
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

Số:          /UBND-NHCS 

V/v triển khai cho vay người sử 

dụng lao động để trả lương ngừng 

việc, trả lương phục hồi sản xuất 

đối với người lao động 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: 

      - Trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND huyện; 

      - UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; 

      - CLB Doanh nghiệp huyện Quan Sơn; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về 

tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để thực hiện tốt việc cho vay 

người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối 

với người lao động. 

Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn có ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau:  

1. Các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu thật kỹ chính sách cho vay 

người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 

cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu cho cấp có thẩm 

quyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác tới cấp ủy, chính quyền, các ngành 

và người sử dụng lao động hiểu rõ về chính sách cho vay đối với người sử dụng 

lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao 

động, cũng như cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, chính xác, công 

khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách. 

2. Các đơn vị chủ động cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn các báo, đài 

nhằm truyền thông đầy đủ, rõ ràng chính sách cho vay đối với người sử dụng lao 

động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Một số nội dung chính trong chính sách 

cho vay đính kèm văn bản này). 

3. Giám đốc NHCSXH huyện tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ 

cho vay cho cán bộ của đơn vị để cho vay kịp thời, thông suốt tránh tình trạng 

chậm trễ làm ảnh hưởng đến người sử dụng lao động, người lao động. Đồng 

thời, Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến 

chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả 



 

 

lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành và 

người dân biết để thực hiện và giám sát.  

  Bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho vay và tuyên truyền, hướng dẫn khi có 

khách hàng đến liên hệ vay vốn;  

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cho vay đúng đối tượng, công 

khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra các sai sót, trục 

lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho các đối tượng trong quá 

trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ; 

4. UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo cấp cơ sở tuyên truyền việc 

thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương 

phục hồi sản xuất cho người lao động do đại dịch Covid-19. 

- Tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng 

quy định, đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để đối tượng lợi dụng, 

trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời phản ánh thông tin về các đối 

tượng lợi dụng, tham nhũng, tiêu cực gây phiền hà cho nhân dân với cơ quan có 

thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. CLB Doanh nghiệp huyện Quan Sơn: 

- Phổ biến kịp thời đầy đủ đến thành viên trong Hội về chính sách cho vay 

người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 

cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Phối hợp với Ngân hàng hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên trong quá 

trình làm thủ tục vay vốn. 

6. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến các 

ngành, tổ chức và người dân biết để thực hiện và giám sát.  

Nhận được văn bản này đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc 

UBND huyện; UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; CLB 

Doanh nghiệp huyện Quan Sơn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thời cho UBND huyện 

(thông qua NHCSXH) để giải quyết. 

 
Nơi nhận:   
- TTr HU, HĐND huyện (để báo cáo);                           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo); 

- Trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Hội Doanh nghiệp huyện Quan Sơn; 

- Trung tâm VH, TT, TT và DL huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 

 



 

 

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH  

Trong chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động  

(Kèm theo công văn số           /UBND-NHCS, ngày       /7/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Quan Sơn) 

 

1. Điều kiện vay vốn 

1.1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc  

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồngđang tham giabảo hiểm xã 

hộibắt 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. 

1.2. 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 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 đồngđể 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. 

2. 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. 

3. Lãi suất cho vay  

3.1. Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm). 

3.2. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. 



 

 

4. Thời hạn cho vay  

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận 

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

5. Bảo đảm tiền vay 

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

6. Phương thức cho vay 

Ngân hàng Chính sách xã hộinơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến 

khách hàng. 

7. Quy trình cho vay 

7.1. 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. 

7.2. NHCSXH cùng khách hàng ký Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng 

tín dụng. 

8. Tổ chức giải ngân  

8.1. NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức 

chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng. 

8.2. Thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông báo vốn. 

8.3. 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. 

8.4. NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc 

khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn 

tùy theo điều kiện nào đến trước. 

9. Hồ sơ vay vốn 

9.1. 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. 

9.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc  

9.2.1. 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) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 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 với người 

lao động. 

9.2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm: 



 

 

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 9.2.1 nêu trên; Bổ sung hồ sơ nêu tại 

tiết c, d điểm 9.2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.  

9.3. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục 

hồi sản xuất, kinh doanh 

9.3.1. 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 theo 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). 

9.3.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm: 

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 9.3.1 nêu trên;  Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết 

c, d, đ, e điểm 9.3.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu. 

9.4. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến 

hết ngày 25 tháng 3 năm 2022. 
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