
TÓM TẮT NGHIỆP VỤ CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN
1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng 
việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 
năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

MỨC CHO VAY
Mức cho vay tối đa 01 
tháng của   01 khách hàng 
bằng 50% mức lương tối 
thiểu vùng (x) số người 
lao động bị ngừng , tối đa 
trong 03 tháng 

THỜI HẠN CHO VAY

Thời hạn cho vay do NHCSXH 
nơi cho vay và khách hàng vay 
vốn thỏa thuận nhưng không 
quá 12 tháng, kể từ ngày giải 
ngân món vay đầu tiên

LÃI SUẤT  CHO VAY

* 0%/năm
* Lãi suất nợ quá hạn: 
  12%/năm

HỒ SƠ VAY VỐN LẦN ĐẦU TẠI NHCSXH

a) Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11a  ban 
hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg)
b) Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
(Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg) 
c) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động (Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Căn cước công dân của 
khách hàng, văn bản bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân)
d) Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về 
việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
đ) Giấy ủy quyền (nếu có).

BẢO ĐẢM TIỀN VAY
Khách hàng vay vốn 
không phải thực hiện 
bảo đảm tiền vay

TỔ CHỨC GIẢI NGÂN 
1. Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp 
đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải 
ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển 
khoản vào tài khoản của khách hàng
2. Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn 
để trả lương ngừng việc cho các tháng trong 
khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 
2020 trong cùng một lần, NHCSXH nơi cho vay 
căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê 
duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải 
ngân 01 lần
3. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện 
đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021

QUY TRÌNH CHO VAY

1. Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, khách hàng gửi 
hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay 
2. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, cán bộ 
ngân hàng kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ 
của hồ sơ vay vốn; Tra cứu thông tin tín dụng (CIC)
3. Trường hợp phê duyệt hoặc từ chối cho vay 
NHCSXH sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn 
bản. Nếu cho vay thì NHCSXH cùng khách hàng 
ký hợp đồng tín dụng /Phụ lục hợp đồng tín dụng

2. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 
hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên 
so với cùng kỳ năm 2019

3. Không có nợ xấu tại tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019

PHƯƠNG THỨC CHO VAY
 NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng

     THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã hoặc Điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn:    
1. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương
Số 81 Bạch Đằng, P. Trần Phú, TP. Hải Dương 
ĐT: 0220.3845.338
2. PGD NHCSXH thị xã Chí Linh
Số 212 Nguyễn Trãi 2 - ĐT: 02203.883.566
3. PGD NHCSXH huyện Kim Thành
Số 1 Nguyễn Khuyến - ĐT: 02203.721.707 
4. PGD NHCSXH huyện Kinh Môn
Số 76 Nguyễn Trãi - ĐT: 02203.826.157

    
5. PGD NHCSXH huyện Nam Sách
Đường Hùng Vương - ĐT: 02203.756.443
6. PGD NHCSXH huyện Thanh Hà
Xã Tân An, Thanh Hà - ĐT: 02203.813.094
7. PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng
Khu 16, TT. Cẩm Giàng -ĐT: 02203.784.106
8. PGD NHCSXH huyện Bình Giang
Khu cơ quan huyện Bình Giang 
ĐT: 02203.777.202

    
9. PGD NHCSXH huyện Gia Lộc
Khu 4, TT. Gia Lộc - ĐT: 02203.716.694
10. PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ
TT Tứ Kỳ - ĐT 02203.746.045
11.  PGD NHCSXH huyện Thanh Miện
Số 10 Nguyễn Lương Bằng
ĐT 02203.756.443
12. PGD NHCSXH huyện Ninh Giang
Phố Ninh Thái- ĐT 02203.767.219


