
NGAN HANG CSXH CONG HOA XA 1101 C111J NGHiA VIT NAM 
CIII NHANIH TINH BEN TRE Dc  Ip  — Tr do Hnh phñc 

S: /TB-NFICS Bê'n Tre, ngày 29 Iháng 4 nãrn 2022 

THÔNG BAO 
V vic cho vay di vói co s& giáo dyc rnm non, tiii hc ngoài cong ip bj 

ãnh hu'O'ng böi dii dch COVID-19 

Can cir Quyt dlnh  s 1 1/2022/QD-TTg ngày 27 tháng4 näm 2022 càa 
Thu tung ChInh phü ye tIn dyng- dôi vói Co sâ giáo diic rnârn non, tiêu h9c 
ngoài cong 1p bi ánh hu&ng bâi dai  djch COVID-19; Van bàn so 3131/NHCS-
TDSV ngay 27/4/2022 cüa Tong Giám dôc Ngân hang ChInh sách xä hi ye vic 
Hixng dan nghip vi cho vay doi v1i Ca sO' giáo diic rnâm non, tiêu hçc ngoài 
cong 1p bj ành huo'ng bO'i dai  djch COVID-19; 

Chi nhánh NHCSXH tinh Bn Tre thông báo dn các sO', ban, ngành doàn 
the tinh, huyén, UBND các huyn, thành phô biêt dê phôi hp triên thai, tuyên 
truyên den các dOi tuQ'ng thii hu'âng theo quy djnh vó'i các thông tin c the nhu' 
sau: 

1. Di tu'Q'ng và diii kin vay von 

1.1. Dôi tu'çYng vay von 

Ca sO' giáo due mm non, tiu hpc ngoài cong 1p grn: nhóm tré dc lap, 
lop mâu giáo dc 1p, lO'p rnârn non dc 1p thiic loai hInh dan Ip, tu' thc (sau 
dày gi chung là co' sO' giáo due mârn non doe lap dan lap, tu thuc); nhà tré, 
truO'ng mu giáo, tnxO'ng rnarn non thuc loai hInh dan lap, rn thi1c (sau day goi 
chung là tru'rng rnâm non dan lap, tu thic), tru'ng tiêu hçc tu thiic theo quy 
djnh cüa pháp Iut. 

1.2. Diêu kin vay vn 
a) .Du'çic thânh ip  va hoat dng theo quy dnh ccia pháp lutt. 
b) Phãi dmg boat dg theOyCu câu phOng, chông djch COVID-19 It 

nhât 1 thang tmnh dn thO'i diem vay von. 
c) Co Phu'o'ng an vay vn d phic hM, duy tn hoat dng theo Mu sO 01 

ban hành kern theo Quyt djnh s 11 /2022/QD-TTg. 
d) Tai  thO'i dirn d nghj vay v6n, khách hang khong Co np xu tai  các to 

chü'c tIn diing va chi nhánh ngân hang nu'Oc ngoài phát sinh tru'O'c thO'i diem 
23/01/2020. 

2. Nguyen tàc vay von 
2.1. Khách hang phãi sü' diing vn vay dng miic dIch xin vay; 

2.2. Khách hang phãi trã nç cã gc và lài dung han. 

3. Myc dIch sü' dyng vn vay 
Von vay dung dê sira  chü'a co sO' vt chat; mua sam trang thiêt b, vt tu y 

te phOng chông djeh COVID-19; mua sam thiCt b nuOi du'Ong, chain sOc, giáo 
diic dê phiic hOi, duy trI hoat dtng. 



4. Phu'ong thác cho vay 

NI-ICSXI-I no'i cho vay thuc hii cho vay tnrc tip den khách hang. 

5. MIic vn cho vay 

5.1 .Téi da 80 triu &ng/co so' giáo diic mâm non dçc 1p dan lip, tu thc. 
5.2.Ti da 200 triu dng/tru'ô'ng mm non dan 1p, tu' thijc, tiu h9c tu 

thuc. 

5.3. Mrc cho vay cit th d6i vOi mi tru'à'ng hcp do NI-{CSXH no'i cho vay 
xác djnh dira trên Phu'ang an vay vn cUa khách hang. 

6.Läisutchovay 

6.1. LAi sut cho vay 3,3%/näm. 

6.2. Lãi suât nç qua han bang läi suit cho vay h nghèo t?i  thai dim vay vOn. 

7. Thôi hin cho vay vã thôi gian giãi ngãn nguôn von cho vay 

7.1. ThO'i htn cho vay téii da 36 tháng. 

•7.2. Thi gian giâi ngân ngun vn cho vay 

ThO'i gian giái ngân ngun vn cho vay khOng vuVt qua thai diem ngày 31 

tháng 12 näm 2023 ho.c thi dirn h& ngun vn cho vay quy djnh tai  Khoãn 3 

Diu 11 Quyt djnh s 11/2022/QD-TTg, tüy theo diu kin nào dn truc. 

8. Bão dam tin vay 

8.1. DM vâi khách hang vay cO m11c vay dn 100 triu dng không phãi 
thixc hin bin pháp bâo darn tin vay. 

8.2. Di vó'i khách hang vay có mirc vay trên 100 triu dng phãi thirc 
hin báo dam tin vay theo quy djnh cüa pháp Iut v giao djch bâo dam và các 
quy djnh hin hành cüa NHCSXH. 

9. V quy trInh, ho so' vay vn 

Các cá nhân, t chi'rc thuc di tuçing thi huO'ng Co nhu cu vay vn lien 
h vi phOng giao djch NHCSXH huyn flO'j cu trá dê du'cic hithng dan và xem 
xét giâi quyêt cho vay theo quy djnh. 

Chi nhánh NHCSX}1 tinh Bn Tre thng báo dn các di tuçmg thii 
hixO'ng, qul co quan, don vj biêt dê phôi hçip và thirc hin./. 

No'inliân: 
-Các SO, ban ngânh. doàn thOtinh, huyn, thành pho; 

Trung tarn Van hóa - The thao và Truyên thanh 
huyn, thành phO (dua tin); 
-SO'Giáo ducvàDàotao; 
- PhOng Giáo dic và Dào tao  các huyn, thành phO; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- PGD NHCSXH huyn; 
- UBND các xã, phtrOng, thj trân trong tInh; 
- Luu: VT, KHTD. Trin Lam Thiy Du'o'ng 
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