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Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn  

 

 

Căn cứ Công văn số: 7554-CV/TWĐTN-VYSC, ngày 16/7/2021 Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về việc “Tuyên truyền, phối hợp triển khai và giám sát việc thực 

hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19”; 

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả 

lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 

08/7/2021, về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, người 

dân thông qua các hình thức như: sinh hoạt chi đoàn, hệ thống loa phóng thanh của 

địa phương, đơn vị, băng rôn, apphich, các phương tiện truyền thông của Đoàn thanh 

niên (Website, báo, facebook…). Tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: 

1. Đối tượng vay vốn 

 Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động theo quy 

định tại khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 (Sau đây gọi chung là khách hàng).  

2. Điều kiện vay vốn  

2.1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: 

- 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 theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời 

gian từ ngày 01/5/2021-31/3/2022.  

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 

thời điểm đề nghị vay vốn.  



2.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản 

xuất, kinh doanh: 

- 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 - 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 - 31/3/2022.  

+ Có người lao động đang 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.  

- 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 để phục hồi sản xuất, kinh doanh.  

+ Có người lao động đang 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.  

3. Lãi suất  

- Lãi suất cho vay: 0%/ năm và không phải bảo đảm tiền vay.  

- Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. 

 4. Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương 

ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 

tháng/người lao động.  

5. Thời hạn vay vốn: Do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và khách 

hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.  

6. Phương thức cho vay: Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực 

tiếp đến khách hàng.  

7. Quy trình cho vay  

- Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Ngân 

hàng Chính sách xã hội 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. 



 - Ngân hàng Chính sách xã hội cùng khách hàng ký hợp đồng tín dụng/phụ lục 

hợp đồng tín dụng.  

Đồng thời các huyện, thị, thành đoàn tăng cường việc giám sát, ngăn chặn tiêu 

cực và những hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối 

tượng, công khai, minh bạch, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục 

hồi phát triển kinh tế - xã hội đất nước.  

Đề nghị Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn thực hiện tốt các nội dung 

theo tinh thần công văn./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Lưu VT, BTG. 

  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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