
NGAN HANG 
CJIINH SACH xA  1101  

S: c/}I INHCS-TDSV 

CONG HoA xA 1101 CHU NGHL& VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - ll3nh phóc 

Ha N3i, ngày s/  tháng 4 näm 2022 

1JLf5NG DAN 
Nghip viii cho vay dói vol hçc sinh, sinh vlên cO hoàn cãnh 

gia d'mh khO khän mua may tmnh, thi& bj 
phic vi hçc tp trrc tuyn 

Can thNghj djnh so' 78/2002/ND-CF ngày 04/10/2002 cüa ChInhphz v tIn 
dyng do'i vOl ngu-&i nghèo và các dO'i twçmg chInh sách lthác; 

- , A' . f , , Can cw Quyet anh so 16/2003/QD-TTg ngay 22 thang 01 nam 2003 cua Thu 
twOng ChInh phü v vic phê duyt a'iu l v td chzc và hogt dçng cza Ngdn hang 
ChInh sách xc hçi (NHCSXFI); 

Can cz Nghj djnh so' 07/2021/ND-CF ngày 27 tháng 01 nám 2021 cza C'hInh 
phz v chudn nghèo cfa chiu giai a'oan 202 1-2025, 

Can ci'c Nghj quylt so' 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 nám 2022 cia Qu6c 
hçi v chInh sách tài khOa, tin tç h3 trçr chwcing trInh phyc hti và phát trin kinh 
té' - xã h5i; 

Can ct- Quye't a'jnh sO' 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cza Thz tzthng 
ChInh phz ve tin dyng doi vái hçc sin/i, sin/i viên cO hoàn can/i gia din/i khO k/ian d 
mua may tIn/i, thilt bjphyc vy hQc tp trrc tuyên; 

To'ng Giám dAc NHCSXH hwóng din nghip vy cho vay d6i vOl hQc sinh, 
sin/i viên CO hoàn can/i gia dIn/i khO k/ian di mua may tInh, thio't bjphyc vy IIQC tp 
trc tuyê'n nhw sau: 

1. Phin vi diu cliinh, d6i tirç'ng áp dijng 
1.1. Phmvidiuchinh 

Van bàn nay htxâng d.n nghip vi cho vay d6i vri hgc sinh, sinh viên Co 

hoàn ciih gia dliii, khó khàn d mua may tInh, thit bj phyc vi hçc tp trirc tuyên 

theo Quyt djnh s6 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 cüa Thii. tithng Chinh phi ye 

tin dimg di vói h9c sinh, inh vien có hoàn ciih  gia dlnh khO khn dC mua may 
tinh, thit b phtic v1 hçc tp trrc tuyên. 

1.2. D6i tixcing áp dimg 
a) Khách hang vay v6n: hO gia dInh vay vn cho hQc sinh, sinh vin vã siith 

viên tnrc tiêp vay v6n. 

b) Dmi vj, cá nhãn thuOc  NHCSXH; 



c) Cáo M chi'rc, cá nhân khác Co lien quan. 
2. Doi tiryng va dieu kiçn vay von 
2.1. Di tuqng vay vn bao gtm: 
a) H9c sinh cáo cp dang theo hQc ti cáo cci si giáo diic thuo h thóng giáo 

dc qu6c dan theo quy djnh cüa Lu3t Giáo dic dáp thag cáo di&i kin tai di&m 2.2 
khoãn nay (sau day gi chung là h90 sinh; 

b) HQC sinh, sinh viên dang theo h9c tai  cáo tnthng dai  hQc (hoc txang 
dixcing dai  hpc), cao dng, trung cp và trung tam giáo diic ngh nghip dixçic thành 
1p và hot dng theo quy dnh cüa pháp lut Vit Nam dáp ng các dMu kin tai 
dim 2.2 khoãn nay (sau dày gi chung là siith viên). 

2.2. Diukinvayv6n 
HQc sinh, sinh viên phài dáp (mg the diM kin vay v6n sau: 
a) Là thành viên ciia h gia dinh thuOc  mt trong các di tixcing: h nghêo, 

h cn nghèo, h có m(rc s&ig trung bInh theo chun quy djnh ciXa pháp luat  ho.c 
h gia dinh có hoàn c?uTh  khó khàn do ành hithng cüa di dtch  Covid-19 (co b6, m 

hoäe b6 mc mt do djch Covid- 19); 
b) Không có may tinh, thief bj dü diM kin dáp irng yêu c.0 h9c tp true 

tuyen và chua ducic htr&ng chinh sách h trq may tInh, thiet bj hçc tp trirc tuyk 

dirâi mci hinh thirc 
3. Nguyen t&c vay vtn 
3.1. Khách bang vay von phài scr dipig vOn vay dung mi1c dIch xin vay; 
3.2. Khách hang vay vOn phái frá nçi Ca gOc và lãi dóng hun. 

4. Mic dich sfr dirng vOn vay 
VOn vay duçic siX diing d mua may tInh, thiOt bj, dñ diM kiin  dáp i'mg yeu 

cku hpc tp trçrc tuyen bao gOm: may tmnh de bàn, may Hnh xách tay, may tinh bang 

và cáo thiOt bj ghi hmnh k5 thut sO (webcam), thi& bj thu thrnh (microphone). 

5. Phifong thfrc cho vay 
5.1. NHCSXH thrc hin phuong thi'rc cho vay Co ày thác rnt sO ni dung 

cong vic cho các tO chiXe chinh trj- x hi theo quy dnh ciXa NHCSXH. Vic cho 
vay 1Oi vàihc sinh, sinh vien lucic thrc hin 10 phixcmg thiXo cho vay thông qua 
h gia dInh. Di din h gia dinh cña 1ic sinh, sinh viOn là ngi±i dfrng ten vay vOn 
tai NHCSXH. 

5.2. NHCSXH thirc hin phucing thiXc cho vay trirc tiOp ti NHCSXH ncii cu 

triX ho.c noi mba tnthng dóng trui sei d6i vth tnthng hçip khách hang vay vOn thuc 

d6i tung quy djnh tai tiOt b dim 2.1 khoán 2 vn bàn nay dà dü 18 tuOi neu trong 
h gia dmnh không cOn thành viên nào dü 18 tuOi tr& len hoc thành vien con 1i 
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không can strc lao dng, không có dü nng 1rc hành vi dan sir d.y dâ theo quy djnh 

cUa pháp 1ut. 
6. Mfrc vn cho vay 
Mirc vn cho vay t6i da 10 triu dng/hçc sinh, sinh viên 

7. Li sut cho vay 
7.1. Li su.t cho vay 1 ,2%/nm. 
7.2. Lâi suit nçt qua hn b&ig lâi suit cho vay h nghèo ti thôi di&n vay 

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

9. Thôi h&mn  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 dmnh: Thôi hn cho 

vay t6i da 36 tháng. 
9.2. Di vài trtx&ng hqp sinh viên trrc tip di'rng ten vay vn theo quy dnh 

tai dim 5.2 khoãn 5 vn ban nay: 

a) Tai  thii dim vay vn náu th&i gian di kin k& thc khóa hQc con t 24 
tháng tr& len thi thOi hn vay vn t6i da duqc tInh tr ngày vay ctn ht 12 tháng sau 
thii dim di.r kMn kt thi'ic khóa h9c; 

b) ThOi dim dir kMn k&t thijc khóa h9c cia sinh viên tai  ti& a dim nay dtrqc 
xác djnh theo gi&y xác nhn cüa nha trixYng. 

9.3. Thii gian giãi ngân ngun v&1 cho vay 

Thii gian giái ngãn ngun v6n cho vay không vtrqt qua thii ctim ngày 31 
tháng 12 nm 2023 hoc thà'i dim ht ngun vn cho vay quy djnh tii khoán 1 
Diu 10 Quyt dnh s6 09/2022/QD-TFg ngày 04/4/2022 cüa Thi'i tixóng ChInh phü, 
t11y theo diu kin nào dn trtrâc. 

10. H so' vay vn 
10.1. H sa do khách hang vay vn 1p 
a) Gi.y d nghj vay vn klein pbixang an sir ding vn vay (mu s6 01,'TD áp 

diing d6i vai h9c sinh, sith viên vay vn thông qua h gia dmnh); GiAy dã ngh vay 
vn (mu s 0 1/TDMT áp dung di vói sinh viên vay vn trrc tMp); 

b) Gi.y üy quyn (mu s6 01/GUQ) (n&i có); 
c) Giy xác nhn ci:ia nhà tru&ng (theo mu 01/TDSV) dInh kern van bàn so 

720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 (ap ding di vti slith vien). 
10.2. H sci do T TK&VV 1p 
a) Biên bàn hçp T TK&VV (mu s 1OCT11) ho.c 10A/TD); 



b) Danh sách 1i gia dinh dè nghj vay vn NHCSXH (mu s6 O3ITD). 
10.3. H so do NHCSXH ncii cho vay 1p 
a) Gi.y d ngh vay vn kiéniphtxong an sir diing v6n vay (mu s 01/TD) 

Va Giy dt nghj vay v6n (mu S6 01/TDMT), phn phô duyt cüa ngãn hang; 
b) Thông báo k& qua phê duyt cho vay (rnu s6 O4ITD). 
10.4. H6 so do NRCSXH nai cho vay, khách hang vay v6n lap: S6 vay v6n. 
11. Quy trInh cho vay 

11.1. D6i vài hQc sinh, sinh viên vay v6n thông qua h gia dmnh 
a) Khách hang 

Khách hang vay v6n 1p 01 lien giy d nghj vay v6n kiêrn phuong an sir 
dung v6n vay (rnu S6 O1/TD) trong do có cam két ti thii dim vay v6n hO gia 
ctmnh  có hçc sinh, sinh viên không cO may tInh, thit bj dü di6u kin dáp 'rng yêu 
c.0 h90 tp trirc tuyn và chtra duqe huing chInh sách h trçi may tInh, thi6t bj h9c 
t.p triic tuyn dixài mçi hInh  thirc, kern theo gthy xac nhn cia nhâ tru?mg (rnu s6 
01/TDSV d6i vài sinh viên) và giây üy quyên (n6u co) gfzi T6 TK&VV noi khách 
hang dang cu tth hqp pháp. 

b) T.i t6 Ti6t kim Va vay v6n (TK&VV) 
- Trithng hcrp khách hang vay v6n chua là t6 viên T6 TK&VV thI T6 TK&vv 

t6 chrc h9p k6t np b6 sung t6 viên. 
- T6 TK&VV t6 chi'rc h9p binh xét cho vay duâi sr giám sat, ch(rng kMn cüa 

Tnr&ng thôn ho.c T6 trix&ng tA  dan ph6 và nguii dai  din t6 chirc chinh rj - xA hOi 
nhn ñy thác xã, phuàng, thj trn (g9i chung là cp xà) 

• A • h - Lp danh sach hQ gia dmh de ngh vay von NHCSXH (mau so 03/TD) kern 
bO h6 so vay v6n cia khách hang và biên bàn hçp T6 TK&VV (mu s6 10C/TD 
hoc 10A/TD) trhth Uy ban nhan dan (UBND) cAp xa. 

c Tal  UBND cap xa 
Can cr darih sách hO gia dInh d ngh vay v6n (mu s6 O3ITD) do t6 TK&VV 

'gui d6n, UBND cAp xã thiic hien  vic xác nhn v d6i tlxcTng và diu kin vay v6n 
trên danh sách hO gia dInh d ngh vay von NHCSXH (mu s6 03/TD), sau dO gui 
T6 TK&VV d& gCri NHCSXH noi cho vay. 

d T1 NHCSXH nai cho vay 
Trong th&i han  03 ngây lam vic k th ngày nhn dixgc dly d' bO h sa vay 

v6n, can bO tIn ding duçic phân cong thrc hin kiin tra, d6i chiu tinh hqp pháp, 
hcip 1 cüa hO h6 so vay v6n, trhth Trtrâng phông K6 hoach - Nghip vti tIn diing/T6 
truâng K6 hoch - Nghip vi kim soát d trmnh Giám d6c NHCSXH noi cho vay 
xem xét, phê duyt. NHCSXH nai cho vay gt'Ti thông báo k& qua phê duyt cho 
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vay theo mu S6 O4ITD cho TJBND c&p xà d6 thông báo cho khách hang vay v6n 
dn trç sâ NHCSXH nth cho vay hoc dim giao djch xA lam thii tic nhn tin vay 

theo quy ctirih. 
11.2. D6i vài sinh vién vay v6n trrc tip 
a) Khách hang vay v6n 
Khách hang vay v6n 1p 01 lien gi&y d6 nghj vay v6n mu s6 01/TDMT 

trong do có cam k& tai  thOi dim vay v6n sinh viên không Co may tInh, thit bj dii 
diu kin clap img yêu cu h9c $p trirc tuyn và chua dixçic haOng chinh sách h 
trçi may tInh, thi6t b hçc tp trirc tuyn dirài mçi hlnh thi'rc kern theo Giy xác nhn 
ciia nhà tnr&ng (mu S6 01/TDSV) gi UBND cp xà ncii khách hang eix trâ hcp 
pháp. 

b) Ti IJBND c.p x 
Cn c giy âè ngh vay v6n do khách hang gri den, UBND c&p xã thc hin 

vic xác nhn v6 di tixqng và dieu kin vay v6n trên giy d nghj vay v6n (ink S6 
01/TDMT), sau do gcri khách hang d6 gCri NHCSXH nai cho vay. 

c) Tai  NHCSXH ncii cho vay 

Trong th&i hn 03 ngày lam vic ice tr ngày nhn dwçic h6 sci vay v6n, can b 
tIn diing duqc pbãn cong thirc hin kiem tra, d6i chiéu tfnh hcxp pháp, hqp 1 cüa 
b h6 sci vay v6n, trinh Tnxtng phOng K hoach - Nghip vi. tin dng/T6 tnr&ng 
K hoach - Nghip vi kiem soát ae trinh Giám d6c NHCSXH ncii cho vay xem 
xét, phé duyt. NHCSXH ncii cho vay gxi thông báo k6t qua phé duyt cho vay 
theo rnk s6 04/U) cho khách hang vay v5n den trii sâ NHCSXH noi cho vay lam 
thii tiic nh.n tin vay ho.c thông báo b&ng vn bàn tâi khách hang vay v6n d6i vsi 
thxmg hqp ti'i ch6i cho vay (neu rô 1r do tr ch6i). 

12. Giãi ngân 
Can cr b h6 so vay v6n dã duçic phê duyt, NHCSXH ncii cho vay giãi ngn 

cho khách hang bang tien mt hoc chuyen khoãn vào tài khoãn ci'ia khách hang. 
13. Djnh k h3n tra ncr, trã lAi, thu ncr, thu Iãi 
13J.Dnhkrhantrànc1,tralãi 
a) D6i vói h9c sixth, sinh vien vay v6n thông qua h gia dinh 
- r6ivài cho vay iign h?n  (den 12 thãng tr& xu6ng: Trà nç g6c mt lan khi 

den hn. 

- D6i vâi cho vay trung Va dài hn (trén 12 tháng): K' hn trá nq góc t61 da 
6 thng/ln. 

- Trà. lii: Dinh  k' trà lãi theo tháng. 
b) D6i vâi sinh vien vay v6n trrc tthp 
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- Vic djnh k' han  trã ng g& duqc thirc hin ngay sau khi sinh viên ra trix&ng, 
k' han  trã nçi g6c thi da 6 tháng/1.n. 

- Trã 1i: Lâi tin vay duçic tfnh tr ngày giái ngân d&n ngày trã ht nçi g&. 
Lãi duçic trã hang tháng, Mt d.0 tir tháng du tiôn ngay sau khi sinh viên ra trithng. 
s6 tin lâi phãi trâ hang tháng t6i thiu Mng s tin lãí tháng cong  vâi s ii dixçc 
phân b trong thôi gian sinh viên dang theo h9c. 

13.2. Trixông hcip khách hang vay vn chua trã dicic nç g6c phãn kS'  theo 
dung kr han trã. nçi tlil diiçic theo döi vào k' han  trã nci tthp tbeo nhung không qua 

hn trâ ncr cui cing. 
13.3. Thu nq, thu lài 
a) Di vài b90 sinh, sinh viên vay von thông qua h gia dmnli NETCSXH nai 

cho vay thirc hin thu ncr, thu läi theo quy djnh cua NHCSXH v quy trmnh üy thác, 

uy nhim và giao djch x. 

b) D6i vài sinh viên vay vOn tric tip: Thc hin thu ncr, thu lâi tai  tni sâ 

NHCSXH ncri cho vay hoc tai  chi nhánh, Phông giao djch NHCSXH trong toàn 

quOc theo htxâng dn tai  khoàn 2 mic II van bàn 18521NHCS-TDSV ngày 

17/6/20 15 cXa TOng Giám dOe NHCSXH v vic sura dOi nghip v1i cho vay HSSV 

mo coi theo van bàn so 2162AINHCS-TD. 
c) Khách hang vay vOn có th trà ncr trirâc han. 

d) Tnrmg hqp khâch hang vay vOn trâ nç tnràc hun, trà nq qua han  thi thu 

d&i dâu, thu ht lãi tirong urng cüa phL gOc do. 

14. Kim tra san cho vay 
14.1. DOi vOi phuong thirc cho vay Co i'iy thác mt sO ni dung cong vic cho 

các tO chfrc chinh tn- x hi: Thirc hin theo cáo quy djnh v nghip vi üy thác 
cho vay qua cáo tO chcrc chinh tij - xà hi. Kt qua kim tra phài duçrc ghi vào biên 

bàn kim tra theo mu sO O6ITD. 
14.2. DOi vbi phuong thuc cho vay trirc tip: Trong thri gian 30 ngày kO ttr 

ngày giài ngân, NRCSXEI nai cho vay tO chuc thc hin kiOm tra trirc tiOp. K& 
qua kim fra phài duqc ghi vào biên bàn kiOm tra theo mu sO 06111). 

143. Khách hang vy vOn có trch nhim chfrg minh vic s'r '1g toànb 
sO tin vay NHCSXH dung rnuc dIch xin vay. Khi kim fra, cn b 1dm tra ghi 
xthn tài 1iuihOa dcrn/chirng tr chcrng minh miic dIch s ding vOn vay trên mu 

06/TD. 
15.Xfr1nq 
15.1. Giahanncr 
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Bn han  trá nq g6c cui cing, khách hang vay vn chua có khâ nng trã duqc 
nçi và có nhu c.0 xin gia han  nçi thi dixçic NHCSXH xem xét cho gia hn nq. Vic 
gia h?n  nq thrqc th'c hin theo quy djnh ca NHCS)GI. 

Vic gia han  nq Co th mt hay nhiu 1n, nhung t6i da không qua thai hn 
cho vay d6i vâi cho vay ng&i hn và t6i da không qua 1/2 th&i han dà cho vay di 
vài cho vay trung và dài han. 

15.2. Chuy&i nq qua hn 
a) D6i vâi trtthng hçip khách hang vay v6n sir dicing v6n vay sai mic ctich và 

duqc ghi nh.n trong Biên bàn kim tra, trong th&i gian t6i da 30 ngày k tCr ngày 
phát hin sai phm, NHCSXH nai cho vay don dc thu Mi, n&i khách hang vay 
vn không trã Mt s nçi si'r ding sai mic dich thi chuyEn s6 nçi sii dpng sai m11c dIch 
con lai  sang qua h?n. 

b) Dn han  trã ncr g6c cu6i cimg dixçrc ghi trong S vay van, nu khách hang 
vay v6n không trà dwçTc ncr và không duçrc NHCSXH cho gia h?n  ncr thi chuyn 
toàn b s dx ncr cOn lai  câ.a khoãn vay sang ncr qua hn dng th&i tin hnh don 
d6 thu Mi ncr. 

16. Xfr 1 ncr bi nil ro 
Vic xir 1~r nq bj râi ro thrc hin theo quy djnh cia NHCSXH. 

17. H3ch toán k toán và 1tiu gifr M s4Y vay vn 
Cong tác hach  toán k toán và liru gi'C M scr vay von dixçre thçrc hin theo quy 

dinh cUa NHCSXH. 
A P A 18. Che dQ báo cao thong ke 

18.1. C1i d báo cáo thOng kê thrqc thrc hin theo các quy ctjnh ciia 
NHCSXH. 

p .s . P A 18.2. Dph icy hang quy, nam va kin ket thuc chuong trinh, H91 so' chinh 
A A P A ( NHCSXH (Ban Ke hoach Nguon von) gin BQ Tai chinh  ye ket qua thrc hiçn cho 

vay theo Phi 1iic ban hành kern theo Quyt tjnh  sO 09/2022/QD-flg ngày 
04/4/2022 ci1a Thu tii&ng Ch{nh  phii. 

19. TO chfrc thic hin 
Chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph6 và các PhOng giao dch NHCSXH 

có trách. nhirn: 

19.1. Báo cáo UBND, Ban dai  din  HOi  dOng quãn fri NHCSXE{ cüng cap 
v vic triOn khai thirc hin QuyOt dnh sO 09/2022/QD-TTg ngày 04/4/2022 ouia 
Thu tuàng Cliinh phu, các nQi dung huàng dn tai  vn bàn nay và cáo vn bàn CO 

lien quan; 
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19.2. Thrc hin diing quy djnh cüa Thu ttxóng Chinh phi. Va vn ban hixong dn 
nay v chinh sách cho vay d6i vói hçc sinh, sinh vién có hoàn cành gia dinh khó 
khAn d mua may tIith, thi& bj phiic vi b9c tp tri.rc tuyn. T chirc tp hu.n nghip 

vi, quán trit dn toãn th can bO trong don vj vâ các t chi'rc, Ca nhãn có lien quan 
thirc hin nghiêm tue vic cho vay dam Mo thing di tixqng, diu kin và miic dIch 
vay v6n theo hxóng dn tai van ban nay; 

19.3. Chü dung  phi hqp vOl các c quan có lien quan tuyên truyn, pM bin 
chInh sách cho vay dói vOl hc sinh, sinh viên có hoàn cãnh gia dinh khó khan d 
mua may tInh, thit bj phic vi h9c t.p tnrc tuyn theo Quy& dnh s6 09/2022/QD-
Trg ngày 04/4/2022 cüa Thñ tithng ChInh pM dn các cap, các ngnh và nguOi 
dan bMt d thrc hin va giám sat. 

20. ffiu lic thi hành 
Van ban nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k. Nhing ni dung không 

htróng dn tai  van bàn nay, thic hin theo quy djnh tai  Quyt djnh s 09/2022/QD-
TTg ngày 04/4/2022 cüa TM tixOng Chinh phü và các quy djnh tai  NHCSXH. 

Yêu cu Giám dc CM nhánh NHCSXH the tinh, thành pM và cáy&m vj 
có lien quan trong h th&ig NHCSXH M chi'rc trin khai thc hin./ 

KT. TONG GIAM fIOC 
P I TONG GIAM1OC 

Noi nhn: 
- Thu tizóng hinh phii; 1 
- VAn phông ChInh phu; - (dê Mo cáo) 
-BTàichfx,h; J 
- B Giáo dic và Dâ.o tao; 
- B Lao dng- Thucing binh vâ XA hi; -(d p/liçrp) 
- Hi LHPN, CCB, HND, DTN; 
- Ngan hang Nba nuâc Vit Nam; 
- Chü tich  HDQT NHCSXH; 
- Thãnh viên HDQT; 
- Tng Giáni dóc, TBKS; 
- Triz&ng BDD HDQT NHCSXH cáo tinb, thânh ph& 
- Các Phó TGD, K1T; 
- Cáo Ban CMI4V ti Hi sâ' thinh; 
- TTE)T, fCNT, SOD; 
- Clii nhánh NHCSXH các tinh, thanhpM; 
- Website NHCSXH; 
- Luu: VT. TDSV. 

Hurnh Van Thun 
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(S CONG HOA xA HQI CI{J NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - T do - H3nh phüc 

Mu s O1ITDMT 

    

GJAY BE NGUI VAY VON 
Chiro'ng trhnh cho vay: HSSV có hoàn cnh  gia dinh khó lchàn d 

mua may tfnh, thi& bj phiic vii hc t.p trirc tuyén 
Kmnh gfri: Ngân hang ChInh  sách xã hi  

1. Hç ten ngu&i vay Warn siiih:  
-SéCMND: ngàycp: I I ,naicâp:  
- So d:in thoi  
-Djachicutrü:thôn ;xã. huyn  
- TrInh dO dào to  
- Khóa h9c: T tháng nm den tháng nni  

2. D nhj NHCSXH cho vay so ti&n dOng 
(Bàngch ) 
DO thijc hin phucnig án  
Tong nhu câu v6n doug. Trong do: 

+ Von tix có tham g1a dong. 
+ Von vay NHCSXft ding dO d'àng vào vic: 

Mic aIch S hrqng Thành tin 

- Thai hn xiii vay: .....tháng; Kr h?n Ira nq: .....tháng/1n. 
- Hn trã. nçi cuOi ciTIng: Ngày.  / /  
Tôi cm kt: 
- Ti thai dim d ngh vay van, không cO may thth, thit b dü diu kin 

dáp ng yeu cäu hçc t.p trçrc tuyOn vã. chua dixcic huOng chInh sách hO lrçi may 
tfnh, thiOt bj. lice tp trçtc tuyOn duói mci hInh thirc. 

- Sir dmg vn vay diing m1ic dIch, trà nq gôc và 1i day dü, diing hn. Nêu 
sai trái, tôi hoãn toãn chu trách nhirn trtthc pháp 1ut. 

Ngày tháng .... nám  
Ngirô'i vay 

Xác 11h4n cüa UBND cap xa ( ghir5 hp ten 
Sinh viên  cix trá hcrp h.iemchz) 

pháp ti da phuong, thuc di ti19ng1  
 dfx diOu 

1cin vay von theo Quyêt djnh so 
09120221QD-TTg. 

Chü tjch 
(Ki ten, dóng dâu) 

1 Ghi r6 thuc di tlxgng: K ngheoJH n nghêo/H gia dnh có hoãn cãnh khó khn do ãnh hu&ng cila di djch 
Covid-19 và là. ngthi dfrng tn vay von tnrc tip. 



PIJE DLTYET CUA NGAN HANG 
1. S tin cho vay: dng (B&ng chit  
2. Lãi suât: %/nm. Lãi suâtng qua han:  
3. Thi han  cho vay:  tháng; K' han  trã ng: tháng/lân. 
4. S tMn trã nq: dông/1ân.Hn trã nç' cuôi cüng: Ngày...../....../ 
5. LAi tiên vay thrçc trã dIIh kr hang tháng, vào ngày  

Can b tIn drng 
(Ij5, ghi râ hQ ten) 

Trtrrng phông 
(To trithng) TD 
(Kj5, ghi r5 hQ ten) 

Ngày tháng......nám 
Giám dc 

(Kj ten, dóng cMu) 
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