn kiam tra theo mu s6 06/TD. 

14.2. Di vài phuang thire cho vay trirc tip: Trong thri gian 30 ngày ka tCr 
ngày giãi ngân, NHCSXH ncii cho vay t chirc thcrc hin kiam tra trirc tiap. Kat 
qua klEin tra phài duqc ghi vào bién bàn kiEm tra theo mu s 0611D. 

14.3. Khách hang wy van cO tr.ci nhirn chfr'g minh vic v'r '1g toàn.b 

sa tiEn vay NHCSXH di'ing muc dIch xin vay. K1ii kiEm ira, can b klEin ira ghi 
nhn tài 1iuJhóa dcm/chirng tCr chthig minh mic dIch sCr ding van vay trên mu 
06/TD. 

15.Xfr1nçr 
15.1. Giahannci 
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Dn han  trâ nq gc cui càng, khách hang vay vn chixa có khã näng trã. ducic 
nq và. có nhu c&u xin gia han nci tM di.rçic NHCSXH xem xót cho gia hn nçi. Vic 
gia h?n  nq dixqc thc hin theo quy dnh ca NHCS)Gi. 

Vic gia han nçi có the mt hay nhieu 1n, nhung t6i da không qua th&i hn 
cho vay di vài cho vay ng&i hn vâ. t61 cia không qua 1/2 thôri hn  cia cho vay di 
vài cho vay trung và dài han. 

15.2. Chuyen nçi qua hn 
a) DM vâi trithng hcq khách hang vay vn sCr diing v6n vay sai mic dich và 

thrgc ghi nhan  trong Biên ban kMm tra, trong th&i gian t6i cia 30 ngày ke tCr ngày 
phát hin sai phm, NHCSXEI noi cho vay don ci6c thu hi, n&i khách hang vay 
vn không trã hét S6 nçi sCr dimg sai mvc  duch tM chuyn s6 ncr sf1 ding sai miic dIch 
con lai sang qua hn. 

b) Den han  trã ncr g6c cu6i c'üng dtrqc ghi trong Se vay v6n, nEu khách hang 
vay v6n không trá duiçrc nç Va không di.rçrc NHCSXH cho gia hn ncr tM chuy6n 
toàn b s6 dir nç cOn lai cfia khoãn vay sang ncr qua hn d6ng thOi tin hnh don 
ci6 thu hi ncr. 

16. Xfr 1?  ncr bj rüi ro 
Vic xfr 1 ncr bj thi ro thirc hin theo quy djnh cüa NHCSXH. 

17.H3chtoán kétoánvà1frugifrh srvayven 
COng tác hach toán ké toán và hru gif1 h6 sa vay yen dtrçrc thc hin theo quy 

djnh cfa NHCSXH. 

18. Ché I1 báo cáo th6ng kê 
18.1. Ché d báo cáo th6ng icO dirge thirc hin theo cáo quy dnh cüa 

NHCSXH. 

18.2. Djnh kr h&ng qu, nm và khi kt thi'ic chucmg trinh, Hi s& chinh 
NHCSXH (Ban K hoach Ngu6n v6n) gfri B Tài chInh v kt qua thirc hin cho 
vay theo Phii liic ban hãnh kern theo Quyt dlnh  S6 09/2022/QD-flg ngày 
04/412022 ca Thu tixóng Ch{nh  phu. 

19. Te chfrc thirc hin 
Chi nhánh NHCSX}{ các tinh, thành phé và cáo PhOng giao dch NHCSXH 

có trách. nhirn: 
19.1. Báo cáo UBND, Ban dai  din Hi d6ng quail tn NHCSXH cfing cap 

ye viec tnin khai thtrc hin Quyt djnh s6 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 efia 
Thu tuàng ChInh phü, cáo ni dung hudng dn tai van ban nay và cáo van ban có 
lien quan; 
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19.2. Thçc hin diing quy djnh cia Thu tLró'ng Chinh ph và vn bàn hixong dk 
nay v& chinh sách cho vay di vài h9c sinh, sinh viên có hoân cành gia dInh khó 
khAn c1 mua may tInh, thi& bj phiic viii h9c tp trirc tuyn. T chrc tp hun nghip 
vii, quán trit dn toàn th can b trong don v  và các t chtc, Ca nhãn có lien quan 
thc hin nghiêm tüc vic cho vay dam bâo dung di tiiqng, diu kin và mijc dIch 
vay v6n theo hrn5ng dk ti van ban nay; 

19.3. Chü dng phi hcip vài các co quan có lien quan tuyên truyn, ph bin 
chinh sách cho vay di v&i h9c sinh, sinh viên có hoàn c?rnh  gia dmnh kho khàn d 
mua may tInh, thi& bj ph.c vti h9c t.p trrc tuyn theo Quyt djnh s6 09/2022/QD-
TTg ngày 04/4/2022 cüa Thu txâng ChInh phü dn các c.p, các ngnh  và ngui 
dan bi& d thc hin và giám sat. 

20. ffiu 1rc thi hành 
VAn ban nay có hiu 1c thi hành k tCr ngày k. Nhng ni dung không 

huâng dn tai  vAn bàn nay, thçrc hin theo quy djnh tai  Quyt  dinh  S6 09/2022/QD-
TTg ngày 04/4/2022 cüa Th tiàng Chinh phü và các quy djnh tai  NHCSXH. 

Yêu cu Giám d6c Chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph6 và cap'don vj 
có lien quan trong h th6ng NHCSXH t6 chirc trin khai thirc hin.j 

KT. TONG GIAM DOC 
P: a TONG GIAMDOC 

Noi n1zn: 
- Thñ tizóng hinh phu; 1 
- Van phông Chinh phu; - (de Mo cáo) 
-BTâich1nii; J 
- BO Giáo dic và Dào tao; 
- B Lao dng- T1n.wng binh và XA hi; h-(d p/hçrp) 
- Hi LHPN, CCB, HND, DTN; 
- Ngãn hang NM rnthc Vit Nam; 
- CM tch HDQT NHCSXH; 
- Thânh vin HDQT; 
- Tng Giám dc, TBKS; 
- Tru&ng BDD HDQT NHCSXH cáo tinb, thành pho; 
- Các Phó TGD, KTT; 
- Cáo Ban CMNV tai  Hi s& hinh; 
- TTDT, TTCNTT, SGD; 
- Clii rihánh NHCSXH các tinh, thãnh ph6; 
- Website NHCSXH; 
- Lmz: VT, TDSV. 

Hu5'nh VAn Thun 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
B4c 1p - Ti do - Hanh phüc 

Mu s O1/TDMT 

    

GIAY BE NGHJ VAY VON 
Chro'ng trInh cho vay: HSSV Co hoàn cãnh gia dInh khó khàn d 

mua may tInh, thiêt bj phic vii hçc ttp trtrc tuyên 
Kmnh gfri: Ngân hang ChInh sách xA hi  

1. Hç ten nguOri vay Nàm sinh:  
-SOCMND: ngàycâp: / /  ,noicâp:  
- So din thoai  
- Dja chi cix trü: thôn ; xã huyn  
- TrInh d dào ta0  
- Khóa h9c: Tir tháng näm den tháng nàrn  

2. Dê nghj NHCSXH cho vay sO tiên dông 
(Bang chft  
Dê thrc hin phixang án  
TOng nhu can vôn dông. Trong dO: 

+ Von tir cO tham gia dông. 
+ Von vay NHCSXFF dông dê dung vào vic: 

Miic dIch S ltrç'ng Thành tin 

- Thai han  xin vay .....tháng; K' han  trâ n .....tháng/1n. 
- Han trá n cuoi ci111g: Ngày..  / /  
Tôi cam ket: 
- Ti thai diem dê nghj vay vOn, không có may tInh, thiêt bj dü diêu kin 

dáp irng yêu cau h9c tp tryc tuyen và chixa dixçrc hu?mg chInh sách ho trçi may 
tInh, thiêt bj h9c tap  trijc tuyên duâi mçi hInh thirc. 

- S ding von vay diing mic dIch, trã nçi gôc và 1 
sai trái, tôi hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp luat. 

Ngày 

Xác nhn cüa UIBND cp xã 
Sinh viên .... cix trü hqp 
pháp t?i  dja phucrng, thuc dôi tixçYng1  

 dU dieu 
kin vay von theo Quyêt djnh so 
09/2022/QD-TTg. 

Chü tich 
(I ten, dóng ddu) 

1 Ghi rô thuc d6i lirçing: H ngheoIH cn ngheo/H Co müc sng trung bInh/H gia dInh cO hoàn cãnh khO 
khàn do ãnh huâng cCia di djch Covid-19 và là ngtthi di'xng ten vay von trrc tiêp. 

) 

âi dy dii, thing han.  Nu 

tháng .... nám  
Ngtrôi vay 
(K ghirö hQ ten 
hoc diem chi) 



PilE DUYET CUA NGAN HANG 
1. S tin cho vay: dng (Bang cht ) 
2. Ui suât: %/nà.m. Ui suâtnçi qua han: %. 
3. Thihn cho vay:  tháng; Kr hn trá nç: tháng/lân. 
4. So tiên trã n: dông/1ân.Hn trã nç cuôi cüng: Ngãy...../....../ 
5. Ui tiên vay duqc frã dnh  kST hang tháng, vào ngãy  

Can b tin diing 
(K ghi rö hQ ten) 

Trir&ng phông 
(To trithng) TD 
(K ghi r hç ten) 

Ngày tháng......nàm 
Giám dc 

(Xj5 ten, dóng cMu) 
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