
NGAN HANG CQNG HOA xA HQI CIItJ NGHIA VIT NAM 
CHINH SACH XA HO! Dc 1p - Tr do - Hinh phñc 

S& 5i6 INHCS-TDSV Ha N1, ngày .2 tháng 9 nám 2021 

HLNG DAN 
Nghip vii cho vay Iru dãi tI mua, thuê mua nhà & xâ hi; 

xây dtrng mo'i hoc cãi to, sfra chfra nhà d & 

Can cz Bô Lut Dan sr ngày 24 tháng 11 nám 2015, 
Can cü' Luç2t nhà a ngày 25 tháng 11 nám 2014, 
Can ci Nghj djnh so' 78/2002/ND-CF ngày 04 tháng 10 nám 2002 cza 

hInhphz ye tin dyng dôi vó'i ngwô'i nghèo và các ddi twng chInh sách khac; 
Can cz Nghj djnh so' 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nám 2015 cia 

ChInh phi ye phát triên và quán l•  nhà ó' xä ht3i, Nghj djnh so' 49/2021/ND-CF 
ngày 01 tháng 4 nám 2021 cüa hInh phi v sia do21, ho' sung m3t so' diu cia 
Nghj dnh so 100/2015/ND-cF ngày 20 tháng 10 nám 2015 cza ChInh phñ v 
phát triên và quán l• j5 nhà ó'xä hç5i, 

Can cz Nghj djnh so' 99/2015/ND-CF ngày 20 tháng 10 nám 2015 cüa 
ChInh phz ye quy djnh chi tiêt và hwóng dan thi hành mç3t 56 diu cia Luçt Nhà á, 

Can ct Nghj djnh so' 102/2017/ND-CF ngày 01 tháng 9 näm 2017 cüa 
ChInhphi ye dáng kj biçnpháp báo dam; 

Can th Nghj djnh so' 21/2021/ND-CF ngày 19 tháng 3 nám 2021 cza 
ChInh pun ye quy dinh thi hành Bô lut DOn st ye báo dam thy-c hiçn nghIa vy; 

COn th Quyt djnh so' 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nOm 2003 cia 
Thz twóng chInh phü ye vic phê duyt diêu l ye to chic và hogt dng cüa 
NgOn hang ChInh sách xO hçi, 

COn th Thông tw so' 26/2015/TJ'-NIINN ngày 09/12/2015 cia ThOng dOc 
NgOn hang Nhà nwöc Vit Nam v hwàng dOn trInh ty, thz tyc thE ch4v và giái 
chOp tài san là dt an dOu tw xdy dng nhà &, nhà & hlnh thành trong two'ng lai; 

COn th Thông tw so' 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 nOrn 2021 cña B 
XOy dtng hu-ong dOn thtc hin mç3t so nç51 dung cia Nghjdjnhso 100/2015/ND-
CF ngay 20 thang 10 nam 2015 cua C'hznhphu vephat trien va quan ly nha cxa 
hi và Nghj djnh so' 49/2021/ND-CF ngày 01 tháng 4 nám 2021 cüa Chinh phi 
v si'ra dôi, bo' sung m5t sO diêu cia Nghj djnh so' 100/2015/ND-CF ngày 20 
tháng 10 nOm 2015 cza C'hmnhphi vphát triEn và quán l nhà &xO hç5i, 

Can cz'c VOn ban so' 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 nOm 2015 cna 
NgOn hang Nhà nzthc V* Nam v vic triên khai thc hin Nghj djnh sO 
100/2015/ND-CF. 

Tng Giám dc Ngãn hang Chinh sách xâ hi (NHCSXH) hixâng dn 
nghip viii cho vay uudâi d inua, thuê mua nhà a xâ hi; xây dirng mâi hoc cài 
tao, sra chtta nhà d a, c%l th nhu sau: 



1. Phim vi diu chinh, tti ttrqng áp dyng 

1.1. Phamvidiuchinh 
Van bàn nay huàng dn nghip VII cho vay uu dãi d mua, thuê mua nhà & 

xâ hi; xây drng mâi hoc câi tao,  süa chfta nhà d & theo quy djnh cüa Lust 
nhà & s 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 nàm 2014 ca Quc hi, Nghj djnh s 
100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nam 2015 ciia ChInh phü v phát triên va 
quân l nhà & xA hi và Nghj djnh s 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 nm 
2021 cüa Chinh phii ye süa dii, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 
100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nam 2015 cüa Chfnh ph v phát trin và quãn 
1 nha a xA hi. 

1.2. Dituqngápdig 

a) EMi tucmg vay vn dixçic quy djnh tai  Khoãn 2 va.n ban nay; 

b) Don vj, cá nhãn thuc NHCSXH; 

c) Các t chcrc, cá nhân có lien quan. 

2. Di tirçing dirqc vay vn 
2.1. Ngu&i có cong v&i cách mng theo quy djnh cüa pháp lust  v uu dâi 

ngix&i có cong vâi cách mng; 

2.2. Ngu&i thu nhp th.p, h nghèo, cn nghèo tai  khu vrc do thj; 

2.3. Ngu&i lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài 
khu cong nghip; 

2.4. ST quan, ha sT quan nghip viii, ha sT quan chuyên mon k thut, quân 
nhãn chuyên nghip, cong than trong ca quan, don vj thuc cOng an nhãn dan 
và quan di than dan; 

2.5. Can b, cOng chIrc, viên chüc theo quy djnh cña pháp 1i4t v can b, 
cong chüc, viên chrc. 

Các di tuqng duçic vay vn neu trên sau dày gi chung là ngu&i vay von. 

3. Nguyen tc vay vn 
3.1. Ngithi vay vn phâi dImg di tuçing duçic vay và dáp üng dy dü các 

diu kin vay vOn theo quy ctjnh; 

3.2. Ngu?Lri vay vn phãi sü ding vn vay dung mllc dIch xin vay; 

3.3. Ngithi vay vn phài trâ nçi cã gc và lãi ding han. 

4. Diu kin thrqc vay vn 
4.1. Di vâi vay vn d mua, thuêmuanhà&xâhi 

a) Các di tixqng quy djnh tai  Dim 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoãn 2 van ban 
nay phài thuc din không phãi dóng thud thu nhp thumg xuyen theo quy 
djnh cüa pháp lut v thus thu thp cá nhãn; trithng hçp là h nghèo, cn 
nghèo thi phài thuc chun h nghèo, hO cn nghèo theo quy djnh cüa Chfnh 
phü theo &ng th&i ks'; v- 
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b) Phâi th%rc hin gài tin IUthang tháng tai  NETCSXH vâi thôri gian 
giri ti thiu 12 tháng k th ngày k Hçip ctng tin ding vói NHCSXH, mirc giri 
hang tháng t& thiu bang mirc trâ nçi gc bInh quân thong cüa ngithi vay vn; 

c) Co dü h sor chüng mirth v di ti.rçmg, diu kin thrc trng nhà &, diu 
kin eu trt và cliêu kin thu nhp d duçic hu&ng chInh sách nhà & xã hi theo 
quy djnh; 

d) Co ngun thu nhp và khà näng trâ nçi theo cam kt vâi NHCSXH; 
ci) Co Giy d nghj vay vn d mua, thuê mua nhà & xA hi, trong do có 

cam k& ca Ca than và các thành viên trong h gia dinh chtra dixcic huâng chinh 
sách h trci nhà &, dt & dix&i mçi hInh thüc tai  norm sinh sng; 

e) CO Hçip dng mua, thuê mua nhà & xã hi v&i chfi c1u tu d an ma dir 
an cüa chü d&u tu do có trong danh mic dir an xây dmg nhà & xà hi thuOc 
chuo'ng trInh, k hoach clan tu nhà & xA hOi  cüa Ca quan CO thãni quyên phê 
duyt; 

f) CO vn tr có ti thiu bang 20% giá tn Hqp ctng mua, thuê mua nhà & 
xAhi; 

g) Thrc hin bào dam tin vay bang tài san hInh thành tr vn vay theo 
quy dinh  cita pháp lut. Ngan hang cho vay, chii dâu tu và ngu&i vay vn phâi 
quy djnh rô phucmg thi.rc quãn l, xir l tâi san bâo dam trong Hçp dng ba ben. 

4.2. Di v&i vay v6n d xây dirng mâi hoc cãi tao, sira chüa nhà d & 

a) Các di tucing quy djnh ti Dim 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoãn 2 van ban 
nay phâi thuc din không phài dOng thus thu nhp thi.r&ng xuyên theo quy djnh 
cCia pháp lust  v thu thu nhp Ca nhãn; tru&ng hqp là h nghèo, cn nghèo thi 
phâi thuc chuan h ngheo, h cn nghèo theo quy djrih cña ChInh phiX theo 
tirng th&i ks'; 

b) Phãi thrc hin giri tin ti& kim hang tháng ti NHCSXH vâi th&i gian 
giXi ti thiu 12 tháng k tir ngày k Hçip dng tin dmg vOi NHCSXH, miXc giXi 
hang tháng t6i thiu bang miXc trã ncr gc bInh quân tháng cüa nguri vay vn; 

c) CO cia h scr chiXng minh v di tuçing, diu kin thirc trng nhà &, diu 
kin cu trü và diu kin thu nhp ct duqc hu&ng chinh sách nhà & xâ hi theo 
quy dnh; 

d) CO ngu&i thu nhp và kM nang trã ncr theo cam kt vOi NHCSXH; 

ci) CO Giy d nghj vay vn d xay drng mâi hoc cài tao, sira chta nhà 
d &, trong dO cO cam k& ciXa cá nhãn va các thành viên trong h gia clmnh chua 
ducic vay vn ru dâi h trçr nhà & xâ hi t?i  các t chiXc tin diing; 

e) Co Giy chiXng nhn quyn s dung dt, quyn s& hfru nhà & và tãi san 
khác g&1 1in v&i dt ti dja phucrng cp huyn norm clang k h khan thu&ng trCt 
do ca quan Nhà nuâc cO thm quyn cp theo quy djnh cüa pháp lust ye dt dai; ---- 
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f) Co phucing an tInh toán giá thãnh, có giy phép xây d%rng di vci trix?mg 
hcip yêu cu phâi có giy phép xây dirng theo quy djrih cña pháp 1ut v xay dimg. 
Trtthng hçrp có giây phép xây dirng có thii hn theo quy djnh cüa pháp luât thi 
duçic xem xét cho vay vn phü hqp vài thii hn &rçlc tn tai  ciXa Cong trmnh; 

, • A o g) Co von tr co toi thieu bang 30/o phumg an tinh toan gia thanh cua 
ngu?i vay; 

h) Thc hin bâo dam tin vay b&ng giá tn quyn si'r ding dt & và tài san 
g&n 1in vâi dt & hoc tài san khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cüa 
NHCSXH. 

5. Mfrc cho vay 

5.1. Di v&i vay vn d mua, thuê mua nhà & xA hi, mtrc cho vay t& da 
b&ng 80% giá frj Hqp dng mua, thuê mua nhà & xA hi; 

5.2. Di v&i vay vn d xây dirng m&i hoc câi tao,  sa chüa nhà d &, 
m(rc cho vay tôi da bng 70% giá trj d toán hoc phiicing an vay, ti da không 
qua 500 triu dông và không vuqt qua 70% giá tn tâi san bâo dam tin vay; 

5.3. Mirc cho vay c1i th do NRCSXH ncii cho vay xem xét can cü vào 
ngun vOn, khâ nang trâ nq, phi.rcing an tmnh toán giá thành và phucmg an vay cña 
ngi.rii vay áé thông nhât xác djnh mrc cho vay phü hçvp. 

6. Lãi sut cho vay 

6.1. Li suit cho vay do Thu tuâng Chinh phü quy& djnh theo d nghj cüa 
Hi dng quãn frj NHCSXH cho timg thai kr; 

6.2. Lâi sut nq qua hnbng 130% lAi suit cho vay do Thu tithng Chinh 
phu quyet dinh  cho timg thai icy. 

7. Thôi hn cho vay 

Th?ii h?n  cho vay do NIHCSXH nai cho vay và ngui vay vn thôa thun 
phü hçip vài khã nãng trã nçi cüa nguôi vay vn va thi da không qua 25 nãm kê 
tir ngày giâi ngân khoãn vay du tiên. 

8. Phirong thfrc cho vay 
NHCSXH thrc hin cho vay trçrc tip tai  trii sâ clii nhánh NHCSXH cp 

tinh hoc Phông giao djch NHCSXH cp huyn, có y thác mt s ni dung 
cong vic cho CáC t chrc chIrih tn - xâ hi, gm: Hi Lien hip Phi n Vit 
Nam, Hi Ciru chin binh Vit Nam, Hi Nông dan Vit Nam và Doãn Thanh 
niên Cong san H Clii Minh. 

Ngtthi vay v6n là thãnh viên cüa T ti& kim vay vn (TK&VV) duvc 
thãnhlp và hoat dng theo quy djnh cña NHCSXH. 

9. H so' vay vn 

9.1. H so do ngu&i vay vn 1p và cung cp 
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a) Bàn gôc Giây d ngh vay vn theo mu s 01/NOXH; Bàn g6c Giy 
üy quyên theo quy ctjnh cüa NHCSXH d& vâi d& tuçing vay v6n là h nghèo, 
h cn nghèo tti khu vrc do thj; 

b) Giy xác nhn v di tixçing và thirc trng nhà c 

- Di vâi vay vn ct mua, thuê mua nhà & xâ hi: 
+ Di tuqng quy djnh tai  Dim 2.1 Khoãn 2 van bàn nay: Bàn sao có 

chüng thirc hoc bàn sao tr so gc do co quan có thm quyn cp chirng minh v 
dôi tuçing là nguñ có cong vâi each mng; Giy xác nhn theo mu s 02 tai 
Ph%i 1%lc I ban hành kern theo Thông tr so 09/2021/TT-BXD cüa B xây drng; 

± Dôi lirçing quy djnh ti Dim 2.2 Khoãn 2 van bàn nay xác nhn theo 
mâu sO 04 tai  Phi 1iic I ban hành kern theo Thông tu s 09/2021/TT-BXD cüa 
B xây dirng; 

+ Dôi tucing quy djnh ti Dim 2.3, 2.4, 2.5 Khoãn 2 van bàn nay xác 
nh.n theo mâu s 03 ti Phii hic I ban hành kern theo Thông tix s 09/2021/IT-
B)WcüaBxâydiing. 

- Di vói vay v& d xây dirng mâi hoc cãi tao,  sira chfta nhà d &: 

+ Di tuçmg quy djnh tai  Dim 2.1 Khoàn 2 van bàn nay: Bàn sao có 
ching thrc hoc bàn sao tü sO gc do cci quan có thm quyn cap chrng minh v 
di tuçing là ngi.r&i có cong vâi each mng; Giy xác nhn theo rnu s 01 tai 
Phii liic II ban hành kern theo Thông ttx s 09/2021/TT-BXD cüa B() xây di.rng; 

+ D& tuqng quy djnh tai  Dim 2.2 Khoàn 2 van bàn nay xác nhn theo 
mu sO 02 tai 

Phi,j l%ic II ban hành kern theo Thông tu so 09/2021/TT-BXD cüa 
B xây dirng; 

+ D6i tuçing quy djnh tai  Dim 2.3, 2.4,2.5 Khoãn 2 van bàn nay xác nhn 
theo mu s 03 tai  Phii 1ic II ban hành kern theo Thông tu s 09/2021/TT-BXD 
cüa B xây drng. 

c) Giy chimg minh v diu kin thu nhp 
P A A A - - Doi vai vay von de mua, thue mua nha a xa h9l: 

+ Di tuclng quy djnh tai  Dim 2.2 Khoãn 2 van bàn nay t%r khai v diM 
kin thu nhp theo mu sO 09 tai  Phi liic I ban hành kern theo Thông tu so 

09/2021/TT-BXD cüa B xây drng (lthông can phâi có xác nhn); 

+ Di tuçing quy djnh tai  Dim 2.3, 2.4,2.5 Khoàn 2 van bàn nay xác nhn 
theo mu s 08 tai  Ph%i 1iic I ban hành kern theo Thông tu s 09/20211fl-BXD 
cüa B xây drng. 

- D6i vói vay vn d xây diving rnói hoc cãi tao,  süa chCta nhà d &: 

+ D& tuçing quy djnh ti DMm 2.2 Khoãn 2 van bàn nay tir khai v diM kin 
thu nhp theo mu s 05 tii Ph%l hic II ban hành kern theo Thông tu s 09/20211T1'-
BXD cüa B xây dimg (khOng cn phãi có xác nhn); — 
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+ Di tuçrng quy djnh tai  Dim 2.3, 2.4, 2.5 Khoãn 2 vn bàn nay xác nhn 
theo mu s 04 ti Phi 1iic II ban hành kern theo Thông tr so 09/2021/TT-BXD 
cüa B xây dimg. 

d) Giy tôr chüng minh v diu kin cu trü 

Nguii vay phâi có Giy xác nhn thông tin v Cu trCi theo quy dnh, cii th 
nhu sau: 

- Di vâi vay vn d mua, thuê mua nhà & xã hi: Gthy xác nhn thông tin 
v cu trCi phâi the hin ncii thu&ng tth trên cong dja bàn tinh, thành pM trirc 
thuc Trung uang ncii có nhà & xâ hi mua, thuê mua. Tru&ng hcip clii có tam  trü 

A 'I S A A 

tal tmh, thanh pho trçrc thuçc Trung uong nai Co nha a xa hi mua, thue mua thi 
phâi có th&i gian tam  trü t1r mt nàm tr& len và ngu&i vay vn phâi có giy xác 
nhn dóng bâo him xA hi t mt nm tr& len tai  tinh, thành pM trirc thuc 
Trung ucing ncii Co dr an ctu tu xây drng nhà & xâ hi. 

- Di vâi vay vn d xây dmg m&i hoc cãi tao,  süa chtia nhà d &: Giy 
xác nhn thông tin ye cu tth phài th hin ncñ thuô'ng tth trên cing dja bàn cp 
huyn vâi nth có dt áê xây ding mói hoc cãi tao,  sira chfa nhà d ô. 

Tri.r&ng hqp cia ducic cp S h khu, S tam  tr(i thI vn ducic sir diing và có 
giá trj nhu giy t&, tài lieu xác nhn v cu trü theo quy djnh cüa Lust Cu trü cho 
dn h& ngày 31/12/2022, ci th nhu sau: 

- Di vâi vay vn d rnua, thuê mua nhà & xã hi: Bàn sao có chi'rng thrc 
S h khu tai  tinh, thàrih pM trc thuc Trung uang nth CO nhà & xã hi mua, 
thuê mua. Tru&ng hçip ngu&i vay vn không co S h khu theo quy djnh thI 
phài có bàn sao cO chfrng thirc S tam  tth tr mt nm tr& len và giy xác nhn 
dóng bão him xã hi tr mt nthn tr& len tai  tinh, thành pM trirc thuOc  Trung 
uang nth cO dr an Mu ttl xây dimg nhà a xâ hi; 

- Di v&i vay vn d xây drng mói hoc cãi tao, sira ch1ta nhà d &: Bàn 
sao cO chirng thirc S h khu trên ciing cija bàn cp huyn vói ncii cO & d xây 
d%rng mâi hoc cãi tao,  si'ra chtra nhà dê &. 

ci) Giy t& chirng minh vay vn d mua, thuê mua nhà. & xA hOi;  xây drng 
mâi hoc câi tao,  sàa chfta nhà d & 

- Di v&i vay vn d mua, thuê mua nhà & xâ hi: 

+ Bàn sao có chng thirc Hqp dng mua bàn nba & xa hi hoc Hçip d&ig 
thuê mua nhà & xA hi theo quy djnh hin hành; 

+ Bàn sao gi.y t& ching minh cia clOng tin cho chü Mu tu d rnua, thuê 
mua nhà & xã hOi  theo Hqp dng 1a k; 

+ Bàn sao Biên bàn bàn giao nhà & gitta ngu&i vay vn d thuê mua nhà & 
xâ hi v&i chü dâu tu. 

- Di vài vay v6n d xây dimg mâi hoc câi tao,  sra chfta nhà d 

+ Bàn gc Phuang an tinh toán giá thành và phuang an vay mu s — 
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O2iNXH; 

+ Bàn gc Hcip dng thi cong (n&i có); 

+ Ban sao Co ching thirc GiAy phép xây diing theo quy djnh cia pháp 1ut 
ye xây ding (neu có); 

+ Ban sao CO chüng thrc Giy chrng nhn quyn sir ding Mt, quyn sâ 
hfru nhà i và tài san khác gn lien vâi dat do co quan Nhà nuâc cO thm quyn 
cap theo quy djnh ci:ia pháp 1ut v dt dai. 

e) Giy ti khác lien quan dn thirc hin bão dam tin vay 

- Bàn sao CO ch(rng thiic C1nrng minh nhân dãn/Cn c1thc cong dânJH 
chiu cüa ngu&i k Ben th chip trên Hçip dng th chip tài san; 

- Ban chinh Giy chüng nhn bão him tài san (nu co) trong tnr&ng hcip 
pháp 1ut quy djnh tài san th chp phài mua bào him; 

- Ban gc van ban u quyn (cO cong chüng) cüa các ding s& hihi ctng 
cho Ben th chip dung tài san d lam tài san th chp (n&i co); 

- Mt s gi.y ti khác lien quan dn bào dam tin vay. 

f) Giy d ngh giài ngãn mu s 1OINOXH; 

g) Giy d nghj diu chinh kr hn trà nçi mu s 12,NOXH; 

h) Giy d nghj gia hn nçi mu s 13/NOXH; 

1) H so ma tài khoãn thanh toán ti NHCSXH noi cho vay. 

9.2. H so do T ti& kim và vay vn 1p 

Biên ban hQp T TK&VV theo quy djnh hin hành cüa NETCSXH. 

9.3. H so do Uy ban nhãn dan (UBND) cp xA 1p 

a) Danh sách d ngh vay vn nhà & xã hi tai NIHCSXH theo mu s 
03/NOXH; 

b) Biên bàn v vic th chirc bc tharn la ch9n nguèii vay v&i trong 
trithng hçip thu c&u vay vn iOn hon chi tiêu k hoach von dxcic giao. 

9.4. H so do NHCSXH ncii cho vay 1p 

a) Thông báo nhn h so vay vn theo mu s 04/NCiXH; 

b) Báo cáo thm djnh theo mu s O5tNCiXH; 

c) Thông báo phé duyt cho vay theo mu s 06a/NCXH; 
, ' (. d) Thong bao tu choi cho vay theo mau so06b/NuXH; 

d) Thông báo chuyn nçi qua hn theo mu s 14/NOXH; 

e) Thông báo chm dirt cho vay theo mu s 15tNOXH; 

f) Báo cáo thm djnh tài san th ch.p, thông báo phê duyt tâi san th 
chap theo quy djnh hin hãnh cña NRCSXH. 
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9.5. H so do NHCSXH noi cho vay, ngui vay vn và các ben lien quan 
ciinglp 

a) Hçip dng tIn diing theo mu s 07a, 07b, 07c/NC$XH; 

b) Hçip dng ba ben theo mu s 08/NOXFT; 

c) Hcip dng th chip tài san theo mu s 09/NciXH; 

d) Bién ban kMm tra theo mu s 1 1/NXH; 
A 9 9 i d) Bien ban xac dnh gia tn tai san the chap theo quy drnh  hin hanh cua 

NHCSXH (nu có); 

e) H so dáng k5 bin pháp bâo dam tin vay có xác nhn cüa co quan có 
thm quyn. 

10. Quy trInh cho vay 

10.1. Ti t TK&\TV 

Ngui vay vn gi h so quy djnh tai  Tit a, b, c, d Dim 9.1 Khoàn 9 vn 
ban nay cho T TK&VV ti f101 cu trui hqp pháp. Nu nguôri vay vn chua là t 
viên T TK&\TV tM T TK&VV ti thôn, t dan ph (lang, p, ban, buôn, bon, 
phun, soc... gi chung là thôn; t dan ph& khu ph, khi ph6, khOm, tiu khu... 
gçi chung là to dan phô) to chüc h9p kát ntp b sung to viên; h9p bInh xét cong 
khai duâi sir giáin sat, chfrng kin cUa Tnxâng thôn hoc T tnthng t dan ph 
và ngithi dai  din to chrc chInh trj - xâ hi nhn üy thác xâ, phu&ng, thj trn 
(g9i chung là cap xà), sau do giri h so vay vn kern biên ban h9p T TK&VV 
d&i UBND cp xâ. 

10.2. Tai  UBND Cp xA 

- Cn Cu chi tiêu k hoach v6n dixçic giao và h so d ngh vay vn cüa các 
T TK&VV gui den, UBND cap xA xác nhn trên Danh sách d ngh vay v6n 
nhà & xA hi tai  NHCSXH theo mu s O3LNOXH, sau do giri T TK&VV dê gfri 
NHCSXH noi cho vay. 

- Tnthng hçp thu c.0 vay vn lan hon chi tiêu k hoach vn dixçic giao 
thI UBND cp xA t chrc xét tru tiên vay vn nhà & xâ hi cho nguôi vay von là 
di tilclng nguri CO cong v&i each mng hoc d& tucing tai  Dim 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 Khoãn 2 vn ban nay là nguii khuy& t.t, ntr giâi. Sau khi xét iru tiên cho 
cac d& txç1ng nói trên duqc vay vn, cac d& tucing cOn lai t chirc bc thäni tie 
uu tiên vay van. Vic xét tm tiên và t chire b6c thàm phãi duçic thc hin cong 
khai, minh bach,  khách quan, có sir tham gia cüa ngui vay vn và l.p  thành 
biên ban km tai  UBND cp xà. 

10.3. Tai 
NHCSXH noi cho vay 

- Khi nhn duçrc h so vay vn do T TK&VV gui dn, NHCSXH no'i 
cho vay thông báo cho nguOi vay v&i theo mk s O4iNOXH dn lam thñ t11c va 

mang theo h so vay von quy dnh tai  Ti& d Dim 9.1 Khoãn 9 vn ban nay. 
can b duçic Giám dc NHCSXH noi cho vay phân công, trong thai gian tôi da - 
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10 ngày lam vic thc hin thm djnh tinh dy dü, hçip pháp, hçip 1 cüa h sa 
vay von, 1p Báo cáo thm djnh theo mu s 05/NCiXH. Báo cáo tMm djnh 
dixqc 1p phü hqp vth t11ng dôi tixcing xin vay nhung phái tuãn thu các ni dung 
theo mu huàng dk và duçic dánh may. 

- Can b duqc phân cong thm djnh trinh Báo cáo thm djnh kern h sa 
vay von cho Trithng phOng K hoach  — Nghip vii tin ding/Ti tnthng K hoach 
- nghip vi kim soát, sau do trinh Giám d6c NHCSXH ncii cho vay xem xét 
phê duyt. Vic ki&n soát và phê duyt h sa vay v&i k tr khi can b dixçic 
phân cong thâm djnh dn khi trInh Giám dc t& da 05 ngày lam vic. 

- NHCSXH noi cho vay thông báo k& qua phê duyt cho vay theo mu s 
06a/NCXH hoc không dông ' phê duyt cho vay theo mu s 06b/NOXH. 

Truàrng hqp phê duyt cho vay tM NHCSXH nth cho vay cüng nguii vay 
vOn 1p Hqp dông tin ding theo mu s 07a!NOXH hoc 07b/NØXH hoc 
07c/NDXET. NHCSXH noi cho vay cing nguOi vay von và chii dâu ti.r k Hçip 
dng ba ben theo mu s 08/NOXH (di vâi vay v& d mua, thuê mua nhà a xA 
hOi); c)ng Ben th chip 1p Hqp dng th chip tài san và thc hin cOng chirng, 
dng k5 bin pháp báo dam theo diing quy djnh hin hành cüa pháp lust, chi phi 
do nguii vay chi trâ. 

Khi k?  Hqp dng tin ding, Hçip dng th chip tài san, nguxi vay vn phâi 
xut trInh bàn gc: Giy t?i chung minh dâ dOng tin cho chü dâu tu dê mua, thuê 
mua nhà a xã hi; Hcip ding rnua bàn nhà & xâ hi/Hqp dng thuê mua nhà & xã 
hi; Biên bàn bàn giao nhà & giia ngix&i vay vn d thuê mua nhà & xA h)i vOi 
chu cthi tu hoc Giy chirng nhn quyn sir ding dat, quyên s& htu nhà a Va tai 
san khác gn 1in vâi dt và các giy t& lien quan dn h so the chap tài san dê ctôi 
chiu. 

Các Hqp dng nêu trên duçic 1p phà hcip vâi trng di tucmg vay vn, 
1oi tài san bào dam và phâi tuãn thu các nOi  dung theo mu hu&ng dan, duçic 
dánh may. 

- C cü Hçrp dng tIn dpng cIA duçic k$r kát gita ngu&i vay vn vói 
NHCSXH noi cho vay, ngu&i vay vn m& tài khoãn tai  NHCSXH noi cho vay 
và thrc hin gfri tiên gui tiêt kim hang tháng theo quy djnh bt du kê hr ngày 
k Hcrp dng tin ding. 

- Sau khi h so cña khoãn vay ducrc hoàn thin, can bO duçrc Giáin d& 
NHCSXEI nth cho vay phãn cong bàn giao toàn b h so cho b phn k toán 
lain can cir giãi ngân. 

- K toàn clii dixçic phát tin vay sau khi nguôi vay vn cIA thc hin gui 
tiên gi'ri tit kim theo quy djnh và ngu&i vay vn, ben th chp cIA bàn giao cho 
b phn k toán bàn gc: Hcrp ctng th chp tài san cIA cOng chüng; Hcip dOng 
mua bàn nhà & xA hi/Hcip dng thuê mua nhà & xA hi cüa nguôi vay vn vâi 
chü du tu; Giy chi'rng nhn báo him tâi san trong truOrng hçrp pháp 1ut quy 
djnh tài san th chip phâi mua báo him (nu có); Biên bàn bàn giao nhà & gitta 
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nguài vay vn d thuê mua nhà & xâ hi vâi chii du tir; giy t& chirng mirth cia 
dóng tin cho chü du tt.r hoc Giy chfrng nhn quyên sir diing dat, quyn s& 
hftu nhà & và tài san khác gn 1in vói dat; giy to' lien quan ctn tài san th chap 
d km thành tüi riêng và lam thu tic kru trr, bão quãn trong kho theo ch cl quy 
djnh cüa NHCSXH. 

11. Giãi ngân 

11.1. D& v&i vay vn ct mua, thuê muanhà &xàhi 

Mi ln giãi ngãn, ngu&i vay vn vit Giy d ngh giãi ngãn theo mu s 
1 O/NOXH gi'ri kern Giy d nghj thanh toán hoc thông báo np tin cüa chü 
du ttr, Hçp dng tIn ding theo mu s 07a/NOXH hoc O7btNOXH dn 
NHCSXH ncii cho vay, tin vay duçic NHCSXH ncli cho vay chuyn khoãn cho 
chü c1.0 tu. Can b ctucic Giám dc phãn cong kim tra tInh hçip l, hçip pháp ci'la 
b ha sci, k và trinh Trithng phOng K hoach — Nghip vii tIn diing/Ta trix&ng 
K hoach - Nghip vi kim soát, sau do trInh Giám dôc phê duyt. Nguo'i vay 
van k5r xác nhn vào Phii 1iic Hqp dng tIn ding, phn theo dôi giâi ngãn. 

11.2. Dai vâi vay van d xây d1mg mâi hoc câi tao,  sira chrra nhà d & 

- Mi ln giâi ngãn, ngi.thi vay van vit Gi&y d nghj giài ngãn theo mu 
sa 10/NOXH giri kern Hqp dang tIn dmg theo mu sa 07cfNCiXET dn 
NRC SXET ncri cho vay, tin vay duçic NHCSXH nai cho vay chuyn khoãn trâ 
cho clan vj cung üng 4t tu hoc chi tin mt hoc chuyn khoãn vào tài khoãn 
thanh toán theo dê nghj cüa ngu&i vay van. 

- sá tin giài ngãn ln du không qua 50% sa tin phê duyt cho vay. Can 
b ducic Giárn dac phân cong kiêm tra tInh hqp 1, hcrp pháp cua b ha scy, k va 
trInh Tru&ng phOng Kê hoach — Nghip vi tIn ding/Tô trii&ng K hoach - 
Nghip vi kiam soát, sau do trInh Giarn dac phê duyt, tin hành giãi ngân và d 
nghj  nguo'i vay van k nhn no vao Phii 1iic Hçp ciang tIn diving, phn theo dOi 
giài ngãn. 

- NRC SXH nai cho vay giãi ngãn sa tin cOn 'ai khi nguo'i vay van cia sü 
diing trên 50% phuang an tlnh toán giá thàrih và phuang an vay. Can b duqc 
Giám ciac NRCSXH ncii cho vay phãn cOng tin hành kim Ira thc t cong 
trinh theo mu sa 1 1iNXH, nu du dik kin thI tin hành giãi ngãn và d nghj 
nguOi vay van k5r nhn nçi vào Phii 1iic Hçxp dng tIn ding, phn theo dôi giãi 
ngan. 

12. Djnh k5r hin trã ncr  gac 
12.1. Djnh k' hn trâ nçi gac 06 tháng 01 ln k tui ngày nguo'i vay van 

nhn khoãn vay du tiên. 

12.2. Khi nguo'i vay van nhn khoãn vay cuai cing, nk sa tin cia vay 
thp han 5a tin cia ctucic phé duyt cho vay thI NRC SXH no'i cho vay và ngithi 
vay thOa thun diu chinh lai 5a tin phái trâ cüa các k' hn trã nq gac và/hoc- 
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thii hn cho vay va ghi vào phi 1iic Hçip ctng tin d%ing, phn djnh lai kST  han  trâ 
nq gc vàJhoc so tiên trâ nçi gôc. 

13. Kim tra, giám sat 

T& da 30 ngày k tir ngày phát tin vay 1n cui cüng, NHCSXH noi cho 
vay tiên hãnh kiêm tra vic sfx dung v6n vay theo mu s 1 1/NOXH. NHCSXH 
ncii cho vay có trách nhim kim tra qua trInh si'r dicing vn vay và trã nq, trâ läi 
cUa nguii vay van, kim tra hin trng tài san bâo dam tin vay nh&m don dc 
ngithi vay von th%rc hin &ing và dy dü ththig cam k& dã thöa thun trong Hqp 
ctng tin ding, Hçip dng th chap tài san. 

14. Thu nçi, thu lãi 

14.1. Thunçrg& 

a) Dn han  trà nçi gc, NHCSXH ncii cho vay trich s du tài khoãn 
thanh toán cüa ngithi vay vn d thu nçi g& theo thoâ thun tai  Hqp dng tin 
dung. Nguài vay von duçic trã nçi truâc hn; 

b) NHCSXH nth cho vay thu hi nçi gc tnrâc hmn trong trtr&ng hçip theo 
van ban c1a ca quan nhà nuàc có thm quyn hoc theo quy djnh tai  Ti& b 
Dim 15.3 Khoãn 15 van ban nay. 

14.2. Thu lâi 

Li tin vay ,duçic thc hin thu hang tháng bt du tr tháng sau tháng 
nhn khoãn vay du tiên. Hang tháng, NHCSXH ncii cho vay thc hin trIch tr 
tài khoãn thanh toán cüa nguii vay v&i d thu lâi. 

15.Xfr1nq 

15.1. Diu chinh kSr  hn trâ nq gc 

EMn kr hn trã nci g& theo quy djnh tai  Dim 12.1 Khoãn 12 van ban nay 
ngithi vay phâi có trách nhim trà nçi; n&i nguôi vay von không có khâ nang trâ 
nq mt phn hoc toàn b s tin vay cüa cà kr hn trà nçi gc do thI duçic xem 
xét kéo dài thM gian trã nçi sang kr hn trà nçi gc tip theo, thii gian diu chinh 
không qua 06 tháng. Tnxâc 05 ngày dn h?n,  nguOi vay vn phài có Giây dê 
ngh diu chinh kr hn trà nq gc theo mu s 12/NXH gui NHCSXH nth cho 
vay d xem xét diu chinh kr hn trà nçi g6c. 

15.2. Giahnncc 

Dn h?n  trã nçc gc cu6i c1ng, ngtr&i vay v6n không có khâ nang trã duçic 
nçi thI duqc xem xét gia hn nçi. Truâc 05 ngày dn h?n,  nguOri vay vn phai Co 

Giy d ng gia han  nq theo mu s 13/NXH gui NHCSXH ncii cho vay dê 
xem xét cho gia han  nçi. Vic gia han  nçi có th mt ho.c nhiu 1n, nhung thOi 
gian gia han  na ti da không qua 12 tháng. 

15.3. Chuyn nçi qua han 
a) NHCSXH noi cho vay gui thông báo chuyn nçi qua han  cho ngu&i vay 

v& theo mu s 14/NOXF{ di vâi các trueing hcip: 
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- Ngui vay vn sfi ding vn vay sai m1ic dIch dâ ghi trong Hçp dng tIn 
ding thI chuy&i so nci sai mic clIch không trâ ducvc sang nq qua han; 

- Ngi.rôi vay vn không trà nçi g& dicing h?n  theo thóa thun và không 
duçic NHCSXH nai cho vay chap thun diu chinh kr hn trâ nçi gc hoc gia 
hn nci thI NRC SXH ncci cho vay chuyn so ncr gôc không trã dixçrc dung h?n 
sang ncr qua hn; 

- Theo van bàn cüa Ca quan nhà nithc có thm quyn. 

b) Trtthng hqp nguM vay vn cung cp thông tin sai sir that,  vi phm các 
quy djnh tai  Hqp dng tin diing và!hoc Hçrp dông the chap tài san nhung trong 
thM gian 03 tháng tInh tr ngày NBC SXFT nth cho vay 1p Biên bàn kim tra 
theo mu s 1 1tNOXH không khc phçic, sra cha thI NHCSXH ncri cho vay 
ip thông báo chm dirt cho vay theo mu s 15/NOXH gui nguri vay và sau 03 
tháng tInh tr ngày i.p thông báo giri theo mu 1 5/NOXH nu ngtthi vay không 
trâ duçrc ncr truâc hn thI NHCSXH non cho vay thrc hin chuyn ncr qua htn. 

c) Sau khi chuyn ncr qua h?n,  NHCSXH nth cho vay phi hcrp vâi cáo con 
quan lien quan và chInh quyên dja phuo'ng don dôc, yêu câu ngithi vay vn thc 
hin nghia v11 trã ncr. 

16. Xfr 1 các vi phm 

16.1. Chm dirt cho vay 

NHCSXH noi cho vay can cü vào kt qua kim tra muc d vi phm ghi 
trong Biên bàn kiêm tra theo mu s 1 1/NOXH hoc theo van bàn ciia con quan 
nhà nithc Co thãm quyên dê quyt djnh châm düt cho vay, thu hi ncr trithc hn 
và chuyn ncr qua hn dôi v9i ngithi vay vn vi phin quy djrih ti Ti& b Dim 
15.3 Khoãn 15 van bàn nay. 

16.2. N}{CSXH ncri cho vay xi'r 1 tài san bão dam hoc khOi kin theo 
quy djnh cüa pháp li4t và cüa NBC SXH 

a) Nguài vay vn vi phm Hçrp dng tIn d1mg, Hcrp ding th chp tài san, 
dA duqc NHCSXH noni cho vay thông báo bang van bàn; 

b) NguOi vay vn CO nq qua hn do nguyen nhãn chü quan nhung không 
cO bin phap khá thi tt trâ nq ngãn hang; 

c) Ngix?ii vay vn CO nang hrc tài chinh d trã ncr  nhimg c tInh trn tránh, 
chây r  trã ncr  theo thOa thun; 

d) NguOi vay vn cO hành vi 1ira dào, gian len; 

d) Các vi phm khác theo quy djnh cüa pháp li4t. 

17. Xfrinçrbjrüiro 
Vic xir 1 nr bj rüi ro dcrçrc thirc hin theo quy djnh cña Thu tixàng Chinh 

phiX và NHCSXH v Quy ch xu 1 ncr bj riXi ro tai  NHCSXH. 
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18. Tài khoãn thanh toán và tài khoãn tin gfri cüa ngirèi vay vn 
18.1. NHCSXH ncii cho vay mi tài khoãn thanh toán cho nguñ vay vn 

dê nguii vay von gri tiên tit kim và thanh toán các khoãn trà ncr gc, trâ lâi 
theo thoã thi4n tai Hqp dng tIn dpng và các giao djch khác (nu co). Ngu&i vay 
von np tin mtt hoc chuyn khoãn vào tài khoãn thanh toán ti NHCSXH noi 
cho vay. Nguii vay vn chuyn tin trong h th&ig NHCSXH ct&i tâi khon 
thanh toán nay thI dixqc min pM chuyn tin. NHCSXH nth cho vay thirc hin 
trich so dii tal khoan thanh toan de thu nçi goc, thu lai theo thoa thuin. 

Dng th?yi, NHCSXH nai cho vay mc tài khoãn tin gCri cho nguô'i vay 
vn d theo dôi vic giri tin ti& kim. NHCSXH ncii cho vay thic hin trich s 
dii tài khoãn thanh toán chuyn sang tài khoãn tin gri cUa ng1xYi vay vn theo 
thöa thun tai  Hçip dng tIn dmg. Tin lâi duçic trã mt 1n khi tat toán tài khoãn 
tin gri. Khi kt thüc th?i gian giri tMn ti& kim, NHCSXH nai chovay tt toán 
tài khoãn tin giri chuyn sang tâi khoãn thanh toán ciiia nguôi vay vOn. 

18.2. H sa mi tài khoán: thc hin theo các quy dinh  hin hành cüa 
NHCSXH. 

19. Bão dam tin vay 
19.1. Di vâi vay vn d xây dirng mâi hoc câi tao, sira chfta nha d & 

thc hin theo quy dinh  bão dam tin vay trong h thng NRC SXH. 

19.2. Di vâi vay vn d mua, thuê mua nhà & xA hi thc hin theo quy 
djnh bâo dam tin vay trong h thng NHCSXH có b sung mt sO ni dung 
sau: 

- Ngithi vay vn mua, thuê mua nhà & xâ hi hinh thành tT vn vay duqc 
th chip nhà a nay tai  NHCSXH d mua, thuê mua chIrih nhà & do; 

- Cn cir Hqp dng tIn ding, Hçp dng ba ben cIA k, Hçip dng mua ban 
nhà & xâ hi hoc Hçip dng thuê mua nhà & xâ hi; giy t& chirng mmli dâ dóng 
tin mua hoc thuê mua nhà ô cho chi'i du tu theo tiên d thOa thun trong Hqp 
dng mua ban nhà & hoc Hcip dng thuê mua nhà & xA hOi;  NHCSXH ncii cho 
vay Va ngum vay vOn lap Hap dng th cMp tal santheomu sO 09/NCiXH Gia 
tq cua tai san the chap t thai diem ky Hçip dong the chap tal san duçic xac dnh 
b.ng giá trj Hap ding mua, thuê mua nhà & xã hi. Vic thrc hin cOng chirng 
Hap dng th chap tài san và clang k bin pháp bâo dam duçic thirc hin theo 
diing quy cmli hin hành ciia pháp h4t, chi phi do nguôi vay vn chi trâ; 

- Nha & hinh thành tr vn vay sau khi hInh thành tip tic dixçic dung th 
chp d bâo dam nghia vi trâ ncr  cho NHCSXH. Khi ngu&i vay vn d mua, 
thuê mua nhà & xã hi dã trâ t& da 95% giá trj Hcrp dng mua, thuê mua nhà & 
xã hi cho chiX du tix và bàn giao dtra vào sü ding d& v&i mua nhà & xà hi, 
NHCSXH ncri cho vay ciXng chi'i du tu, ngithi vay v& lam thiX tiic cp Giy 
chüng nhn quyn sir dicing dat, quyn s& hiru nhà & và tâi san khác gn lien v&i 
dt dng th&i v&i thiX tiic clang k thay di ni dung bin pháp bâo dam dâ clang — 
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k theo quy djnh cüa pháp 1ut tai  cci quan nhà nithc có th&n quyn, chi phI do 
ngithi vay vn chi trâ. Ngay sau khi nhn duçic giy hçn trà k& qua do Ca quan 
có thm quy&n cap, nguôi vay vn và chii du tu phãi bàn giao cho NHCSXH 
nth cho vay; 

- Khi duçrc ca quan có thm quyn cp Giy chüng nhn quyn sü d%ing 
dt, quyn s& httu nhà a và tài san khác gn 1in vai dt theo quy djnh c1a pháp 
1ut, NHCSXH noi cho vay cir can b, phucmg tin, bâo v d nhn, quail 1, 
vn chuyn và lain thu t%ic hxu trtr, bão quãn trong kho ngay trong ngày theo quy 
djnh ciia NHCSXH; 

- Khi nguôi vay vn trã h& nçi (gc, läi) thI NHCSXH nai cho vay lam 
th tic xut kho trâ giây tr cüa tài san th chap cho Ben th chp. 

20. T chfrc thiyc hin 

20.1. Hach  toán k toán và litu giü h so vay vn 

Vic h.ch toãn k toán và kru gi ha so vay van ducic thirc hin theo quy 
djnh hin hành cüa NHCSXH. 

20.2. Ch d báo cáo thang kê 

a) Vic báo cáo thang kê duçic thirc hin theo các quy djnh hin hành cüa 
NHCSXH. 

b) Djnh kSr chm nh.t vào ngày 15 hang tháng, Hi s& chInh NHCSXET 
(Ban Ka ho.ch Nguan van) giri Ngãn hang Nba nuâc Vit Nam báo cáo tInh 
hinh huy dng tin giri tiêt kim cM thirc hin chInh sách cho vay nhà & xä hi 
và tInh hInh cho vay dê thirc hin chinh sách nhà & xA hi theo Ngh djnh s6 
100/2015/ND-CP vàNgh djnh sa 49/2021/ND-CP cia ChInh phü. 

20.3. Chi nhánh NHCSXH các tinh, thành pha và các Phông giao dich  NHCSXH 

a) Thirc hin dicing quy dnh cia pháp 1ut và vn bàn huâng dk nay v cho 
vay uu dAi cM thc hin chInh sách nhâ & xà hEi. Ta chirc tp hun ni dung vn bàn 
nay cho cáh b NHCSXH, các nghip vii lien quan cho Ta truxng Ta TK&\TV, các 
ta chirc chInh frj - xA hi nhn üy thác và các don vj có lien quan khác; 

b) Báo cáo UBND, Ban dai  din Hi ciang quãn frj NHCSXH các cp v 
vic trMn khai thirc hin Ngh ctjnh 5a 100/2015tND-CP, Nghj djnh so 

49/2021/ND-CP cüa Chinh phu, Thông tu sa 09/2021/TT-BXD cüa B) xây 
dmg và các ni dung huâng dk ti vn bàn nay; 

c) Tham muu cho UBND cp tinh cM chi clao S& Xây d%rng, chfnh quyên 
cp huyn, cp xà và các Ca quan chirc nng lien quan thrc hin xác nhn ctôi 
tuçing, diêu kin vay von i.m dâi theo quy djnh tai Nghj djnh 100/2015/ND-CP vâ 
Nghj djnh sa 49/2021/ND-CP cua ChInh phu; phai hcxp chat chê v&i NHCSXH 
trong qua trmnh xa 15' nq bj rüi ro và tai san bão dam cM thu hai van vay; 

d) phi hçip vâi càc ta chüc chInh 14-  xA hi nhn üy thàc, Ta TK&VV thirc 
hin tat vn bàn thôa thun, Hçip dông iXy thác và Hçvp dàng uy nhim dA duçic k5' ke 
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A A A A A d) To chuc tuyen truyen, pho bien cong khai ni dung ye cho vay nha a xâ 
hi theo Nghj djnh so 100/2015/ND-CP, Nghj djnh s 49/2021/ND-CP cüa 
ChInh phü, Thông tu so 09/2021/TT-BXD cUa B xây dirng và vAn bàn nay. 

21. lieu hrc thi hành 

21.1. Diu khoân chuyn tip 

Các khoàn vay d k Hqp dng tIn d%lng trithc ngày 01 tháng 10 nm 
2021 duqc tiêp tiic thirc hin theo vn bàn s 2526/NHCS-TDSV ngày 
27/7/2016, vAn bàn so 3 139AJNHCS-TDSV ngày 01/4/2021 cüa Tng Giám dc 
NHCSXH va các vAn bàn lien quan khác. Riêng h sor cho vay ctang luu ti b 
phn tIn ding thi thirc hin bàn giao cho b phn k toán km giü theo hu&ng dk 
tai Dim 10.3 Khoàn 10 vAn bàn nay. 

21.2. VAn bàn nay có hiu lirc thi hành k tü ngày 01 tháng 10 nAm 
2021 và thay th vAn bàn s 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/20 16 cia Tng 
Giám dc NHCSXH. Các ni dung trái vâi nOi  dung vAn bàn nay ctêu h& hiu 
hrc thi hành. 

21.3. Nhttng dim không hithng dk ti vAn bàn nay, thc hin theo quy 
djnh ti Nghj djnh s 100/2015/ND-CP, Nghj djrih s 49/2021tND-CP cüa 
ChInh phü và Thông tu s 09/2021/TT-BXD cüa B Xây dirng. 

21.4. Trithng hçip sau ngày ban hành vAn bàn nay có sr thay cti cüa vAn 
bàn quy phm pháp lu3t dn dn vic áp ding vAn bàn nay trái vai quy djnh cüa 
pháp h4t hin hành thI NHCSXH ncii cho vay thirc hin theo các vAn bàn quy 
phm pháp 1u.t s'Cra d&, b sung hoc thay the. 

21.5. M9i si'ra dii, b sung ni dung vAn bàn nay do Tng Giám dc 
NHCSXH quyt djnh. Qua trInh thc hin nu Co vithng mAc, các &m vj báo 
cáo v Hi s& chinh NRCSXH xem xét, giãi quy&./. -- 

KT. TONG GIAM DOC Noinhn: 
- Van phông ChInh phü; - 
- B Xây dirng; - d b/cáo 
- Ngãn hang Nhà rnrâc; - 
- Hi LHPN, HCCB, HND, DTN (d p/hcip); 
- Các thãnh viên BDQT NHCSXH; 
- Các thành viên CGTV HDQT NHCSXH; 
- Truâng BDD HDQT NHCSXH cáo cap;  
- Tang Giám dc, TBKS HDQT; 
- Cáo PTGD, KTT; 
- Các Ban CMNV tai  Hi sà chInh; 
- Sv Giao djch, Trung tam Dào tao, Trung tam CNTI'; 
- Chi nhánh NHCSXH các tinh, TP; 
- Các Phông giao djoh NITCSXH cp huyn; 
- Website NHCSXH; 
- Lixu: VT, TDSV. 

Huynh VAn Thuu 
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DANH MVC  CAC MAU BIEU 

(Kern theo van ban so' 8586/NHCS-TDSVngày 29/9/2021 cüa To'ng Giám ddc v 
Hwó'ng dan nghip vy cho vay wu ddi dê mua, thuê rnua nhà ó' xâ hç31, xây dyng rnó'i 

hoc cái tgo, tha chiia nhà dê a) 
TT MAU SO TEN MAU BIEU 

A. DANH MVC  MAU BIEU DfNH KEM VAN BÀN 85861NHCS-TDSV 
1 01/NOXH Giydnghjvayvn 

2 02/NOXH Phucmg an tInh toán giá thành và phuorng an vay xây 
dujng mài hoc sira cha, cái tao  nhà dê & 

3 03/NOXH Danh sách d nghj vay v6n nhà & xã hi tai  NHCSXH 

4 04/NXH Thông báo nhn ho si vay von 

5 05/NDXH Báo cáo thAm djnh 

6 06aINOXH Thông báo phê duyt cho vay 

7 06b/NOXH Thông báo tir chi cho vay 

8 07a/NOXH Hçrp dng tin d%ing (Ap dyng cho vay rnua NOXH) 

9 07b/NOXH Hçp dAng tin ding (Ap dyng cho vay thuê rnua NUXH 

10 07c/NOXH 
Hçip dng tin ding (A'p dyng cho vay xáy dyng rnó'i 
hoac caz tgo, swa chwa nha de a 

11 08/Nc$XH Hçipdngbabên 

12 09/N$XH Hçp dng th chap tài san (TSTC là NOXFJhInh thành 
trong twang lai) 

13 1 0/NOXH Giy d ngh giãi ngân 

14 1 1INOXH Biên ban kiêm tra 

15 12/NXH Giy d nghj diu chinh k' han  trã nq 

16 1 3/NOXH Giy d nghj gia han  nq 

17 14/N$XH Thông báo chuyn nçi qua han 

18 1 5/NOXH Thông báo chm dirt cho vay 

B. DANH MVC  MAU BIEU DINH KEM THÔNG TU 09/2021/TT-BXD cO 
LIEN QUAN 

19 
Mu s 02 tai  

Phii hic I 
Giy xác nhn v di tuclng và tthjc trang nhà & di vOi 
nguäi có cong vài cách mang 

20 
03 SO 1a1 

1i 1IC 

Giy xác nhn v di tixcYng, thirc trang nhà & di vài 
ngix&i lao dng lam vic tai  các doanh nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; sT quail, ha si quan nghip vi, 
ha si quan chuyên mon ki thut, quân nhân chuyén 
nghip, cong nhân trong c quail, don vj thuc cong an 
nhân dan vá quail di nhân dan; can b, cOng ch(rc, viên 
chCrc 



21 
• 

Mauso 04tai 
1111c 

Giy xác nhân v di tuçng và thirc trang nhà & d6i vâi 
ngu&i thu nhp tbp, h nghèo, can  nghèo  tai  khu vitc 
dôthj 

22 
Mu s 08 tai  

Phi liic I 

Giy ké khai v diu kin thu nhp d6i vâi ngu&i lao 
dng lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu 
cong nghip; sI quan, ha si quan nghip vi, ha si quan 
chuyên mon ki thuat,  quân nhân chuyên nghip, cong 
nhân trong ca quan, dan vj thuc cong an nhân dan và 
quân di nhân dan; can b, cOng chüc, viên chüc 

23 
Mu s 09 tai  

Ph%i 1iic I 
Giy tr khai v diu kin thu nhp di vâi ngu&i thu 
nhap thp, h nghèo, can  nghèo  tai  khu c dO thj 

24 
Mu s 01 tai  

Phii hic II 
Giy xác nhan  v d6i tucing và th'çrc trang nhà & di vâi 
ngu&i Co cong vâi cách mang 

25 
• 

Mau so 02 tai 
Phu 1 • UC 

Giy xác nhân v di tuang, thixc trang nhà & d6i vâi 
ngucii thu nhap thap, h9 ngheo, can  ngheo  tai  khu vic 
dôthj 

26 
Mu s 03 tai 

Phu luc • 

Giy xác nhan  v di tixçing, thirc trang nhà & di vài 
ngithi lao dng lam vic tai  các doanh nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; si quan, ha si quan nghip vçi, 
ha si quan chuyên mon kT thuat,  quail nhân chuyên 
nghip, Cong nhân trong ca quail, dan vj thuc cOng an 
nhân dan và quân di nhân dan; can b, cong chirc, viên 
chüc 

27 
Mâu so 04 tai  

Phii 1iic II 

Giy xác nhan v diu kin thu nhp di vài ngithi lao 
dng lam vic tai  các doanh nghip trong va ngoài ithi 
cong nghip; si quail, ha si quan nghip vi, ha si quan 
chuyên mon ki thuat,  quân nhân chuyOn nghip, cong 
nhan trong ca quail, dan vj thuc cOng an nhân dan và 
quân di nhân dan; can b, cOng chirc, vién ch(rc 

28 
Mu s 05 tai  

Phii lic II 
Giy tit khai v diu kin thu nhap  di vâi ngu&i thu 
nhap  thâp, h nghèo, can  nghèo  tai  khu wc dO thj 

Ghi chñ:  - Các doii v htu j các n5i dung chá thIch tai culi các mu bilu dl thyv 
hin theo ding quy djnh và khi dánh may và in có the bó ni dung chz thIch. 



CQNG HOA XA'HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Mu s6 O1/NUXH 
Ngte&i vay von 42p  01 

lien gzi NH 

   

GIAY BE NGHE VAY VON 

Kinh gCri: Chi nhánh (PhOng giao djch) NHCSXH tinh (huyn)  

119 và ten ngu&i vay vn: Ngày, tháng, nàm sinir /........ I  
Dan toe: Giâi tjnh: Nam El Nii 

Chirng minh nhân dân/Càn cuâc cong dân/H chiu s: 

Ngày cp / I . ..Ncii c.p  

Djachidàngkcutriv  

Ma s Bão him xà hi (nu có):  

Ma s thu cá nhan (nu có): Din thoai  

Thuc di tiiçmg1:  

1. Miic dlIch vay vn2:  

2. Tng s vn thtrc hin: dng, trong do: 

- Vn tir có: dông. 

- D nghj NHCSXH cho vay s6 tin:  dng. 

- Thai han  vay3: . .tháng; Trà gc: 06 thángIl.n; Trà lAi: hang tháng. 

3. Phtrong an gri tin tit kim 

- D nghj Chi nhánh (PhOng giao djch) NHCSXH tinh (huyn) 
m& tài khoàn, bao gOm: Tài khoán tiên gri dung dê gcri tiên 

tiêt kim và tài khoàn thanh toán. 

- Mirc gCri hang tháng ti thiu b.ng m'trc trà nçi gc bInh quân hang tháng 
1à dOng. (Bang chü- ). 

- Thñ gian thirc hin giri tin tit kim là: tháng. 

- Tôi thirc hin giri tin tit kim theo hmnh thüc np tin mt hoc chuyn 
khoãn vào tài khoàn tiên giri thanh toán, NHCSXH nai cho vay duçic trIch sO du 
chuyên sang tài khoàn tiên gri dung dê giri tiên tiêt kim. 

1. D& txcing: Ngithi Co cong vói each mng theo quy djnh cOa pháp lut v uu dai ngithi cO cong v&i each mng; 
Ngithi thu nhp thâp, h nghèo, cn nghOo ti khu virc dO th; Ngthi lao dng dang lam vic ti các doanh 
nghip tong va ngoài khu cOng nghip; ST quan, h si quan nghip vi,i, h sT quan chuyOn mon k thut, quân 
nhân ehuyOn nghip, cong nhân trong c quan, dan v thue cOng an nhãn dan và quân di nhân dan; Can b, 
cOng chrc, viên chüc theo quy dnh càa pháp lut ye can b, cong chc, viên che. 
2. Thy theo nhu câu dê ghi rnt trong 04 loai sau: Mua nhà 0 xà hi; ThuO mua nhà 0 x hi; Xây di,mg mOi nhà 
de 0; Cài tao,  süa ch0a nhà dê 0. 
3. So tin xin vay chia cho so tiên gOe trã n binh quân hang tháng. 



4. Phtro'ng an trà ncr 
a' Niun von trã nc 

STT Ho và ten 
Ngh nghip, ten co 

quan cong tác (nIu co) 
Quan h V02 

ngtrôi vay VOfl 

Thu 
nhp/tháng 
('nghIn dng,) 

1 
Nguyen Van A 

CMNDICCCD 
Ngthi vay 

von 

2 
Nguyn Thj B 

CMNDICCCD 

3 
Nguyn Van C 

CMND/CCC& 
Con dê 

Tx A ong cQng 

b) Phuang an trâ nq 
- Kêt thi'ic thai gian gri tiên tiêt kim, dê nghj NHCSXH tat toán tài khoãn 

tin gCri dung âê giri tiêt kim chuyên sang tài khoân tiên giri thanh toán cüa tôi 
dêthunçi. 

- S6 tiên dung dê trànçl gôc bInh quail.. dông/tháng 
- Tiên lAi duçc trâ hang tháng theo diz nçi thc tê, bat dâu tü tháng sau 

tháng nhan  khoân vay dau tiên. 
- So tiên thu nhp dành dê trã nq, trá lãi dtrçic np tr?c tip hoc chuyn 

khoán vao tài khoãn tiên gfri thanh toán tai  NHCSXH nth cho vay dê NHCSXH 
nth cho vay trich thu nçi và lãi. 

5. Cam k& 
- Tôi và các thành viên trong h gia dInh5  

ngày ..... tháng. . nám 
• Ngtroi de ngh vay von 

(Kj, ghi rô hQ ten) 

4. Các thành viên trong gia dInh có thu nhp thithng xuyên. 
5. Di vài m%lc dich xây d%rng mài hoc cãi t?o,  sa cha nhà dê & cam k& là: "chua ducic vay vn uu dAi h trçi 
nhà a xà hi tai  các T chüc tIn ding khác"; Dôi vài mua, thuê mua nhà & xà hi cam kt là: "chua duqc hix&ng 
chInh sách h trçl nhà a, dat a du&i mi hInh th&c ti nai sinh sang" 

- Chüng tôi thông nht cCr ngrn1i dai  din vay von tai  NHCSXH là Ong 
(bà) và sü diing nguOn thu nhp cüa các thành viên trong 
h gia dInh dê trã ncc; 

- Thirc hin gui tiêt kim theo quy djnh; 
- S diing von diing mic dIch, trà nç gôc và lãi cho NHCSXH day dU, 

dung han  và thrc hin ding các quy djnh cüa NHCSXH; 
- Thrc hin báo dam tiên vay theo quy djnh cüa NHCSXH; 
Nêu không thirc hin dung nhitng läi cam kêt trên, chcing tôi xin chju 

hoàn toàn trách nhim theo quy djnh.I. 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p -Tir do .Hnh phüc 

Mu s6 O2/NJXH 
Ngzt&i vay lap 02 liên. 

- 01 lien itU Ku; 
- 01 lien güi NH 

PHIX(ING AN T!NH TOAN GIA THANH VA PHU'ONG AN VAY 
XAY DuNG M(1I /SI:rA CHfJ'A, CA! TiO ruA BE O1  

- Hç và ten nglnii lip: Ngày, tháng, 11am sinh:  
-Dântc: GiàitInh:  
- Chirng minh nhân dânlCän cithc cong dân/H chiêu so:  

Ngàycâp / / Naicâp  
- Giây chirng nh.n quyên si ding dat, quyên sâ htru nhà a và tài san khác gàn 
lien vâi dat ci:ia ; Vào so cap Giây chüng nhn 
so Djachi  
- Giây phép xây dirng (nêu co) so do cap ngày /..../  
- Phtrang an tInh toán giá thành và phixcmg an vay ci,i the nhu sau: 

+ Miic dIch vay vôn2  
+ Loai cong tr1nh  
+ Cap cong trInh: .; 
+ Din tIch xây dung m2; 
+ Tong din tjch sàn m2; 
+ So tang: 
+ Chi nhI xây dung cong trInh: 

STT Ni dung 
Thànhtin 

(dng) 

1 Vtliu,thitbj 
2 Nhâncông 
3 May thi cong 
4 Chi phi khác 

TONG CQNG 
Trong do: VOn tij cO: dOng; 

Von vay dông. 
+ Ngày bat dau khâi cong xây dirng  
+ Ngày dr kiên hoàn thành cong tr1nh  

- Tôi xin cam doan phixcmg an tjnh toán giá thành và phtwng an vay nói trên là 
di1ng sr that,  cam kêt sir dicing v6n dung miic dIch và hoàn toàn chju trách nhim 
truâc pháp luat  thirc hin dung các quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai, ye dâu tu 
xây dirng và Giây phép xay dirng (nëu có)./. 

Ngày......tháng nám 
NGUI LAP 

(K ghi rö hQ ten) 

1. Tnthng hcip thuê dan vj tu vn xây dirng ho.c Ca nhân có chuyên mon nghip vi v xây dimg ca ban dtrcic ca 
quan quãn 1' nhà nizOc cap phép hành nghe 1p ph.rang an tInh toán giá thânh thI không phãi kê khai ni dung 
chi ti& phân 4t 1iu, thiêt bj, nhân cOng, may thi cOng... theo mâu biêu nay nhrng phãi kern theo h sa xác dnh 
tOng mrc dâu tiz do dan v tir van (Ca nhân) 1p và cO the dixc sra dOi, b6 sung cho phü hccp nhung không trái 
vi quy dnh. . 
2. Thy theo nhu câu dé ghi mt trong 02 1oi sau: Xây drng mri nhà dê hoc cái tao, sira ch&a nhà dê &. 



Ten t TK&VV:  
Thôn:  
Xã:  
Huyn:  

DANH SACH 
DE NGHJ VAY VON NHA O xA HO! T4I NHCSii 

MElii s6 O3INOXH 
Lp 03 lien chInh: 01 lien hru ho scr 

Td tgi NH, 01 lien hai UBND xà; 
01 lien hru to TK&VV 

02 lien photo: 01 lien dóng ching tic, 
01 lien hru TCHÔi. 

Don vi: nhIn dcn 

STT Ho và ten DIa chI Di ttrç'ng Mic dIch vay vn S6 tin vay 
1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Cong: 

T trirô'ng 
(Kj, ghi rö ho ten) 

Don vj üy thác cp xä 
Chü tjch 

(Kj, ghi rö hc' ten và dóng dOu) 

Ngày tháng nám..  
Chü tjch UIBND xã (phirô'ng, thi trn) 

ghi rö hQ ten và dóng dáu) 



Mu sá 04/NOXH 
Ngân hang lap: 02 lien 

- 01 lien gz'ri ngw&i vay; 
-01 lien htuNH 

NHCSXH tinh, TP... CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

NIICSXH qun, huyn... Dc 1p  - Tu do - Hinh phüc 

 ngày tháng nám 

THÔNG BAO NHN HO S VAY VON 

KInh gui: Ong (bà)  
Dja chi  

Ngày.....tháng.. . .nàm , Chi nhanh (Phông giao djch) NHCSXH tinh 
(huyn) nhn dixçic b ho so' dê nghj vay von dê'..  
cüa Ong (bà) dã dtrçic UBND xã xác nhn và dixçic T 
Tiêt kim và vay von gui den. 

Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh huyn)..  thông 
báo cho Ong (ha)    cham nhât den 
ngày2  I / den dê lam thu tiic vay von, khi di 
mang theo mt so giây t?Y sau3: 

1. I36i vói cho vay mua nhà r xä hi 
- Bàn sao có chirng thrc Hçip dng mua ban nhà a xã hOi; 
- Bàn sao gi.y tô chcrng minh dã dông tin cho chü d.0 tu d mua nhà r xà 

hi theo Hçip dông dà k. 
2. iMi vó'i cho vay d thuê mua nhà r xã hi 
- Bàn sao có chüng thc Hçip dng thuê mua nhà & xà hi; 
- Bàn sao gi.y t& chCmg minh dâ dóng tin cho chU du tu d thuê mua nhà 

ô xà hi theo Hcip dông dâ k. 
- Bàn sao Biên bàn bàn giao nhà & giüa ngu&i vay vn d thuê mua nhà & 

xà hOi  vOi chü dâu tu. 
3. iMi vói cho vay d xây diyng mói hoc cal tao, sfra chfra nhà d ô' 

- Phuo'ng an tInh toán giá thành Va phuang an vay; 
- Hçrp dng thi cong (nu có); 
- Bàn sao có chüng thrc Gi.y phép xay drng theo quy djnh cüa pháp 1ut 

ye xây drng (neu co); 
- Bàn sao Co chüng thc Gi.y chüng nhn quyn sü ding dt quyn s& hftu 

nhà & và tài san khác gàn lien vài dat do co quan Nhà nuâc cO thâm quyên cap 
theo quy djnh cua pháp lut ye dat dai tai  dja phucing cap huyn nai däng k hO 
khâu thu&ng trü.I. 

Trân trong thông báo! 
GIAM DOC 

(K5, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 

'Mualthuê mua nhà ô xã hi hoc xây mail cãi tao  sia chüa nhà d a. 
2 Ti da 30 ngày lam vic. 

Thy tmg miic dIch vay vn ci th, NHCSXH nii cho vay 1ra ch9n I trong 3 trumg hçip cho phi hçip d dánh may và in. 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM Mâu s6 05/NOXII 
Dc 1p - Tir do - H3nh phüc Lp 01 lien htu NH 

ngày ... tháng.......näm  

BAO CÁO TRAM D4NH1  

Can cii' Nghj djnh s 100/2015/ND-cP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cia 
ChInh phi ye phát trién và quán l3 nhà & xâ hi và Nghj djnh so 49/2021/ND-
CP ngày 01 tháng 4 nám 2021 cia ChInh phz ye tha dOi, ho sung Nghj djnh sO 
100/2015/ND-CP; 

Can ci van ban hwó'ng dJn s 8586/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 9 närn 
2021 cüa TOng Giám dOc NHCSXH ye hu'ói'zg dan nghip vy cho vay wu ddi dê 
mua, thuê mua nhà & xii ht5i; xdy dipig m&i hoc cái tgo, tha chihi nhà dé a. 

Hç và ten nguäi th.m djnlr chcrc vi  

Tin hành th.m djnh h sci dà nghj vay v611 cCia ngithi vay vn. Thii gian 
thâm djnh tr ngày........./......../  den ngày......../....../........và báo cáo kêt qua 
nhix sau: 

NQI DUNG THAM D4NH 

1. Thông tin v ngtrôi vay vn 

- HQ va ten:  . Ngày, tháng, nàm sinh  

- Dan tc: .. Giâi tinh: Nam/N'& 

- Chüng minh nhân dân/Cän cixâc cong dân1H chiu s6: 
Ngáy câp ../......../......Ncii câp  

- Din tho.i lien h  

- Dja chi däng kr cu tr(i:  

- ThuOc di tucing:  

- Thrc trng v nhà a:  

- V tInh hInh vay vn uu dài nha a xã hi tai  các th chüc tin ding khác, 
ngân hang khác cüa nguai vay von và các thành viên trong h gia d1nh2/ TInh 
hInh huang chInh sách ho trq nhà a, dat & duOi mi hInh thi'rc tai  ncii sinh 
sng:  

- Thông tin khác:  

Báo cáo thm djnh do can b thm djnh dánh may và in. 
2 0ôi vói xây dmg mri hoc cái tao, scra chia nhà dê & 

D& vài mua, thuê mua nhà a xA hi. 



2. Thông tin v myc dIch vay v6n 

a) Tin vay sü dçing vào m11c dich thanh toán tin mua nhà a xã hi theo 
Hçip dng mua ban nhà ô xã hi so  .ngày...../ / k giüa Ong 
(ha) và Chü dâu tix là (ten chü dâu tu)  
thuc dv áncó trong danh miicdir an nhà a xã hi do phê 
duyt. 

- Tng giá frj hçp dng mua ban nhà a là dng. Bang 
chI (trong do giá ban nhà 6 dã bao 
gm thuê giá frj gia tang là dông và kinh phi báo tn 2% giá ban can h 
là dong). 

- Loai nhà a (can h3 chung cit hoc nhà ó' riêng lé,)'  

- Dja chi nhà fr  

- Din tIch si'r diving: m2  (di vâi can h chung cix là din tIch 
thông thüy); 

- Các thông tin v phn so' hftu riêng, phn sa hihi chung, phn sü ding 
chung phân si diing riêng (nêu là can h chung cu)  

- Các trang thit bj chü yu g.n lin vài nhà fr  

- Dc dim v d.t xây ding:  

(Co ban ye so' dâ vj trI nhà 0', mt bang nhà & dInh kern) 

- Th?yi han  thijc hin thanh toáir  

- Th?ji han  giao nhn nhà &  

- TInh pháp 19' cCia Hcip dng mua ban5  

- Thông tin khác  

b) Tin vay sü dicing vào miic dIch thanh toán tin thuê mua nha a xã hi 
theo Hçip dông thuê mua nhà a xã hi so .ngày. . .1.. .1.. .k9' giüa Ong 
(ha) là dai  din cho các thành viên thuê mua nhà a xa hi và 
Chü dâu tu là (ten chü dâu tu) thuc dir an có trong 
danh mic dr an nhà a xã hi do phê duyt. 

- Tng giá fri hçip dng thuê mua nhà a là dng. Bcng 
ch1è (trong dO giá thuê mua nhà ô dã 
bao gôm thuê giá fri gia tang là dông và kinh phi báo tn 2% giá thuê 
mua can h là dông). 

- Loai nhà a (can hç5 chung cit hoc nhà 6' riêng lé,)  

. Di&m a áp diing Mi vci trtthng hcvp cho vay mua nhà a xä hi. Dimb áp ding d& v6i trithng hcrp cho vay 
dê thuê mua nhà a xä hi. Diem c áp ding d6i viii tnthng hçip cho vay ctê xây di,rng m6i hoc cãi tao, sra chia 
nhà dê a. 
. Can b thAm djnh tra cfru thông tin trén Website cüa IJBND tinh, thành phé ye thông tin danh miic dr an xây 

dirng nhà a x hi, chtwng trInh, ké hoch dâu tir nhà & xâ hi cüa cr quan có thâm quyên phê duyt. 
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- Dia chi nhà r  

- Din tIch sir diing: m2  (di vài can h chung cu là din tIch thông 
thüy); 

- Các thông tin v phn s6 hüu riêng, phn sâ hü'u chung, phn si~ ding 
chung phân sCr diing riêng (nêu là can h chung cu)  

- Các trang thit bj chü yu gn lin vâi nhà fr  

- Dc dim v d.t xay dirng:  

(Co ban ye so' dâ vj trI nhà ó', mt bcng nhà & dInh kern) 

- Các trang thit bj chü yu gAn lin vâi nhà â•  

- Giy ti pháp l v nhà a, d.t & kern theo  

- Phuang th(rc thanh toán  

- Th&i han  cho thuê mua nhà &  

- Th&i dim giao nhn nhà a:  

- TInh pháp 1 cüa Hçip dng thuê mua6  

- Thông tin khác:  

,c) Tin vay sCr diing vào mic dich chi phi xây dung màilcãi tao/sCra  chUa 
nhà dê & tai dja chi  

- Tng chi phi d toán hoc phuxng an tInh toán giá thành 
là .dông (Bang chü )  

Giy phép xây drng (nu co) s nth 
cp  

- H s thit k ngày / I do thit k; 

- Hçip dng thi cong (ne'u co) ngày tháng... nàm k gii'ta 
vài  

- Nhu c.0 vay vn cüa ngu&i vay vn dng (chim % 
giá tn dr toán hoc phuang an tinh toán giá thành). 

- Giy chCrng nhn Quyn sCr ding d.t, quyn sâ htru nhà ô và tài san khác 
gän lien vOi dat: Dja chi cüa  vào so 
cap Giây chüng nhn so  

+ Thüa dAt: Thra dAt s , T& Bàn d s 

Din tIch m2, HInh thüc si diing  

Th&i han  sr diing Ngun g& s drng  

+ Nhà a: Loai nhà & Din tjch xây drng..........m2, Din tIch 
san m2, HInh thüc s& hihi  Cap (Hang) Th&i han 

6• Can bO thm djnh Co th tra cru thông tin trên Website cüa UBND tinh, thành pM v thô9 tin danh mic di.r 
an xây di,mg nhà a xã hOi,  chrang trInh, k hoach dâu ti' nhà a x hi ccia ca quan có thâm quyen phê duyt. 

3— 3 

 Dja chi 



sihtru  

- Co hay không thuc din dang Co tranh chp, khiu nai,  khiu kin v 
'7 t A • A A A • '7 A '7 '7 

quyen sa huu; co hay khong b ke bien de thi hanh an hoac de chap hanh quyet 
dnh hành chInh dâ Co hiu hjc pháp 1ut cüa Ca quan nhà nithc có thâm quyn; 
có hay không thuOc  din có quyêtdjnh thu hôi dat, có thông báo giãi tOa, phá dc 
nhà & cüa ca quan nhà nuâc có thâm quyên. 

- Giy chimg nhn Quyn sr dçing d.t, quyn s& hiTru nhà & và tài san khác 
g.n lien vói dat có thuc uyên si'r dicing, s& hftu cüa ngithi vay von hay không? 
Ngithi vay von có h khâu thithng trii tai  nai có Giây chng nhn Quyên sit 
diing dat, quyên s& hihi nhà a và tài san khác gàn lien vài dat hay không? 

- Thông tin khác:  

3. Thông tin v vn t11 có, thu nhp và khã näng trã nç cüa ngirM vay 

a) Tng giá frj phuang an vay tIrth toán giá thành và sir diing 
vôn  dông, trong dO: 

-Vntircó  dng 

- Vn vay NHCSXH dng 

Giy t& chirng minh vn tr cO tham gia phi.rcmg án•  

b) Thu nhp 

- Tng thu nhp cüa cá nhân, h gia dInh dngItháng, trong do: 

c) Khâ näng trá nçi, trá lãi 

- S tin khách hang có kha näng trâ nq gc dng/tháng 

- Trà lãi:  

Thông tin khác:  

4. Thông tin v tài san th chp 

a) Tài san th ch.p là tài san hInh thành ti'r vn vay, duçic hInh thành trong 
tlxcTng lai mua/thuê mua nhà a vài chü dâu lit d an ma dIj an cüa chü dâu lit dO 
CO trong danh mic dirt an xây dirng nhà & xA hi thuc chuong trinh, kê hoach 
dâu tu nhà & xA hi cUa ca quan có thâm quyên phê duyt. 

- Giá trj tài san th chp dng 

- Dja chi nhà &•  

- Loai nhà & (can ho chung cit hoc nhà a riêng lé,'  

- Tng din tIch san nhà &: m2, 

'. Dim a áp ding d& vâi truông hçip cho vay mua, thuê mua nhà & x hi. Dim b ap diing di vói trithng 
hcrp cho vay dê xay d%rng mài hoAc cãi tao, s&a cha nhà dê & 
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- Din tIch san sCr diing (tInh theo thông thui): m2, trong do din 
tIch thuc sâ hiu, sü diing chung là m2, phn din tich thuc sO' hthi riêng là 

- Din tIch dAt: m2, trong dO sO' dçing chung là m2, sCr diing riêng 
là' m2. 

- Ngun g& si~ ding dAt (diicic giao, duçic cong nhn hoc thuê...): 

(Ne!u là thuê dat thI phái ghi them thông tin v s6 hQp dng, ngày k h'p 
dông thuê dat, th&i gian thuê t1 ngày.......den ngày .....). 

- Các trang thit bj chü yu gAn lin vài nhà r  

- GiAy tO' pháp 1 v nhà a, dAt a kern theo  

- ThO'i han  thrc hin thanh toán•  

- ThO'i han  giao nhn nhà â  

- Tinh pháp l cüa Hçip dng mua bánithuê mua nhà a xà 
hi  

- GiAy tO' v tài san th chAp: Hçip dng mua/thuê mua nhà a xâ hi 
so k ngày / / gita  vâi  

- TnrO'ng hçip Chü dAu tu dã th chAp dir an d báo dam th%rc hin nghia vi1 
dan sr khác thi tnrâc khi k Hçip dông mua bán!thuê mua nhà a xä hOi,  Chii dâu tix 
dA thrc hin dng k thay dôi ni dung dã däng k dé i-Cit bat tài san the chap là nhà 
a xã hi hinh thành tO' von vay bánlcho thuê rnua cho khách hang chua?...; 

- Thông tin khác•  

b) Tài th chAp là Quyn s'fr diing dAt, quyn sO' hftu nhà a và tài san 
khác gàn lien vài dat cCia  Vào sO cap Giây chüng nhn 
so  

+ Thira dAt: ThCra dAt s , TO' Bàn do s , Dja chi 

Din tIch m2, Hinh thO'c sO' dicing  

ThO'i han  sO' dicing Ngun g& diing  

+ Nhà ô: Loai nhà a Din tIch xây drng rn2, Din tIch 
san rn2, Hinh thc sO' hO'u Cap (hang) ThO'i han 
sâhru  

+ Tài san gAn lin vat dAt khác  

- Tài san khác  

- Dr tmnh giá trj tài san th chAp ..dng, trong do: 

+ Giá trj dAt â dng. 

+ Giá trj nhà a và tãi san khác gAn lin vat dAt . dng 

Thông tin khác:  



5. Nhn xét và d xut 

a) Nhn xét: 

TInh hçp 1 hoc không hçip 1 theo các ni dung sau: D6i tuçing vay vn 
theo quy djnh; däng k cix trti hçip pháp theo quy djnh; thiic trng nhâ ; Chixa 
duçic vay von ixu dãi nhà a xã hi tai  các to chcrc tin dicing khácl hoc chixa diiçc 
hrning chInh sách h trçi nhà a, dat a dizâi mi hInh thüc tai  nth sinh song; Nguôn 
thu nh.p và khã nag trã nçl; Giây dé nghj vay von; Hçip dông mualthuê mua nhà a 

xã hi; tài san the chap tiên vay; Von tr có; Ho si thiêt kê, d toán hoc phtiong 
an tInh toán giá thành, Giây phép xây dçrng; Nguôn vOn giái ngân, dôi 1ng ixu 
tiên giài ngân dçit nay. 

Nhn xét khác: 

Khách hang dii diu kinIkhông dü diu kin vay vn  

Ldo:  

b) D xut, kin nghj: Can cü b h s d ngh vay vn, kt qua thrn 
djnh, dê nghj: 

- Không phê duyt cho vay - 1) do không phê duyt cho vay  

- Phê duyt cho vay vâi ni dung cii th nhu sau: 

+ S tin cho vay: dng (Bcng chI ) 

+ Miic dIch sCr diving tin vay:  

+ Thai han  cho vay: tháng, k ttr ngày giái ngân khoán vay d.0 tiên. 

+ K' han  trân gc: 06 thángI1k'. S tin trã n cho mi k' hair  dng. 
S tiên trâ nçi cho k) han  cuôi: dong. 

+ Trã lãi tin vay theo tháng, bt du tt'r tháng 1in k vth tháng nhn khoãn vay 
dâu tiên.I. 

Ngày tháng. nám 
CAN BQ THAM DINII 

(K ghi rö hQ ten) 

KIEM SOAT VA PHE DUYET CHO VAY 

TRUNG PHONG KE HOACH — 
NGHIP VJ TfN DVNG/TO  TRUNG 

KE 1104LCH — NGHIIP VJ8  
(Kj, ghi rö hQ ten) 

 Ngày......tháng ncm 
GIAM DOC 

(Ky, ghi rö ho ten và dóng dcfu) 

 

8• Lra chQn chrc vii phü hçip viii NIHCSXH ncii cho vay 
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NHCSXH tinh, TP... 
NEICSXH qun, huyn... 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM Miu so 06a/NOXH 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc Ngánhàngip: 02 lien 

- 01 lien gw ngwoi vay, 
- 01 lien iwu NH 

 ngày tháng nám  

THÔNG BAO PilE DUYT CHO VAY 

KInh giri: Ong (bà)  
Dja chi  

Chi nhánh (Phông giao djch) Ngân hang ChInh sách xa hi tinh (huyn) 
thông báo phê duyt cho vay di vOi Ong 

(bà) nhu sau: 

- S tin phé duyt cho vay: d6ng; 

- Miic dIch cho vay:  

- Thii han  cho vay:.. tháng; 

Trân trpng thông báo d Ong (bà) dn tri sâ cüa chi nhánh (Phông giao 
djch) NHCSXH tinh (huyn) tai dja chi: vào 
thii gian / /  d k' Hçip dng tin diing và lam các thu t1ic lien 
quan khác theo diing quy djnh. 

D bitt them thông tin chi tit, xin lien h vài Chi nhánh Phông giao 
djch) Ngân hang ChInh sách xà hi tinh (huyn) tai 
dja chi hoc Ong (bà) chüc vi s din thoi 

/ 

Trân tr9ng thông báo! 

GIAM DOC 
(Ky, ghi r5 hQ ten và dóng du) 



NHCSXH tinh, TP... 
NHCSXH qun, huyên... 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Mâu st 06b/N(JXH 
Dc 1p - Ttr do - Httnh  phüc Ngán hang lap: 02 lien 

- 01 lien gza nguoi vay; 
-0lliên lwuNH 

ngày tháng nám  

THÔNG BAO T CHOI CHO VAY 

Kinh gui: Ong bà)..  
Dia chi  

Ngày tháng nàm , chi nhánh (Phông giao djch) Ngân hang 
ChInh sách xã hi tinh (huyn) nhn dizçic d.y dü h so' vay von 
do T TK&\TV va Ong (bà) gri dn d  

Chi nhánh (Phông giao djch) Ngân hang ChInh sách xã hi tinh 
(huyn) thông báo tir chi cho vay d6i vài Ong (bà) 

vi nhing 1 do nhix sau: 

D bitt them thông tin chi ti&, xin lien h vâi Ong ba) chüc 
vi s6 then thoai  

Trân trQng thông báo! 

GIAM DOC 
(Ky, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 



Mu s6 07a/NO'XH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

HP BONG TIN DUNG1  
S /20 /HDTD 

(4,  dyngcho vaymua nhà àxâhç5i) 

Can c& B5 luçt Dan sw ngày 24 tháng 11 nám 2015 và các quy djnh pháp 
lugt hin hành khác có lien quan, 

Can cii' Lut Nhà ó ngày 25 tháng 11 nám 2014; 

Can ci Nghj djnh sá 100/2015/ND-CF ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cza 
ChInh phi ye phát triên và quán lj nhà & xd ht?i  và Nghj djnh so 49/2021/ND-
CF ngày 01 tháng 4 nám 2021 cüa GhInh p/in ye tha dOi, ho sung Nghj djnh sO 
100/2015/ND-CP; 

Can ci van ban s6 8586/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 9 nám 2021 cüa 
TOng Giám dô'c NHCSXH v hu'ó'ng dn nghip vy cho vay wu dâi dê mua, thuê 
mua n/ia & xa hç5i, xây dy'ng mó'i hoc cal tgo, tha chI?a nhà dê à, 

Can cn' h sci vay von cüa Ong (ha).  

ngày. ... tháng. ... näm......2  

Horn nay, ngày tháng nàm ti   chi'ing tôi 
gôm: 

Ben cho vay: Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXIH tinh (huyn)  

-Djachi:  

- Din thoti:  

- Ngithi di din:  Chüc viii:  

-Giy Uy quyn (nu co) s&  ngày / /  cUa 

Ben vav: 
- (Ong/bà): Ngày, tháng, näm sinh:  

- Chirng minh nhân dânlCän CTXOC Cong dânIH chiu so:  

Ngày cap: / / Ni c.p:. / /  

- Dja chi dàng k3 cu tilt:  

- Din thoti lien h  
- Nai ca quan cong tác3  

'.Hçip ding tin ding ducic dánh may vâ in. 
2• Gill theo Giây dê nghj vay von. 
. Nêu dang lam vic thI ghi nOi  dung nay. 



Hal ben cüng thoã thun k HQ'p dng tIn diing nay theo các diu 
khoãn sau day: 

Diu 1. Ni dung cho vay 

1. T6ng s tin vay (bang sb):  dng 

Bang chü':  

2. Mic dIch sCr diing vn vay 

Tin vay sü diing vào miic dIch thanh toán tin mua nhà i xA hi theo 
Hqp dng mua ban nhà a xã hOi  s ngày / / k5' vài 
Chü du tu là (ten chü d.0 tu) Giá frj Hçip dng mua ban nhà r 
xã hi là dng. 

- Loai nhà a (can h chung cw hoc nhà ó' riêng lé,)  

-Djachinhàfr  

- Din tIch str diing: m2  (di vâi can h chung cu là din tIch 
thông thüy); 

- Các thông tin v ph.n sâ hitu riêng, ph.n sa hfru chung, phn si ding 
chung phn s diing riêng (n&i là can h chung cu)  

- Các trang thit bj chü yu gn lin vài nhà r  

- Dc dim v d.t xây dirng:  

(Co ban ye so' d vi trI nhà 6, mt bcng nhà 6 dInh kern) 

- Thai han  thc hin thanh toáw  

- Thai gian giao nhn nhà â  

3. Lãi sut cho vay: 

a) Lãi sut cho vay: Lãi suit cho vay do ThU tithng ChInh phU quyt djnh 
theo timg th&i kr. Hin nay, mrc lãi sut cho vay tai  thôi dim k Hqp dng là 

.%/näm. 

b) Lài suAt ncr qua han  bang 130% lãi suit cho vay do ThU ttthng ChInh 
phU quy& djnh cho trng thai ks'. 

4. Thai han  cho vay: tháng, bt d&u t ngày...../...../.....; han  trâ  ncr 
cuôi cUng ngày ......./ I  

Khi Ben vay nhn khoân vay cui cUng, nu s tin dã vay th.p hcm s 
tin dã duçrc phê duyt cho vay thI Ben cho vay và Ben vay thôa thun diu 
chinh lai  s tin phài trá cUa các k' han  trá nq gôc vàIhoc thai han  cho vay và 
ghi vào phii 1ijc Hcrp dng tin ding, ph.n djnh 1aj kr  han trà nq gc vãJho.c s 
tiên trânçr gôc. 

5. K' han  trà nq g6c: 06 thángI1l.n, k ti ngày Ben vay nhan  khoân vay 
du tiên. S tin trà ncr gc cho mi k' han'  dng. S tiên trâ ncr 
g& cho k' han  trà ncr cui cUng: dng. 

9• fheu 2. Tien gin tiet kiçm 
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Ben cho vay ma tài khoàn tin gi'ri cho Ben vay d theo döi vic gcri tin 
tiêt kim. Tài khoàn tiên g'ri chi duçc sCr diing de theo dOi so tiên np vào bang 
chuyên khoãn tirtài khoàn thanh toán cüa Ben vay mô tai  Ben cho vay, nhp läi 
và tat toán khi den han  và chuyên sang tài khoàn thanh toán cüa Ben vay ma tai 
Ben cho vay de thu n, thu lãi theo thoã thuan. 

Ben vay phài thc hin gri tin ti& kim hang tháng tai  Ben cho vay vâi 
thii gian gi'ri .tháng4  bt du k tr ngày k HçTp dng tin diing vai Ben 
cho vay. Müc gi:ri bInh quân tháng là  dng. Ngày dn 
han. . .1. . . .1.....Lãi suât tiên gui duçic ap ding cho trng khoàn tin gri. Muc läi 
su.t tin gCri thrc hin theo quy djnh cüa NHCSXH theo ffing thai kS'.  Hin nay 
là %/näm. Tiên lãi dixçc trà mt ln khi tht toán tài khoàn tiên gii. 

Hang tháng Ben vay np tin mt hoc chuyn khoán vào tài khoàn thanh 
toán tai  Ben cho vay. Trong thai gian gui tiên theo thôa thun, Ben cho vay thc 
hin trIch chuyên tiên tr tài khoàn thanh toán cüa Ben vay ma tai  Ben cho vay 
sang tài khoàn tiên gui dé thu tiên tiêt kim. 

Khi kt thüc thai gian gtri tit kim, Ben cho vay tht toán tài khoàn tin 
giri chuyên sang tài khoàn thanh toán c'cja Ben vay ma tai  Ben cho vay. Trtr 
tru&ng hçrp duçic chi trà tnrâc han  khi Ben vay không có nhu câu vay hoc 
không duçic nhn tiên vay do các l do chU quail, khách quail. 

Diu 3. Giãi ngân v6n vay 
1. Tin vay chi dirge giài ngân sau khi Ben vay dà th%rc hin: 

- Giri cho Ben cho vay bàn gc: Hçip dng mua ban nhà a xã hi cüa Ben 
vay vói Chü du tir; Giy ta chüng mmli dà dóng tin cho chü du tir và Giây ta 
khác lien quan dn tài san bão dam. 

- Thirc hin gui tin ti& kim tai  Ben cho vay dã thôa thi4n tai Diêu 2 
Hçip dng nay. 

- Vi& Giy d nghj giãi ngân. 

2. Tin vay duçic Ben cho vay chuyk khoàn trà cho Chii du tix là  
s ma tai . .theo tin d 
thanh toán dã dugc ghi trong Hgp dng mua bàn nhà a xà hi 
s .ngày.....I....!..... k' giüa Ben vay và Chü dâu tix. 

3. Dr kin k hoach giài ngân vn vay nhu sau: 

+ Ln ngày. . .1. . .1. . . s6 tin  dng; 

+ Ltn ngày. . .1. . .1. . . s tiên  dng; 

+ Ngày nhn mon vay cui cüng (ngày phài thanh toán k' han  cui cllng 
ghi trong Hqp dng mua ban nhà a xã hi giva chñ du tt.r và Ben 
vay)  

. Xác djnh ciii th s6 tháng gi ti& kim nhimg t6i thiu là 12 tháng. 

. BAng mrc trã ncr gôc birth quân hang thãng. 
3 



4. Trtiâc 03 ngày dn han  phài thanh toán tin mua nhà a theo tin d, 
Ben vay phài gi Giy d nghj giãi ngân kern giây dê nghj thanh toán hoc 
thông báo np tin cüa Chü du lii d Ben cho vay lam can cü giài ngân. 

5. Nu do nguyen nhân khách quan dn dn k hoach trén bj thay di thI 
Ben vay phài thôa thun vâi Ben cho vay. Ben vay có van bàn dê nghj và Ben 
cho vay chp thun trên van bàn do. 

6. Mi ln nhân tin vay, Ben vay phái mang theo Hcp dng tin d%ing nay 
d các Ben cüng k xác nhn vào Ph%i lijc HçTp dng, phn theo dôi giâi ngân. 

Diu 4. Trã nçi, trã lãi 
1. Dn k' han  trá nv g&, Ben cho vay chü dng trIch s du tài khoân 

thanh toán cüa Ben vay d thu nç gc theo thOa thun. 

Ben cho vay duçc thu hi nçi g& trtiac han  trong các trithng hqp theo van 
bàn cüa ci quan nhà nithc cO thm quyn yêu cu hoc theo quy djnh tai  Diem b 
Khoán 3 Diu 5 Hçip dng nay. 

2. Lãi tin vay duçic trà theo tháng, bt du tir tháng sau tháng nhn khoán 
vay du tiên. Hang tháng, Ben cho vay thxçic thc hin trich tü tài khoán thanh 
toán cüa Ben vay m& tai  Ben cho vay d thu lãi. 

9 r Then 5. Xtr ly no' 

1. Diu chinh k' han  trã no gc 

Dn k' han  trãnq g& theo quy djnh tai  Khoân 5 Diu i, Ben vay phái có 
trách nhirn trã nq; nu Ben vay không CO khâ näng trã nçi mt phn hoc toàn b 
s tin vay cüa Ca kr han trânçi gc do thI duçrc xem xét kéo dài thai gian trã no 
sang kS' han trâ nq g6c tip theo, th&i gian diu chinh không qua 06 tháng. Tnthc 
05 ngày dn han,  Ben vay phái cO Giy d nghj diu chinh kS' han tránq g6c theo 
mu s 12/NXH gcri Ben cho vay d xem xét diu chinh k' han  trán g6c. 

2. Giahann 

Dn han  trâ nq gc cui cüng, Ben vay không CO khá näng trá duc nq thI 
dixçc xem xét gia han  nq. Trtxâc 05 ngày dn han,  Ben vay phâi CO Giy d nghj 
gia han  n theo mu s 13/NXH gi Ben cho vay d xem xét cho gia han  n. 
Vic gia han  nq cO the mt hoc nhiu lan, nhung thai gian gia han  nq t6i da 
không qua 12 tháng. 

3. Chuyn nç qua han 

a) Ben cho vay thijc hin chuyn nq qua han  và gth thông báo chuyn nq 
qua han  cho Ben vay di vâi các truang hqp: 

- Ben vay 51r d'ing v6n vay sai miic dIch dà ghi trong Hqp dng tin ding 
thi chuyn s nq sai m1ic dich không trâ duqc sang nç qua han. 

- Ben vay không trá nç gc dung han  theo thOa thun và không duc Ben 
cho vay chap thutn diêu chinh k' han  trá n gc hoc gia han  n thI Ben cho 
vay chuyn s nç gc không trá duçc dung han  sang nq qua han. 
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- Theo van bàn cUa ca quañ nhà nuâc có thãm quyn. 

b) Trixmg hçip Ben vay cung cp thông tin sai sir that,  vi pham các quy 
djnh ti HcTp dông tin diing vãIhoc HçTp dng th chap tài san nhung trong thii 
gian 03 tháng tInh tr ngày Ben cho vay 1p Biên bàn hem tra ma không khc 
phiic, sa chia thI Ben cho vay ip thông báo chm dirt cho vay gi:ri Ben vay và 
sau 03 tháng tinh tr ngày 1p thông Mo ch&m düt cho vay, nu Ben vay không 
trã duqc nç tnthc han  thI Ben cho vay thirc hin chuyn sang nç qua han. 

Diu 6. Xü l các vi phim 

1. Chm düt cho vay 

Ben cho vay can cir vào kt qua kim tra müc d vi phm ghi trong Biên 
bàn hem tra hoc theo van bàn ccia cc quan nhà rnthc có thm quyn d quy& 
djnh châm düt cho vay, thu hi nv tnrâc han  và chuyn sang nçi qua han. 

2. Ben cho vay x tài san Mo dam hoc khâi kin 

a) Ben vay vi phm Hçip dng tin ding, Hçip dng th chp tài san, dã 
duçic Ben cho vay thông báo bAng van bàn. 

b) Ben vay Co nçi qua han  do nguyen nhân chü quan nhixng không CO bin 
pháp khà thi d trã nçi Ben cho vay. 

c) Ben vay CO näng lrc tài chInh d trà nç nhung c6 tInh tMn tránh, chây ' 
trànçv theo thOa thun. 

d) Ben vay CO hành vi lüa dão, gian len. 

d) Các vi pham khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 7. Bão dam tin vay 
1. Ben vay dung tài san là nba ô hInh thành trong trnYng lai theo Hçrp dng 

mua bàn nhà a xã hOi  s k gita vâi ngày. . .1.. .1  dê báo dam 
khoán vay tai  HcTp dng nay, chi tit tài san nhix sau: 

- Giá trj tài san bão dam (dánè  
- Dja chi nhà â  

- Loai nhà a (can ho chung cit hoc nhà a riêng lé  

- Tng din tIch san nhà r m2, 

- Din tIch San sir dçrng (tInh theo thông thus'): m2, trong dO din 
tIch thuc s0 hctu, si'r dirng chung là  m2, phAn din tIch thuOc  sâ hihi 
riêng là m2. 

- Din tIch dt m2, trong dO si diing chung là m2, s'i:r diing riêng 
1à m2. 

- Ngun g6c sir diing dAt (dixcic giao, dixçic cong nhn hoc thuê...): 

- Các trang thi& bj chU yu gAn lin vó'i nba r  
- GiAy ti pháp 1 v nhà a, dAt a kern theo  
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- Thai han  thtc hin thanh toán  

- Thai han  giao nhn nhà â  

- TInh pháp 1 cüa Hçip dng mua ban nhà a xã hi  

- Gi.y ti v tài san bâo dam: HçTp dng mua ban nhà a xa hi 
so kngây  / /  giüa vâi  

2. Ben vay không duqc ban, trao di, chuyn nhuçing, cho, tang,  cho 
mixçn, cho thuê, gop vn tài san bão dam, st ding tài san bão dam dê cam 
c, th chip báo dam thirc hin nghia v11 cho t chüc, cá nhân khác khi chira 
duqc sir dng ' btng van ban cUa Ben cho vay hoc chua trà ht nçi g& và lãi 
cho Ben cho vay. 

3. Ben vay, Ben cho vay và Chü du lit dã k Hçip dng ba ben ye quàn 1r 
và xr 1 tài san báo dam hInh thành trong tixang lai. 

4. Ben cho vay ci1ng Ben vay và Chü du lit thirc hin các thu tiic lien 
quan dn vic dtp Giy chüng nhan  quyn siT diing dt, quyn sa hiru nha a và 
tài san khác gn lien vâi dt tai  c quan có thâm quyn, däng kr bin pháp bão 
dam theo quy djnh. Ngay khi nhn duqc Giy hçn trâ kt qua do co quan có 
thrn quyn cap, Ben vay phãi giao cho Ben cho vay. Sau khi duçic c quan Co 
thrn quyn cp Giy chüng nhn quyên si't diing d.t, quyn sâ hfru nhà a va tài 
san khác gn 1in vài dt theo quy djnh cüa pháp 1ut, Ben vay giao ban g6c 
Giy chirng nhan  quyn sir diing dat, quyên s& hüu nhà & và tài san khác gn 
1in vài dt cho Ben cho vay. Chi phi phát sinh do Ben vay chi trâ. 

5. Ben cho vay duc thirc hin kim tra tài san báo dam. 

6. Ben vay dixçic quyn rttt toàn b giy ti v tài san bào dam sau khi trã 
nçi gôc và lAi. 

7. Ben cho vay duçrc quyn xt tài san bão dam theo quy djnh hin hành 
d thu hôi vn trong trtthng h?p  Ben vay vi pham các thOa th4n  trong Hp 
dng tin dicing. 

Diu 8. Quyn và Nghia viii cüa Ben cho vay 

1. Thitc hin ding nhUng ni dung dã thOa thun. 

2. Cung cp dy du, trung th%rc các thông tin lien quan dn khoân tin gCri 
co k' han  theo yêu cu cüa Ben vay, dam Mo phii hçip vâi quy djnh. 

3. Thông báo cho Ben vay khi có thay di di v&i khoân tin giri Co kr 
han; Trixäng hcp Hp dng tin diing bj nhau nat, rách, mit, sau khi Ben vay báo 
cho Ben cho vay dê kiêm tra, xác minh, Ben cho vay thtrc hin cp ban sao Hçp 
dng tin ding cho Ben vay. 

4. Yêu cu Ben vay thrc hin dung cac diu khoãn thOa thun. 

5. Yêu cu Ben vay cung cp kjp thai, chInh xác, dy dü các tâi lieu, 
thông tin cn thit lien quan dn vic vay van, tài 1iu chüng minh khã näng tài 
chInh cüa Ben vay cüng nhir các thông tin cn thi& lien quan dn Khoán nq, các 
thông tin khác theo quy djnh tai  Hqp dông nay tnrâc và trong qua trinh cho vay. 
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6. Chü dng xir 1 vi phni quy djnhtti Diu 6 Hçip dng nay. 

7. Kim tra, giám sat qua trInh vay vn, si diing vn vay và trã nçi cüa 
Ben vay. 

8. Các quyn và nghia vi khác theo quy djnh tai  Hqp d6ng nay và theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 9.  Quyn và Nghia viii cüa Ben vay 
1. Thirc hin diing nhftng ni dung dã thôa thun. 

2. Dixçic quyn yêu cu Ben cho vay thc hin diing các diu khoàn thóa 
thuan. 

3. Cung cp d.y dü, kjp th?ii, trung thc các thông tin, tài 1iu lien quan 
den vay von và chju trách nhim tnrâc pháp 14t  v tinh chInh xác, hqp pháp cüa 
các thông tin, tài lieu dã cung cap. 

4. Chju trách nhim v ngun g6c hçp pháp eCia tin g1ri co k' han, tin 
trànçl gôc, trà lãi. 

5. Chju sir kim tra, giám sat cüa Ben cho vay và các c quan có thm 
quyên trong sCi diing von vay và trã nçi. 

6. Phái thông báo kjp thô'i cho Ben cho vay nhüng thay di v vic lam, 
nth eu trij, dja chi lien lac,  s6 din thoai và nh&ng thay di khác ãnh hixng dn 
khà nàng trà ncr cüa Ben vay. 

7. Ma cac loai tài khoàn theo yêu cu cüa Ben cho vay; thông báo kjp th?ri 
cho Ben eho vay khi phát hiên Hçp dng tin d%ing nay bj nhàu nat, ráeh, mat dê 
tránh bj kê gian lçri diving, lam tn that tài san. 

8. Bào dam phn vn tr eó tham gia vào phucrng an vay v6n dy dü. 

Diu 10. Cam kt chung 

1. Hai ben cam k& thc hin dung các diu khoán cUa Hçrp dng tin ding 
nay. Mpi sCra di, b sung ni dung cüa các diu, khoàn phãi duçrc sir thóa thutn 
cüahaibênbàngvänbán. 

2. Trong qua trmnh thçrc hin, nu có tranh chp xây ra thI hai ben th6ng 
nMt ilu tiên giái quyt bang thuang luçmg trên tinh than hçrp tác. Trixrng hçrp 
không giãi quyt duçrc bang thucmg lucrng, tranh chip së duqc dua ra Tôa an có 
thm quyn d xem xét giài quyt. 

3. Hcrp dng nay, Giy d nghj giài ngân và the van bàn b sung Hgp 
dng (nu co) là mt bO phn thông nht không the tách thi nhau, các Ben phái 
có nghia vi ch.p hành. 

4. Khi Ben vay trà ht nq gc và lãi và các chi phi phát sinh khác (nu co) 

theo Hçrp dng nay, thI Hçrp dng nay mc nhiên duçrc thanh l. 

Diu 11.  Hçip dng tin ditng Co hiu lçrc k t'Cr ngày k cho tOi khi Ben vay 
hoàn thành nghia vi trá ncr  cã tin g& và läi. 
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Trong tnthng hçip do có sir thay di v luât pháp, quy djnh hin hành lam 

cho mt hoc mt s ni dung quy djnh tai  Hcip dng nay không thc 1iin duçc 
hotc vô hiu thl Hçip dng nay vn có hiu hrc d6i vâi nh&ng ni dung con lai. 

Ben cho vay và Ben vay sê cüng xern xét, sia di, b sung nhftng ni dung 
không thijc hin duçic hoc vô hiu cho pht'i hçp. 

Ben cho vay và Ben vay dã dQc ks', hiu rO dy dü các diu khoãn, có dy 
dü nàng lirc hành vi dan sr theo quy djnh cüa pháp 1ut và hoàn toàn t nguyen 
tham gia k kt, t1urc hin Hçp dng nay6. 

Hqp dng nay thrçc 1p thành 02 bàn có giá trj nhu nhau, mi ben gi 01 
bàn.!. 

BEN VAY BEN CHO VAY 
(, ghi rö hQ ten) (Kj, ghi rô hQ ten và dóng ddu) 

6• Ben vay và Trixing phông K hoach — Nghip viii tin ding/T tnthng Ká hoach - nghip vii NHCSXH nth cho 
vay k nháy, Ben cho vay dóng giáp lai tüng trang HcTp dng tin ding. 
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PHU LçC HW BONG TfN DJNG 
(Kern theo Hçip dng tin dyng sá: ...... ngày . . ./. . .t.. ) 

1.PIIANTHEODOIGIAINGAN 
Don vi: &n 

Ngày tháng 
11am s6 tin giãi ngân Dir 'Ic.  

Chfrk9 

K toán Ngirèi vay 
1 2 3 4 5 

2. PHAN THEO DOI DIEU CHINH KY HiN TRA NQ, GIA HAN NV 
Don vi: dcn, 

Ngày, tháng, 
näm 

Diu chinh k' hin trã nc. Gia han 
Chfr k K 

toán Dn ngày, 
tháng, nAm 

., 
So tien 

Dn ngày, 
tháng, näm 

1 2 3 4 5 6 

3. PIIAN THEO DOI NV  QUA HiN, NV  B RU! RO 
Don vi:  dông 

Ngày 
tháng 
näm 

.aen giai 
S tin chuyn ncr 
qua h3n/ xóa nq/ 

khoanh no' 

Dir no' qua hn/ 
Tong so nen xoa 

no' hoc khoanh nç' 

Chfr k k 
toán 

1 2 3 4 5 

4. PHAN THEO DOI DL' NV,  THU  NV,  THU LA!7  

5. DJNII LJ KS( HN TRA NV GOC VAIHOC SO TIEN TRA NV cOc ('iiIu co) 8  

'. Dan vj sü ding The theo dôi giao dch tin vay in ra tr h tMng Intellect (in ra khi phitc vii cong tác kiêm tra, 
dôi chiu và dóng Nh.t k' chirng t1r khi khoãn vay tat toán). 
8• Ghi ni dung xác djnh 1a  so tiên phãi trã cUa các k' han  ã nq gôc vWhoc thi han  cho vay, có dy dü ch k' 
cüaBênvayvàBênchovay. 



MEu S6 07b/NOXH 

CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hnh phüc 

HIW BONG TIN DUNG1  
So /20 /HDTD 

(A'p dyng cho vay thuê mua nhà ó th h5i,) 

Can cá' Bó luat Dan sy' ngày 24 tháng 11 nám 2015 và các quy djnh pháp 
lugt hiçn hành khác có lien quan; 

Can ci Luç2t 1'Thà ó' ngày 25 tháng 11 nám 2014; 

Can th Nghj djnh sá 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 1P nám 2015 cia 
ChInh phü ye phát trien và quán l nhà 6' xa hç31 và Nghj djnhi so 49/2021/ND-CP 
ngày 01 tháng 4 nãm 2021 cüa ChInh phü ye tha dOi, bO sung Nghj djnh so 
100/2015/ND-CP; 

Can ci van ban sO 8586/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 9 nám 2021 cüa Tang 
Giám dOc NHCSXH v hu'ó'ng dan nghip vy cho vay uii dai d mua, thuê mua nhà 
6' xâ hôi; xáy chmg mO'i hoc cái tqo, tha chi'a nhà d ó',• 

Can th ha so' vay v6n cia Ong (ba).  

ngày. ... tháng. ... nám......2  

Horn nay, ngày ........tháng ........11am ti chüng tôi 
gôm: 

Ben cho vay: Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh (huyn)  

-Djachi:  

- Din thoti......  

- Ngithi di din: Chirc vii:  

-Giy üy quyn (nu co) s0 ngày / /  
cña	  

Ben vav: 

- (Ong/bà): Ngày, tháng, 11am sinh:  

- Chirng minh nhân dânlCän cixâc cong dan/HO chiu s6:  
Ngày cp: / / Nth cp: / /  

-Djachidängkcixtrü:  

- Din thoti lien h  

'.Hqp dng tin ding ducic dánh may và in. 
2,  Ghi theo Giy dê nghj vay von. 



- Nth ca quan cong tác3  
Hai ben cüng thoã thun k Hiyp &ng tin diing nay theo các diu 

khoãn sau day: 
Diu 1. Ni dung cho vay 

1. Tng s tin vay (bang sb):  dng 

Bang chfr:  

2. Miic dIch si'r dicing vn vay 

Tin vay sir diing vào miic dIch thanh toán tin thuê mua nhà i xã hi theo 
Hçip dng thuê mua nhà i xã hi sO ngày /  I k vài Chü dâu tix là 
(ten chü du tu) Giá frj Hqp dng thuê mua nhà & xã hi 
là dMg. 

- Loti nhà a (can h(5 chung Cu' hogc nhà a riêng lé)  

- Dja chi nhà r  

- Din tIch sCr diing: m2  (dM vài can h chung Cu là din tIch thông 
thüy); 

- Các thông tin v phn sâ hftu riêng, phn s& hthi chung, phn si'r dicing 
chung phn sü diing riêng (neu là can hO chung ctr)  

- Các trang thi& b4 chü yu gn lin vth nhà &:  
- Dc dim v dAt xây dirng:  

(Co ban yE so' dá vj trI nhà 0', mt bang nhà & dInh kern) 

- Các trang thit bj chU y&i gAn lin vth nhà a  
- GiAy t& pháp l v nhà a, dAt & kern theo  
- Phrnng th(rc thanh toán'  

- Th&i hn cho thuê mua nhà &  

- Th&i gian giao nhn nhà â  

3. Lãi suAt cho vay: 

a) Lãi suAt cho vay: Lãi suAt cho vay do Thu tixâng ChInh phü quyt djnh 
cho timg th&i ks'. Hin nay, mirc lài suAt cho vay ti th&i dim k Hqp dng là 

.%/näm. 

b) LAi suAt nçi qua hn bAng 130% lãi suAt cho vay do Thu tiiâng ChInh phü 
quyt djnh cho t&ng th&i ks'. 

. Nu dang lam vic thi ghi ni dung nay. 
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4. Thôi htn cho vay•. tháng, b.t du tCr ngày .1.1.; htn trã nç 
cuôi cüng ngày ............../....... 

Khi Ben vay nhn khoãn vay cui cUng, nu s tin dà vay thAp hm s tin 
dã duçic phê duyt cho vay thI Ben cho vay và Ben vay thóa thun diu chinh 1i s 
tiên phái trã cUa các k' han  trá nç gc vãIhoc thai h.n cho vay và ghi vào phii hic 
Hcp dông tIn diing, phân djnh lti k' hin trá nçi gôc và/hoc s tiên trá nq gc. 

5. K' htn trá nç g6c: 06 thãng/ll.n, k tr ngày Ben vay nhn khoán vay dâu 
tiên. So tiên trá nçi gôc cho mi k' han dng. S tin trá nq gc cho 
k' han  trãnçY cuôi cilng: . dng. 

Diu 2. Tin gü'i tit kim 

Ben cho vay ma tài khoàn tin gii cho Ben vay d theo dOi vic gui tin tit 
kim. Tài khoãn tiên giri chi dtxçic si'r ding de theo dOi so tiên np vào bang chuyên 
khoãn ttr tài khoãn thanh toán cüa Ben vay m& tai  Ben cho vay, nhp li và tat toán 
khi den han  và chuyên sang tài khoãn thanh toán ci:ta Ben vay ma tai  Ben cho vay 
dê thu ng, thu lài theo thoá thun. 

Ben vay phái thigiC hin gUi tin tit kim hang tháng tai  Ben cho vay vâi thai 
gian gCri .tháng4  Mt dau k tr ngày k' Hqp dông tin ding vâi Ben cho vay. 
Müc gcri bInh quail tháng là  dông5. Ngày den 

han / / .Lãi sut tin gtri duc ap diving cho tang khoàn tién gri. 
Muc lài suât tin gui thirc hin theo quy djnh cUa NHCSXH theo tang thai ks'. Hin 
nay là %/nàm. Tin läi dxçc trã mt ln khi tht toán tài khoán tiên gcTi. 

Hang tháng Ben vay np tin mt hoc chuyn khoán vào tài khoãn thanh 
toán tai  Ben cho vay. Trong thai gian giri tiên theo thóa thun, Ben cho vay thtc 
hin trIch chuyên tiên tr tài khoàn thanh toán cüa Ben vay mô tai  Ben cho vay sang 
tài khoân tiên gui dê thu tiên tiêt kim. 

Khi két thüc thai gian gui tit kim, Ben cho vay tt toán tài khoàn tin gui 
chuyên sang tài khoãn thanh toán cUa Ben vay ma tai  Ben cho vay. Tra trixang hçip 
duçic chi trã tnxâc han  khi Ben vay không có nhu câu vay hoc không dixqc nhn 
tiên vay do các l do chu quail, khách quan. 

Diu 3. Giãi ngân vn vay 

1. Tin vay chi duc giãi ngân sau khi Ben vay dã thc hin: 
- Gri cho Ben cho vay bàn gc: Hp dng thuê mua nhà a xã hOi  cüa Ben 

vay vâi Chü du tu; Bien bàn bàn giao nhà a; Giây ta chung minh dà dong tien cho 
chü du tix và Gi.y ta khác lien quan den tài san bão dam. 

. Xãc djnh c th s tháng gCri tit kim nhung ti thiu là 12 tháng. 
'.Bäng mc trá nçi gôc bInh quân hang tháng.
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- Thirc hin güi tin ti& kim tai  Ben cho vay dã thôa thun tai  Diu 2 Hcip 
dông nay. 

- Vi& Giy d nghj giái ngân. 

2. Tin vay duçic Ben cho vay chuyn khoãn trã cho Chü du tu là  
s  . . ma tai . .theo tiên do thanh 
toán dã dixcic ghi trong Hçp dong thuê mua nhà & xã hi s .ngày.....I. . . .1 
giEta Ben vay và Chü dâu ttx. 

3. Dir kin k hoach giái ngân vn vay nhir sau: 
+ Ln ngày. . .7. . .7. . . s tin  dng; 
+ Ln ngày. . .1.......s6 tin  dng; 

+ Ngày nhn mon vay cui cüng (ngay phái thanh toán k' han  cui cüng ghi 
trong Hçrp dng thuê mua nhà a xã hOi  giüa chü du tix và Ben vay)  

4. Trixâc 03 ngày dn han  phái thanh toán tin thuê mua nhà a xã hi, Ben 
vay phái gCri Giy d nghj giái ngân kern giây dê nghj thanh toán hoc thông báo 
np tin cüa Chü du tu d Ben cho vay lam can cLt giái ngân. 

5. Nu do nguyen nhân khách quan dn dn k hoach trên bj thay di thI Ben 
vay phài thOa thun vài Ben cho vay. Ben vay có van bàn dê nghj và Ben cho vay 
chp thun trên van bàn do. 

6. Mi ln nhn tin vay, Ben vay phái mang theo Hçp dng tin diing nay d 
các Ben cilng k xác nhn vào Phi,i liic Hqp dông, phn theo döi giái ngân. 

Diu 4. Trã nç, trã lãi 
1. Dn k' han  Ira nçi gc, Ben cho vay thu dng trIch s du tài khoán thanh 

toán cüa Ben vay d thu n gc theo thOa th4n. 
Ben cho vay di.rçic thu hi nçi g& trixâc han  trong các tnthng hqp theo van 

bàn cüa Ca quan nhà nuâc có thm quyên yêu câu hoc theo quy djnh tai  Dim b 
Khoán 3 Diu 5 Hqp dông nay. 

2. Lãi tin vay duc trã theo tháng, bt du ttr tháng sau tháng than khoán vay 
du tiên. Hang tháng, Ben cho vay duqc thrc hin trIch tir tâi khoán thanh toán cüa 
Ben vay ma tai  Ben cho vay dê thu lãi. 

Diu 5. Xfr 1 nq 

1. Diu chinh k' han  trá n gc 
Dn k' han  trã nçi gc theo quy djnh tai  Khoán 5 Diu 1, Ben vay phãi có 

trách nhim trá n; nk Ben vay khOng có khâ näng trá nq mOt  phn hoc toàn b s 
tin vay cüa ca k' han Ira nq gc do thI duc xem xét kéo dài thai gian trâ nq sang 
k' hn trã nçi gôc tip theo, thai gian diêu chinh không qua 06 tháng. Trixàc 05 ngày 



dn hn, Ben vay phãi có Giy d nghj diu chinh kS' han trá nçi gc theo mu so 
12/NXH gri Ben cho vay dê xem xét diêu chinh k' han  trã nç gôc. 

2. Giahannci 

Dn han  trá nçi g6c cui ci)ng, Ben vay không có khã näng trá dxçic nçi thI 
duçic xem xét gia htn nçi. Truóc 05 ngày dn han,  Ben vay phài có Giy d nghj gia 
han n theo mâu so 13INOXHgiri Ben cho vay d xem xét cho gia han  nçl. Vic 
gia han  nçi có the mOt  hoc nhiêu lan, nh'tmg thai gian gia han  nqti da không qua 
12 tháng. 

3. Chuyn nç qua han 

a) Ben cho vay thirc hin chuyn nq qua han  và gi1i thông báo chuyn nç qua 
han cho Ben vay dôi vài các trtthng hp: 

- Ben vay sci diing vn vay sai m1ic dIch dä ghi trong Hp dMg tin ding thI 
chuyên sônçi sai miic dIch không trà duqc sang nçi qua han. 

- Ben vay không trà n g6c dng han  theo thOa th4n và không duc Ben 
cho vay chp th4n diu chinh k' han  trã n gc hoc gia han  n thI Ben cho vay 
chuyên s n gôc không trà duc dung han  sang nq qua han. 

- Theo van bàn cüa ca quan nhà nithc có thâm quyn. 

b) Tru&ng hçTp Ben vay cung cp thông tin sai sir that, vi phm các quy djnh 
tai Hçp dng tin dicing vãj'hoc Hçp dng th chip tài san nhimg trong thi gian 03 
tháng tinh t ngày Ben cho vay 1p Biên bàn kiêm tra ma không khãc phic, s1ra 
chta thI Ben cho vay 1p thông báo ch.m dirt cho vay g'iii Ben vay và sau 03 tháng 
tInh tr ngày 1p thông báo chm dirt cho vay, nu Ben vay không trá duqc nçi trtxâc 
han thI Ben cho vay thc hin chuyn sang nçi qua han. 

Diu 6. Xfr l các vi phim 

1. Chm d'(rt cho vay 

Ben cho vay can ci vao kt qua kim tra mi'rc dO vi pham ghi trong Biên bàn 
kim tra hoc theo van bàn cüa cci quan nhà nuàc có thm quyên de quyêt djnh 
chm dit cho vay, thu hi nçi tnthc han  và chuyên sang nq qua han. 

2. Ben cho vay x1r 1r tài san bào dam hoc khâi kin 

a) Ben vay vi pham Hçp dng tin dicing, Hçip dng th chp tài san, dà duçc 
Ben cho vay thông báo b.ng van bàn. 

b) Ben vay có nçi qua han  do nguyen nhân chü quan nhmg không có bin 
pháp khã thi d trà nq Ben cho vay. 

c) Ben vay co nàng 1irc tài chInh d trá nçi nhung c tinh trn tránh, chây ' 
trà my theo thôa thutn. 
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d) Ben vay có hành vi hra dào, gian 1n. 

d) Các vi phtm khác theo quy djnh cüa pháp 14t. 

Diêu 7. Bão dam tin vay 
1. Ben vay dung tài san là nhà & hInh thành trong tung lai theo Hçip dng 

thuê mua nhà & xã hi s k giita vâi ngày. .1. . .1  d bão dam khoãn 

vay tai  Hqp dông nay, chi tiêt tài san nhu sau: 

- Giá trj tài san bâo dam (dng  

- Dja chi nhà r  

- Loi nhà & (can h chung cu' hoc nhà a riêng lé  

- Tng din tIch san nhà â• m2, 

- Din tIch san sir diing (tInh theo thông thus'): m2, trong do din 
tIch thuc s& hthi, si ditng chung là m2, phân din tIch thuc s& hiru riêng là 

m2. 

- Din tjch dt m2, trong do sir ditng chung là m2, scr diing riêng 
1à m2. 

- Ngun g& sir diing dt (duçic giao, duçic cong nhan hoc thuê...): 

- Các trang thit bj chü yu gn lin v&i nhà &•  

- Giy t& pháp l' v nhà &, dt & kern theo  

- Th&i hn thirc hin thanh toán  

- Thai htn giao nhn nhà r  

- Tinh pháp l' cüa Hçip dng thuê mua nhà & xà hOi  
- Giy t& v tài san bão dam: Hçip dng thuê mua nhà & xã hOi  s6 kr 

ngày i........./...........giia vth  

2. Ben vay không thrçic ban, trao d6i, chuyn nhtxçing, cho, tang, cho 
muçm, cho thuê, gop vn tài san bâo dam, sü ding tài san bão dam d cm c, 
th chip bào dam thic hin nghia vi cho to chirc, cá nhân khác khi chua duçc 
s1r dng r  bang van bàn cüa Ben cho vay hoc chua trá hêt ng gc và lãi cho Ben 
cho vay. 

3. Ben vay, Ben cho vay và Chu d.0 tu dã k' Hçip dng ba ben v quãn l và 
xi:r l tài san bâo dam hInh thành trong tucmg lai. 

4. Ben cho vay cüng Ben vay và Chü du tu thirc hin các thu tiic lien quan 
dn vic cp Giy chirng nh.n quyn s'Ct dung dat, quyên s& hiru nhà & và tâi san 
khác gn lin vâi dt ti co quan có thâm quyên, clang k3 bin pháp bão dam theo 
quy djnh. Ngay khi nh.n duçic Giy hçn trâ k& qua do ca quan có th.m quyk cp, 
Ben vay phài giao cho Ben cho vay. Sau khi duçic ca quan cO thâm quyn cap Giy 
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chng nhn quyn sir dirng dat, quyn so' hiu nhà & và tài san khác gn 1in v&i dt 
theo quy djnh cüa pháp 1ut, Ben vay giao ban gc Giy chi'rng nh.n quyn sir dicing 
dat, quyên so' hfi'u nha & và tài san khác g&n lien vâi dt cho Ben cho vay. Chi phi 
phát sinh do Ben vay chi trã. 

5. Ben cho vay duçc thirc hin kim tra tài san bão dam. 
6. Ben vay duçc quyn rut toàn hO giy to' v tài san bão dam sau khi trá ht 

nçi gôc Va 1i. 

7. Ben cho vay duçic quyn xr l' tài san bão dam theo quy dnh hin hành d 
thu hôi von trong trix?mg hQrp Ben vay vi phtm các thOa thun trong Hçp dông tin 
diing. 

Diu 8. Quyn và Ngha vy cüa Ben cho vay 
1. Thirc hin dung nhing nOi  dung dà thOa th4n. 

2. Cung cp dy dü, trung thirc các thông tin lien quan den khoàn tiên gri Co 
k' hn theo yeu cu cüa Ben vay, dam bão phü hçp vâi quy djnh. 

3. Thông báo cho Ben vay khi CO thay di di vâi khoân tin gfri có k' han; 
TruO'ng hçip HçTp dng tin ding bj nhàu nat, rách, mt, sau khi Ben vay báo cho 
Ben cho vay d kim tra, xác minh, Ben cho vay thrc hin cap ban sao Hçip dong 
tin diing cho Ben vay. 

4. Yêu cu Ben vay thirc hin diing các diu khoân thOa thun. 

5. Yêu cu Ben vay cung cp kjp th&i, chInh xác, dy dü các tài lieu, thông 
tin cn thi& lien quan dn vic vay vn, tài lieu chi'rng minh kha näng tài chInh cüa 
Ben vay cüng nhu các thông tin cn thi& lien quan dn Khoán nq, các thông tin 
khác theo quy dnh tti Hçip dng nay triiâc và trong qua trmnh cho vay. 

6. Chü dng x& l vi phtm quy djnh tti Dik 6 Hçrp dng nay. 

7. Kim tra, giám sat qua trInh vay vn, so' diing vn vay và trã ng cUa Ben 
vay. 

8. Các quyn và nghTa vi khác theo quy djnh tti Hqp dng nay và theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

Diu 9. Quyn và Nghia vli cüa Ben vay 
1. Thiic hin di'ing nhiing nOi  dung dâ thOa thun. 

2. Duçic quyn yêu cu Ben cho vay thirc hin dung các diu khoán thOa 

th4n. 
3. Cung cp dy dü, kjp th&i, trung thc các thông tin, tai 1iu lien quan dn 

vay von và chju trách nhim trixàc pháp 1ut v tInh chInh xác, hqp pháp cüa các 
thông tin, tài lieu dã cung cp. 
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4. Chju trách nhim v ngun g& hçip pháp cüa tin gi'ri có k' han,  tin trá 
nç gôc, trâ lãi. 

5. Chju s1r kim tra, giám sat cüa Ben cho vay và các ca quan có thm quyn 
trong sir dung von vay và trà ng. 

6. Phái thông báo kjp thii cho Ben cho vay nhftng thay di v vic lam, nm 
cu trü, dja chi lien lac,  s din thoi và nhCtng thay dôi khác ánh hithng den khá 
nàng trá nç cüa Ben vay. 

7. Ma các 1oi tài khoán theo yeu cu cüa Ben cho vay; thông báo kjp thai 
cho Ben cho vay khi phát hin Hçrp dng tin diving nay bj nhàu nat, rách, mt d 
tránh bj ké gian lqi d%lng, lam tn tht tài san. 

8. Bào dam phn vn tr có tham gia vào phumig an vay vn dy dü. 
Diu 10. Cam kt chung 
1. Hai ben cam k& thirc hin dung các diu khoán cüa Hqp dng tin diing 

nay. Mci sira di, bô sung ni dung cüa các diêu, khoàn phái duçic sir thôa thi4n 
cüa hai ben bang van bàn. 

2. Trong qua trInh thc hin, nu có tranh chip xãy ra thI hai ben thng nht 
uu tiên giái quyt bang thrnmg hzqng trén tinh than hqp tác. Tnthng hqp không giái 
quyt duqc bng thuang luçxng, tranh chip sê diiçic dua ra Tôa an có tMin quyn d 
xem xét giãi quyêt. 

3. Hçip dng nay, Giy d nghj giài ngân và các van bàn b sung Hçp dng 
(nu co) là mOt bO phn thông nhât không th tách rai nhau, các Ben phái có nghTa 
vi chp hành. 

4. Khi Ben vay trã ht nq g6c và lãi và các chi phi phát sinh khác (nu co) 
theo Hqp d6ng nay, thI Hqp dông nay m.c nhiên duqc thanh lb'. 

Diu 11. Hqp dng tin diving có hiu hrc k tir ngày k cho tài khi Ben vay 
hoàn thành nghia vi trà nq Ca tin gc và lAi. 

Trong trixang hçip do có sir thay di v 1ut pháp, quy djnh hin hành lam 
cho mt hoc mOt  so ni dung quy djnh tai  Hçp dông nay không thirc hin duçc 
hoc vô hiu thI Hçp dng nay vn có hiu 1irc d& vâi nhiing nOi  dung con lai.  Ben 
cho vay và Ben vay sè cüng xem xét, sira di, bô sung nhüng nOi  dung khOng thirc 
hin dixçic hoac vO hiu cho phü h,. 

Ben cho vay và Ben vay dã dc k5, hiu rö dy dü các diu khoán, có dy dü 
nàng lirc hành vi dan sir theo quy djnh cña pháp 14t và hoàn toàn tir nguyen tham 
gia k kt, thirc hin Hçp dng nay6. 

6• Ben vay và Tnthng phông K hoch — Nghip vii tIn diing/T trtthng K ho?ch - nghip vi NHCS)U-J nai cho vay 
k nháy, Ben cho vay dóng giáp lai tang trang Hqp dông tin diing. 
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Hçip dng nay duçicJp thành 02 bàn có giá trj nhii nhau, mi ben gift 01 
bàn.!. 

BEN VAY BEN CHO VAY 
(Kj, ghi rö hQ ten) (Ky, ghi rô hQ ten và dóng ddu,) 



PHV LVC  HP BONG TIN DIJNG 
(Kern theo HQp dng tin dyng s6: ......ngày .../...t.. ) 

1. PHAN THEO DOI GIAI NGAN 
Don vi: ddn 

Ngày tháng 
näm 

s tin giãi ngân Dir 
Chfrk 

Ngtrài vay K toán 
1 2 3 4 5 

2. PHAN THEO DOI DIEU CHINH KY H4N TRA NQ, GIA HAN N1 
Don vi:  dn 

Ngày, tháng, 
näm 

Diu chinh k' hn trã ncr Gia han 
Chir k K 

toán Dn ngày, 
tháng, näm 

Dn ngày, 
tháng, nãm 

1 2 3 4 5 6 

3. PHAN THEO DOI NQ QUA HN, NV  B4 RUI RO 
Don vi: ddn 

Ngày 
tháng 
nAm 

Din giãi 
S tin chuyn ncr 
qua hn/ xóa ncr! 

khoanh nç 

Dir nq qua hn/ 
A . Tng so lien xoa 

nç' hoc khoanh nq 

Chfr kb" k 
toán 

1 2 3 4 5 

4. PHAN THEO DOI DIJ NV,  THU  NV,  THU LAI7  

5. DINH L41 K H4N TRA NQ GOC VAJHOAC SO TIEN TRA NV GOC (nlu co) 8  

. Dcin vj sü ding The theo döi giao djch tin vay in ra tfr h thong Intellect (in ra khi phiic vi cong tác kim tra, di 
chiéu và dOng Nht k chng t1r khi khoán vay tat toán). 
8• Ghi ni dung xác djnh 1i s tiên phãi trã cüa các kS' h?n trá nq gc và/hoc th&i han cho vay, cO day dü chr k cüa 
Ben vay và Ben cho vay. 
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Mu sñ 07c/NIJXH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

HP BONG TfN DVNG1  
S /20 /HDTD 

(Ap dyng cho vay xáy dyng mài hoçc cái tgo, tha chi'a nhà d d) 

Can ct B5 luçt Dan sy' ngày 24 tháng 11 nám 2015 và các quy djnh pháp 
lu2t hiçn hành khác Co lien quan; 

Can c&LugtNhà a ngày 25 tháng 11 nàm 2014, 

Can cii' Nghj djnh s6 100/2015/ND-CF ngày 20 tháng 19 nám 2015 cza 
ChInh phi ye phát friên và quán nhà 0' xã h5i và Nghj djnh so 49/2021/ND-CF 
ngày 01 tháng 4 näm 2021 cia ChInh phi ye tha doi, hO sung Nghj djnh sO 
100/2015/ND-CF,• 

Can cii' van ban sá 8586/NHCS-TDS V ngày 29 tháng 9 nàm 2021 cüa Tdng 
Giám d6c NHCSXH v hu'&ng dán nghip vy cho vay wu ddi de2  mua, thuê mua nhà 
& x'i hç31, xây dyng mó'i hoçc cái tqo, tha chi'a nhà dê &, 

Can ci h scr vay vO'n cüa Ong (ha)  

ngày.......tháng ... nám 

Horn nay, ngày .......tháng .....11am  tii ...  chüng tôi 
gôm: 

Ben cho va's': Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXII tinh (huyn)  

-Diachi:  

- Din thoti:  

- Ngrni dai din: Chirc vu:  

-Giy Uy quyn (nu co) s& ngày / / cüa 

Ben vay: 
- (Ong/bà): Ngày, tháng, 11am sinh: I. /  

- Ch't'rng minh nhân dânlCän cizcc cong dânIH chiu s&  
Ngày cap: / / Ncii cap: / /...  

- Dja chi däng k' cix trü:  

• Hcip dng tin diing ducc dánh may và in. 
2• Ghi theo Giây dê nghj vay von. 



- Din thoai lien h  

- Nth ca quan cong tác3  
Hai ben cüng thoâ thun k Hçp dng tin ding nay theo các diu 

khoãn sau day: 
Diu 1. Ni dung cho vay 
1. Tng s tin vay (bAng st):   dng 

Bcng chI:  

2. Miic dIch si:r diing vn vay 
Tin vay sü diing vào miic dIch chi phi xây dimg mi hoc cái tao,  sira chia 

nhà d & tai .: Tng chi phi dçr toán hoc phuong an tInh toán giá 
thành là  . ..dông. 

Din tjch nhà & duçic xây m&i hotc cài tao,  siia ch&a .dja 
chi Giy chCrng nh.n quyn si'r diving dat, quyn s& hitu nhà 
& và tài san khác gAn lin vói dt (ten ngLthi duçic cap, sé, dja chi và các thông tin 
khac)  

3. Lãi suit cho vay: 

a) Lãi sut cho vay: Lãi sut cho vay do Thu tithng ChInh phü quyt djnh 
theo t1rng th&i ks'. Hin nay, mi'rc lãi su.t cho vay ti.i th&i dim kr Hçp dng là 

.%/näm. 
b) Läi su.t nçi qua han  bAng 130% lai suit cho vay do Thu tixàng ChInh phü 

quyt djnh cho tng th&i ks'. 
4. Th&i han  cho vay:  tháng, bAt dAu tü ngày ...../...../.....; han  trá n 

cuôi càng ngày /......../  
Khi Ben vay nhn khoàn vay cui cüng, nu s tin dã vay thAp hxn s tin 

dà duçic phé duyt cho vay thI Ben cho vay và Ben vay thOa th4n diu chinh iai so 

tin phài trã cüa các k' han  trá nq g& vàfhoc th&i han  cho vay và ghi vào phii lic 
Hqp dng tin dyng, phAn djnh lai  k'  han  trá nç g& vã/hoc s tin trâ nç gc. 

5. K' han  trá nq g&: 06 tháng/1lAn, k tr ngày Ben vay nh.n khoàn vay dAu 
lien. S tin trá nq gc cho mi k' han dng. S tin trâ nçi gc cho 
k' han  trâ ncr cui cüng: dng. 

Diu 2. Tin gui tth kim 

Ben cho vay ma tài khoãn tin g1ri cho Ben vay d theo dOi vic giri tin ti& 
kim. Tài khoàn tiên g1ri chi duqc s't'r dcing dê theo dOi so tiên np vào bang chuyên 
khoàn tü tài khoán thanh toán cüa Ben vay m& tai  Ben cho vay, nhp lãi và tat toán 

. Nu dang lam vic thi ghi nOi  dung nay. 
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khi dn han  và chuyn sang tài khoãn thanh toán cüa Ben vay m tai  Ben cho vay 
dé thu nq, thu läi theo thoá thun. 

Ben vay phái thitc hin gri tin tit kim hang tháng tai  Ben cho vay vâi thii 
gian g1ri tháng4  bat du k t'& ngày k' Hçip dng tin diing vâi Ben cho vay. 
Mi'rc giii bInh quail tháng là  dng. Ngày den htn.. .1. . . .1.....Lài suât 
tiên gCri dixçic áp diing cho timg khoãn tin g'Cri. Müc lài sut tin gCTi thiic hin theo 
quy djnh cUa NHCSXH theo ffing th?n ks'. Hin nay là %/nàm. Tin lài thxçic trã 
mOt lan khi tat toán tài khoàn tin gi1i. 

Hang tháng Ben vay np tin mt hoc chuyn khoãn vào tài khoán thanh 
toán tai  Ben cho vay. Trong thi gian g1ri tiên theo thóa th4n, Ben cho vay thirc 
hiên trich chuyên tiên tir tài khoàn thanh toán c(ia Ben vay mó ti Ben cho vay sang 
tài khoàn tiên g1ri de thu tiên tiêt 1cim. 

Khi kát thüc thii gian gCri tit kim, Ben cho vay t.t toán tài khoàn tin gi'ri 
chuyên sang tài khoàn thanh toán cüa Ben vay ma tai  Ben cho vay. Tth trtthng hçip 
duçic chi trà truac han  khi Ben vay không có nhu câu vay hoc không diiçc nh3n 
tiên vay do các 1' do chü quan, khách quail. 

Diu 3. Giãi ngân vn vay 

1. Tiii vay chi duçic giài ngân sau khi Ben vay dà thc hin: 

- Giri cho Ben cho vay bàn gc Giy tY v tài san bào dam: Giy cht'rng nhn 
quyn sü diing dat, quyn sôr hfhi nhà & và tài san khác gn lin v&i dat. 

- Thirc hin gi1i tin tit kim tai  Ben cho vay dä thóa th4n tai Diu 2 Hçip 
dông nay. 

- Vit Giy d nghj giái ngân. 

- Sau khi Ben cho vay tin hành kim tra tInh hçp l, hçip pháp cüa hO h sci 
dê nghj giái ngân hoc sau khi Ben cho vay dã tiên hành kim tra thc té cong 
trinh. 

2. Tin vay duçic Ben cho vay chuy&i khoãn trã cho don vj cung (mg 4t tix 
hoc chi tin mat, chuyên vào tài khoân thanh toán cüa Ben vay theo các quy djnh 
hin hành cüa Ngân hang Nba ntrâc theo tin dO thanh toán dã d'irçic ghi trong Hçp 
dng thi cong (nu co) và Gi.y d nghj giãi ngân. 

3. Di,r kin ká hoach giài ngân vn vay nhtr sau: 

- Ln 1 giái ngân ti da b&ng 50% s tin phê duyt cho vay theo Giy dà 
nghj giái ngân ct'ia Ben vay, sau khi Ben cho vay tin hành kim tra tInh hçip l, 
hçip pháp cüa bO h so d nghj giài ngân. 

. Xác cljnh ci th s tháng g1ri tit kim nhixng t6i thiu 1 12 tháng. 

. Bang mcrc trá nçi gôc binh quân hang tháng. 
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- Ln 2 giãi ngân s tin phê duyt con laj  khi Ben vay dà s'cr dicing trên 50% 

phtrong an tInh toán giá thành và phLxong an vay, sau khi Ben cho vay tin hành 
kim tra thirc th cong trthh. 

4. Mi 1n nhtn tin vay, Ben vay phái mang theo Hcip dng tin diing nay d 
các Ben cüng k' xác nhn vào Phii liic Hçp dng, phn theo dOi giái ngân. 

Diêu 4.  Trã nq, trã lãi 
1. Dn kSr han trà nq g6c, Ben cho vay chü dng trich s6 du tài khoân thanh 

toán cüa Ben vay d thu nç gc theo thOa thun. 
Ben cho vay duqc thu hi nç gc trtxâc han  trong các trtx&ng hqp theo van 

ban cüa ca quan nhà nuâc có thm quyn yêu câu hoc theo quy djnh tai  Dim b 
Khoán 3 Diêu 5 Hçp dng nay. 

2. LAi tin vay dLlçlc trá theo tháng, Mt du tr tháng sau tháng nh.n khoán vay 
du tiên. Hang tháng, Ben cho vay duçic thic hin trIch hr tài khoãn thanh toán ci:ia 
Ben vay ma tai  Ben cho vay d thu lãi. 

Diêu 5. XLT 13 ncr 

1. Diu chinh k' han  trã n gc 

Dn kS' han trâ nçi g& theo quy djnh tai  Khoán 5 Diu 1, Ben vay phâi Co 
trách thim trâ nq; nêu Ben vay không có khã näng trá n mOt  ph.n hoc toàn bO s 
tin vay cüa câ han  tràn gôc do thI dixqc xem xét kéo dài thai gian trá n sang 
k' han  trãn gc tip theo, thai gian diu chinh không qua 06 tháng. Tnxàc 05 ngày 
dn h?n,  Ben vay phái CO Giy d nghj diu chinh k' han  trâ nq gc theo mu s 
12/NOXH giri Ben cho vay d xem xét diu chinh k' han  trán gc. 

2. Giahann 

Dn han  trã n g6c cui cüng, Ben vay không có khâ näng trã duc nq thI 
duçrc xem xét gia han  n. Tnxâc 05 ngày dn han,  Ben vay phãi cO Giy dà nghj gia 
han ng theo mu so 13/NXH gth Ben cho vay dê xem xét cho gia han  n. Vic 
gia hn n cO th mOt  hoc nhiu lan, nhung thai gian gia han  nq ti da không qua 
12 tháng. 

3. Chuyn ncr qua han 

a) Ben cho vay thrc hin chuyn nq qua han  và giri thông báo chuyn nq qua 

han cho Ben vay dôi vâi cac truäng hp: 

- Ben vay sr diing vn vay sai miic dIch dA ghi trong Hcrp dng tin diing thI 
chuyn s nç sai miic dIch không trâ ducrc sang ncr qua han. 

- Ben vay khOng trâ ncr  g6c dung han  theo thOa thun và khOng dtrçrc Ben 
cho vay cMp th4n  diêu chinh kr han trâ nq g& hoc gia han ncr thI Ben cho vay 
chuyn s ncr  gc không trã dtxçrc dcing han  sang nq qua han. 
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- Theo van bàn cüa Co quan nhà nuàc có thm quyn. 

b) Tning hqp Ben vay cung cp thông tin sai sir that, vi phm các quy djnh 
tai Hqp dng tin diving vãIhoc Hçxp dng th chip tài san nlnrng trong thô'i gian 03 
tháng tInh tii ngày Ben cho vay 1p Biên bàn kim tra ma không khäc phiic, sira 
chcta thI Ben cho vay ip thông báo cMm dirt cho vay gri Ben vay và sau 03 tháng 
tInh tr ngày 1p thông báo chm dirt cho vay, nu Ben vay không trà ducic nçi tnrâc 
han thI Ben cho vay thirc hin chuyn sang nçi qua han. 

Diu 6. Xii' 1?  các vi phm 

1. Chm d(rt cho vay 

Ben cho vay can ci'r vào kt qua kim tra mrc dO vi pham ghi trong Biên bàn 
kiêm tra hoc theo van bàn ciia Co quan nhà nixâc có thâm quyên dê quyêt djnh 
châm dirt cho vay, thu hi nçi tnrâc han  và chuyên sang n qua han. 

2. Ben cho vay xCr lr tài san bào dam hoc khâi kin 

a) Ben vay vi pham HçTp dng tin diing, Hqp dng th chip tài san, cia duc 
Ben cho vay thông báo b&ng van bàn. 

b) Ben vay có nçi qua han  do nguyen nhân chi:i quan nhung không có bin 
pháp khà thi d trà nçi Ben cho vay. 

c) Ben vay có näng lirc tài chInh d trà nq nhi.rng c tInh trôn tránh, chây ' 
trà nçi theo thôa thun. 

d) Ben vay có hành vi lia dào, gian lan. 
ci) Các vi pham khác theo quy cljnh cüa pháp 1ut. 
Diu 7. Bão dam tin vay 

1. Tài san bào dam d bão dam khoàn vay tai  Hqp dng nay là Quyn sii diing 
dat, quyn sô hthi nhà i và tài san khác gn 1in vi dat cüa  
Vào s cp Giy ch(mg nhn so  Dja chi 

+ Thi'ra dt: ThCra dt s ...., T?y Bàn ci so  
Din tIch m2, HInh th(rc sii diing  
Th&i han  sii diving Ngun gc sii diving  

+ Nba a: Loai nha a Din tIch xây d'irng m2, Din 
tIch san m2, HInh thc sa hth Cap 
(Hang) Thai han  sâ hüu  

+ Tài san gAn lin vâi dt khác  

- Tài san khác  



2. Chi tit v tài san bào dam tin vay quy djnh tai  Hçip dng th chp giia 
Ben th chip và Ben nhtn the chap. 

3. Ben th chp dizçic quyn rut toàn bO gi.y t? v tài san bâo dam sau khi 
Ben vay dã trà h& ncr g& và lãi. Ben th chp không duçic sir diing tài san là can 
nhà dã hinh thành trên dat d dam bão thirc hin các nghia vi khác; không thrc 
hin các giao djch v tài san lien quan dn can nhà duâi mi hInh thrc khi chua 
ducrc sii dng ' cüa ben cho vay hoc khi ben vay chixa trà ht ng gc và lãi d6i vói 
ben cho vay. 

4. Ben cho vay duqc quyn xir l tài san bào dam theo quy djnh hin hành d 
thu hi vM trong tru&ng hcip Ben vay vi pham các thóa thun trong Hçrp dng tin 
dicing và không th khc phiic dixçrc. 

5. Ben cho vay thrçrc thirc hin kim tra tài san bào dam. 

Diu 8. Quyn và Nghia viii cüa Ben cho vay 
1. Thirc hin diing nhihig nOi  dung dà thôa th4n. 

2. Cung cp dy dü, trung thirc các thông tin lien quan dn khoân tin giii có 

kSr han theo yeu cu cüa Ben vay, dam bào phü hçrp vâi quy djnh. 

3. Thông báo cho Ben vay khi có thay di di vài khoàn tin gili có k' han; 
Trumg hçrp Hçrp dng tin diving bj nhàu nat, rách, mt, sau khi Ben vay báo cho 
Ben cho vay dê kim tra, xác minh, Ben cho vay thirc hin cp bàn sao Hçrp dng 
tIn diing cho Ben vay. 

4. Yeu cu Ben vay thirc hin dung các diu khoàn thóa thun. 

5. Yéu cu Ben vay cung cp kjp thôi, chInh xác, dy dü các tài lieu, thông 
tin cn thiêt lien quan den vic vay von, tài lieu chng minh khà näng tài chinh cüa 
Ben vay cling nhir các thông tin can thit lien quan dn Khoàn ncr, các thông tin 
khác theo quy djnh tai  Hçrp dng nay triiâc và trong qua trinh cho vay. 

6. Chü dng xir l' vi phm quy djnh tai  Diu 6 Hçrp dng nay. 

7. Kim tra, giám sat qua trInh vay van, su dicing vén vay và trà nq cCia Ben 
vay. 

8. Các quyn và nghia viii khác theo quy djnh tai  Hçrp dng nay và theo quy 
djnh cüa pháp 14t. 

Diu 9.  Quyn và Nghia viii cüa Ben vay 
1. Thirc hin dung nhling nOi  dung dã thOa thun. 
2. Duqc quyn yeu cu Ben cho vay thirc hin dung các diu khoãn thOa 

th4n. 
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3. Cung cp dy dCi, kp thai, trung thirc các thông tin, tài 1iu lien quan dn 
vay vn và chju trách thim truàc pháp 1ut v tInh chinh xác, hcxp pháp cüa các 
thông tin, tài lieu dA cung cp. 

4. Chu trách nhim v ngun g& hcip pháp cüa tin gCri có k' han, tin trá 
nç gôc, trã lãi. 

5. Chju sir kim tra, giám sat cüa Ben cho vay và các c quan có thm quyn 
trong si:r diing vn vay và trá nçi. 

6. Phái thông báo kp th?yi cho Ben cho vay nhftng thay di v vic lam, nth 
c'ir trü, dja chi lien lc, s din thoi và nhffiig thay di khác ánh htx&ng den khã 
nàng trá nçi cüa Ben vay. 

7. Ma cac 1oti tài khoãn theo yeu cu c1ia Ben cho vay; thông báo kjp thai 
cho Ben cho vay khi phát hin Hçip dng tin diing nay bj nhàu nat, rách, mt dê 
tránh bj ké gian lçii diing, lam tn tht tài san; 

8. Báo dam phn vn tçr có tham gia vào phuang an vay v,n dy dü. 
Diu 10. Cam kt chung 
1. Hai ben cam kt thirc hin dung các diu khoãn cüa Hçip dng tin diing 

nay. M9i si:ra dôi, bô sung ni dung ccia các diu, khoãn phài disçic sir thôa thun 
cCiahaibenbàngvànbãn. 

2. Trong qua trinh thiic hin, n&i có tranh chp xáy ra thI hai ben thng nht 
tru tiên giãi quyt bang thrnng hxçTng trên tinh than hqp tác. Trtthng hçip không giãi 
quyt duçic bang thtro'ng krçing, tranh chp sè dixçic dixa ra Tôa an có thâm quyên dé 
xem xét giái quyêt. 

3. Hçip dng nay, Giy d nghj giãi ngân và các van bàn b6 sung Hçp dng 
nu có) là môt ho phn thng nht không the tách thi nhau, các Ben phái có nghTa 

vi chp hành. 
4. Khi Ben vay trá hat nçi g& va lài và các chi phi phát sinh khác (nu co) 

theo Hçp dng nay, thi Hqp dng nay mc nhiên duçic thanh li'. 

Diu 11. Hçip dMg tin dicing có hiu 1irc ka tCr ngày k' cho tói khi Ben vay 
hoàn thành nghia vi trã nçi cá tin g& và lài. 

Trong truang hçip do có sir thay di va 1utt pháp, quy djnh hin hành lam 
cho mOt  hoc  mOt  s  nOi  dung quy djnh tti Hqp dông nay không thc hin duçic 
hoc vô hiu thI Hçip dng nay vn có hiu lirc dôi vâi nhiing nOi  dung con li. Ben 
cho vay và Ben vay sê cüng xem xét, s11a dôi, bô sung nhüng nOi  dung không thc 
hin dLrçlc hoc vô hiu cho phü hqp. 
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Ben cho vay và Ben vay dã d9c k, hiu rö dÀy dü các diu khoãn, có dÀy dU 
näng lirc hành vi dan sir theo quy djnh cüa pháp 14t  và hoàn toàn tr nguyen tham 
gia k kt, thc hin HçTp dông nay6. 

H9rp dng nay duc 1p thành 02 ban Co giá trj nhu nhau, mi ben gi 01 
bàn.!. 

BEN VAY BEN CHO VAY 
(Kj, ghi rö ho ten) (Kg, ghi rô hQ ten và dóng ddu,) 

6• Ben vay và Trithng phông K hoach — Nghip viii tIn diing/T tnrng K hoach - nghip vi NHCSXH ncii cho vay 
k' nháy, Ben cho vay dóng giáp lai trng trang HçTp dông tin ding. 
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Pll1J LUC HVP BONG TIN D1JNG 
(Kern theo Hçip dng tin dyng sô........ngày .../. . .1.......) 

1. PHAN THEO DOI GIAI NGAN 

Ngày tháng 
nám s6 tin giãi ngân Dir nç 

Chfrk 
Ngirôi vay K toán 

1 2 3 4 5 

2. PHAN THEO DO! fflEu CHINH KY ILN TRA N, GIA 114N NQ 

Doii vi. don 

Ngay, thang, 
nám 

Diu chinh k' hn trã nçi Gia han 
Chfr 

toán ngày, 
tháng, nám 

Dn ngày, 
tháng, 11am 

1 2 3 4 5 6 

3. PHAN THEO DOI NQ QUA HAN, NQ BJ RU! RO 
Don vi:  ddn 

Ngày 
tháng 
nám 

Din giãi 
S tin chuyn nç' 
qua hn/ xóa nçi/ 

khoanh nçi 

Dir nq qua hn/ 
,.,X L .A i ong so tien xoa 

nc hoc khoanh nq 

Chfr k k 
toán 

1 2 3 4 5 

4. PHAN THEO DO! DL NV,  THU  NV,  THU LA!7  

5. DINH Lid Ki HN TRA NV  GOC vAIHOC SO TIEN TRA NQ GOC (nlu co) 8  

. Dan vj s ding Th theo d6i giao djch tin vay in ra tr h th6ng Intellect (in ra khi phiic vi cong tác kim tra, d& 
chiêu vá dóng Nh.t k' chüngtfr khi khoân vay tat toán). 
8• Ghi ni dung xác dnh 'a  sO tiOn phãi trã cüa các k5' han  trã nçi gôc váJhoc thii hn cho vay, có day dü ch k cüa 
BênvayvàBênchovay. 
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

M3,, sá 08/NOXII 
NFL Ngzt&i vay và chi 

dâu tw cüng 4Ip 04 lien: 
-02 lien htu NH, 

-01 lien luu Ngu'ôi vay; 
-0lliênlwuChüddutw. 

HQP BONG BA BEN 
(V quán l3 và x lj tài san báo dam hInh thành trong twong lai) 

S6:  i20 /HDBB 

Can ci Bó lut Dan sr ngày 24 tháng 11 näm 2015, 

Can th Luçt Nhà ó' ngày 25 tháng 11 näm 2014, 

Can ci Nghj djnh so' 100/2015/ND-GP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phz 
vêphát triên và quán lj nhà àxâ hi, 

Gán cz Nghi djnh sO' 49/2021/ND-CT ngày 01/4/202 1 cia ChInh phü v 
tha dói, ho sung mt sO dieu cla Nghj djnh sO 100/2015/ND-CT ngày 20 tháng 
10 nám 2015 vêphát triên và quán lj nhà ó'xä h5i, 

Can c& Hop dng mua /thuê mua nhà 6 xâ h5i sO' .  . ngày  
tháng ......nám giü'a Ong (ba).  ...................... và C/in dâu tw 
(Ben bán/cho thuê mua nhà & xâ hi,):.........  

HOrn nay, ngày........tháng ..nám........tgi .  ,ching tOi 
gOrn: 

1. BEN A: Chi nhánh Phông giao djch NIICSXLI tinh huyn  

Dja chi  

Dinthoti  Fax  

Nguôi di din Ong (bà):  .. Chrc vw  
Giy üy quyn s& ngày I / cüa  

2. BEN B: (TEN CHU DAU TIX/BEN BAN/CHO THUE MUA NHA Y 
xA HQI)..... 

Dja chi däng k kinh doanh:  

Dja chi Van phông ncii thrc hin dr an nhà xä hi (nêu có):  

Ma s kinh doanhlMã s thu&'Mã s doanh nghip2: 

Dinthoai Fax  

Tài khoán s& Tti  

HQ ten nguäi dai  din: Chüc vi  

1.Nucó 
2• Tru&ng hçip nâo có 2 1°a  m so trâ len thI ghi cá 2 m so. 



Là dai  din theo pháp 14t  (hoc là dai  din üy quyn theo Giy/Quyt 
djnh ày quyên so ngày .....I...../  cüa ) 

Chirng minh nhân dânlCàn cithc cong dân!H chiu s&  
Ngày cap: I / Nth câp 

3. BEN C:...(BEN MUA/THUE MUA NHA 1 XA HQI)  

HQ vàtên:  

Ngày, tháng, näm sinh: / / Dan tc Giâi tInir  

Chüng minh nhân dânlCàn cuâc cong dân/H chi&i s&  
Ngày cap: / / Ncii cap: Din 
thoai:  

Dja chi thixông trü tai: xã  

huyn tinh (TP)  

Nui i hin tai: xã: huyn tinh (TP)  

Tôi là dai  din cho các thành viên có ten trong ph%i içtc dInh kern Hçp 
dng nay ma h gia dinh chüng tôi rnua, thuê mua. 

Ba Ben th6ng nht k3 kt Hçxp dng v quân l và xr l tài san bâo dam 
bng tài san hInh thành trong trnmg lai vài các diêu khoán sau: 

.A A Dieu 1. Nçi dung hçrp dong 

Các Ben cam k& ph6i hçTp trong vic quail l h sa pháp 1 Va xCr l tài 
san bâo dam vâi các chi tiêt nhu dithi day: 

-Têndiráncónhàâxähôi:  

- Dja chi dv an có nhà a xã hi  

- Loai nhà a: Can h chung cu III Nhà riêng lé E 

- S can h/càn nhà: V4 tn tng (s6 thng)  

- Din tich si'r diing  m2  trong do din tIch sir diing 
chung .m2, din tIch sü dçing riêng m2. 

(Bcng chir ) 
- Hqp dng mua bán/thuê mua nhà i xã hi hInh thành trong tucing lai: 

So ngày tháng 11am. dixçic k kêt gii:ta  

Giá trj Hçip dng mua bán/thuê mua dng 

(Bang chI: ) 
Diu 2. Quyn và nghia vii cüa Ben A 

1. Quyn cüa Ben A 

. Nu là nhà chung cu 
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a) Yêu câu Ben C cung cp dy dU hO sa nhà a xã hi th chap theo quy 
djnh; 

b) Thc hin quyn giám sat, kim tra qua trinh hInh thành nhà a xä hOi 
the chap; 

c) Dirçic quyn djnh giá lai  tài san th chp djnh k' hoc ti bt k' thai 
diem nao theo thôa thun ghi trong hçp dông the chap dê yêu câu bô sung tài san 
the chap hoc bin pháp bão dam khác nêu xét thây cn thit; 

d) Thirc hin xir tài san th chip theo quy djnh cüa pháp lu3t  và cüa 
Ngân hang ChInh sách xã hi trong tnr&ng hçip Ben c không th1Tc hin hoc 
thrc hinkhong day các nghTa vi theo thôa thun trong Hqp dông the chap 
và Hcp dông tin dng; 

d) Yêu cu Ben B có nba a xä hi bánlcho thuê mua cho Ben c cung cap 
thông tin lien quan den nhà a th chap. Phôi hçip vâi Ben B và Ben C th%rc hin 
dông th?:ii thu tiic dàng k' thay di ni dung bin pháp báo dam dã clang k theo 
quy djnh pháp 1u.t tai  ca quan nhà nuâc có thâm quyên cilng vâi thii tc cap 
Giây chirng nhn quyên sir ding dat, quyên sâ hftu nhà y và tài san khác gàn 
lien vâi dat; 

e) Yêu cu cci quan có thm quyn däng k' giao djch bâo darn xóa clang 
k hoc thay dôi thông tin däng k trong các trix&ng hqp saa dôi, bô sung, thay 
the tài san the chap hoc tài san the chap dixc xi l', hüy bô hoc châm dirt the 
chp nhâ a xã hi hInh thành trong tuong lai; 

2. Nghia viii cüa Ben A 

a) Thirc hin dung các ni dung dã thóa th4n  ghi trong Hcip dng th cMp; 
b) Kim tra, xác minh nhà a xã hi hInh thành trong tuong lai du diu 

kin the chap theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Không duçc can tth hoc gay khó khän cho vic hoàn thânh xây drng 
nba a the chap khi thirc hin vic giám sat, kiêm tra; 

d) Giao iai  các giy tä ma Ben c dã np trong h sa th chp, Giy chirng 
nhan (neu co) cho Ben C khi Ben c hoàn thành nghia vi trã nçi theo thôa thuan 
trong Hqp dong tin ding hoc trithng hqp Ben C thay the bang bin pháp báo 
dam khac hoc thay th bang tài san bão dam khác; 

d) Thic hin các nghia vti khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Quyn và nghia vti cüa Ben B 

1. Quyn cüa Ben B 

a Tr chi cung cp thông tin, tài 1iu lien quan dn h s a a th chp 
không dUng quy djIih cUa pháp lut; 

b) Yeu cu Ben C thirc hin thanh toan tin theo dUng nOi  dung thôa thun 
ghi trong hqp dông mua, thuê mua nhà a; 

c) Các quyn khac theo quy djnh cUa pháp 14t. 
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2. Nghia vy cüa Ben B 

a) Cung cp dy dü, trung thc các tài 1iu có lien quan d Ben c thirc 
hin vic the chap tai  Ben A theo quy djnh cüa pháp lut ye giao djch bâo dam. 
Giao cho Ben A các giây t, tài lieu lien quan den nhà the chap phát sinh sau 
thai diem xác 1p Hqp dông the chap theo üy quyên cüa Ben C; 

b) Sau khi Hçp  dng nay, Ben B không duqc lam thu tiic chuyn 
nhuçmg, the chap, cam cô, cho tang, thra kê, gop von... cüa nhà a xã hi hInh 
thành trong thong lai dang duvc the chap tai  NHCSXH cho bt cü t chirc, cá 
nhân nào nêu chua Co van ban dông cüa Ben A; 

c) Cung cp dy dii h so pháp l cüa nhà & xã hi th chpd cci quan CO 
thm quyn cp Giy chüng nhn cho Ben C hoc Ben nhn chuyên nhucing nhà 
a th chap khi nhà & th chp bj xi l theo quy djnh cüa pháp 14t  sau khi duçic 
sir dng bang van ban cüa Ben A; 

d) Tao  diu kin d Ben A thçic hin quyn giám sat, kim tra qua trInh 
hInh thành nhà & xã hi the chap; 

d) Thông báo cho Ben A rnçi sua di, ho sung Hçip dng mua bán/thuê 
mua nhà & xã hi vài ben C trong thai gian ben A chua nhn duçic Giây chi'mg 
nhn dôi vài tài san báo dam hInh thành trong ti.rong lai; 

e) Phi hçp v&i Ben A và Ben C lien h lam thu tiic däng k' thay di nOi 
dung bin pháp báo dam dã däng k theo quy djnh pháp lust  ti co quan nhà 
nithc có thâm quyen cüng vài thu tiic cap Giây chüng nhn quyên si ding dt, 
quyên sâ hftu nhà a và tài san khác gän lien vâi dat cho Ben C; 

g) Phi hçip vOi Ben A thc hin vic giái ngân v6n vay theo dung quy 
djnh cüa pháp lut, dê nghj xóa dàng k' the chap và xü l' tài san the chap; 

h) Trong tnx&ng hçxp Ben C vi phm Hqp dng mua bánithuê mua nha a 
xa hi hoc Hqp dong mua banithue mua nhà a xA hi bj châm dt vi bat k' l 
do nào thI Ben B thông báo ngay 1p  tc cho Ben A ye vic vi pham cüa Ben C 
và chuyên toàn b sO tien dã vay cüa Ben C cho Ben A sau khi chuyên nhuqng 
drnc can hO nhà & xã hOi  theo quy djnh; 

i) Tnr&ng hçp Hçip dng mua bán!thuê mua tài san chua thic hin xong, 
ben C chixa dirc cap Giay chüng nhan  ma ben C vi pham Hqp dng mua 
bánithuê mua tài san; Hqp dông tin dçing; Hqp dong the chap, các thOa thun 
khác vâi ben A thI ben A thông báo bang van ban cho ben B, ben B phôi hqp 
vâi ben A thuc hin xir l' tài san nhiz sau: 

- Hoc ben B chuyn tin ma ben C dã vay cho ben A sau khi dã chuyn 
nhixqng duqc can hO nhà & xâ hi theo quy djnh; 

- Hoc ben A hoc ben thu tix do ben A chi djnli/üy quyn hoc do ben B 
giài thiu tip tiic thc hin hp dng mua banithue mua và tr& thành khách 
hang trong Hqp dong mua bánithuê mua. Ben thu ti.r chuyn tin ma ben C dã 
vay cho ben A. Chi phi sang ten tài san theo quy djnh do ben thir tu chju. 

k) Thirc hin các nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp lut. 
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Diu 4. Quyn và nghia vii cüa Ben C 

1. Quyn cüa Ben C 

a) Tir chi các yêu cu cüa Ben A không diing vói thôa thi4n trong hçip 
dông the chap và quy djnh cüa pháp 14t; 

b) Duçic nhtn 1i Giy t& trong h so' th chip theo quy djnh và Giy chi'rng 
nhn (nêu co) ngay sau khi thirc hin day dii nghia vi trã nçx cho Ben A hoc 
frutxng hçxp Ben c thay the bang bin pháp bào dam khác hoc thay th tài san 
bão dam khác khi duçxc Ben A dng '; 

c) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Nghia vii cüa Ben C 

a) Thc hin thing các ni dung cIa thôa thuan  ghi trong hçxp dng th chip 
tài san hInh thành trong tixang lai; 

b) Cung cp dy dii h so' th chip bang tài san hInh thành trong tucrng lai 
theo quy djnh cho Ben A; 

c) Ciing vài Ben A thrc hin vic cong chirng hçxp dng th chp tai  ccx 
quan cong chirng, dông thôri lam thu tic dàng k) tai  ccx quan giao djch bão dam 
theo quy djnh; Phôi hçrp vâi Ben A và Ben B trong vic thrc hin thu tiic däng 
k' thay dôi ni dung bin phápbào dam cIa dàng k theo quy djnh pháp 1ut tai 
ccx quan nha nuOc có thâm quyên cüng vâi thu tiic cap Giây chüng nhn quyên 
sci ding dat, quyên sâ hftu nhà ô và tài san khác gàn lien vâi dat; 

d) Trong thxtxng hcxp nhà a th chap bj ha hông hoc bj tiêu hüy hoc 
không th hoàn thành vic xay d%rng vi l do khách quan hoc bj dmg trong qua 
trInh xây dimg thI Ben C phãi thông báo ngay cho Ben A và thay the b&ng tài 
san khác có giá tn tizcxng ducxng hoc b sung, thay th b&ng bin pháp bâo dam 
khác, tth truang hçxp các Ben có thôa thun khác; 

d) Khi duçxc các ccx quan nhà ntrâc có thm quyn cp Giy chirng nhn 
quyên sü diing dt, quyn sâ hftu nhà a và tài san khác gk lin vth dat di vâi 
tài san hinh thành trong tucxng lai, ph6i hcxp cüng vâi ben A nhn và giao ngay 
bàn chInh giy tx nay và các giy tx khác (nu có) cho Ben A; 

e) Bi thu&ng thit hi cho Ben A (nu có); 

g) Thc hin các nghia vi khác theo quy djnh cita pháp lut. 

Diu 5. Giãi quyt tranh chp 

Các Ben cam doan thirc hin ding và dy dü các thOa th4n  dã ghi trong 
Hqp dng ba Ben v quân 1 và xü l tài san th chip là nhà xã hOi  hInh thành 
trong tucxng lai. Các tranh chip phát sinh trong qua trmnh thc hin Hcxp dông 
nay se di.rçxc giai quy& trën ccx sO' thao'ng hrçxng blnh dAng. 

TnrO'ng hçq không tix thacxng lixçmg daçxc thI mt trong các Ben thông báo 
b&ng van bàn cho các Ben ha lam can ccr d xác djnh hqp dng dã phát sinh 
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tranh chip (met  phn hoc toàn b) d các Ben dua ra Tôa an có thm quyn 
giâi quy& theo quy djnh cCia pháp h4t. 

Trong thii gian Tôa an thii 1 giái quyt, các ben vn phãi thirc hin theo 
các cam kt trong hçp dng, không vi do tranh ch.p ma tn hoãn cong vic. 
Quy& djnh, bàn an có hiu hrc cüa Tôa an dixçic coi là quy& djnh cui cüng, bt 
buc các ben phâi thc hin. Ben thua phâi chju toàn b an phi, phi có lien quan 
dn vic giài quy& tranh chp. 

Diu 6. Iliu 1rc hçrp dung 

1. Hqp dung nay có hiu hrc k tr ngày có d.y dü chü k cüa các Ben, 
các ni dung thôa thuan  trong Hçp dông nay là mt phân không the tách thi Hçxp 
dOng the chap tài san hInh thành trong tt.rcYng lai gita NHCSXH và ngtthi vay 
dOi vâi tài san là nhà xã hi mua hoc thuê mua. 

2. M9i sira dui, bu sung HçTp dung nay phài duçrc 1p  thành van bàn và 
duçic sirnhât fri kr kêt cüa dai  din có thâm quyn cüa các Ben. 

Hçip dung nay gum .... trang, duçvc 1p  thành 04 bàn có giá tn pháp l nhix 
nhau, Ben A giü 02 bàn, Ben B và Ben c mi Ben giü 01 bàn.!. 

BEN NH4N THE CHAP (BEN A) P41 DIEN CHU DAU TU (BEN B) 
(Ky, ghi To hQ ten và dong dâu) (Ky, ghi rO hQ ten và dóng dâu) 

BEN THE CHAP (BEN C) 
(K35, ghi rO hQ ten) 

6 



PHU LUC  Hcp DONG 
(Kern theo Hçip dong ba ben so: . ngay . . ./. ..t.. ) 

Các thành vien trong ho gia dInh bao m: 

TT Hç VI ten 

Mi quan h vó'i 
ngtrô'i 41 din dfrng 

ten k hçrp dng 
mua/thuê mua nhà & 

Ghi chü 

Nguyn Van A 

S6 CMND/CCCD:  
Dirng ten k hçip dng 
mualthuê mua 

Nguyn Thj B 

S CMND/CCCD:  
Vçi 

Nguyn Van C 

S CMNDICCCD:  
Con dê 



CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM Mâu s6 09/N(IXH 

Bc 1p - Ti do - H3nh phüc 

H(IP BONG THE CHAP TAI sAN' 
(Tài san thi ch4p  là nhà a th hi hInh thành Irong tuvng 1ai2 

S& /HDTC 

Can ci Bô lut Dan sw ngày 24 tháng 11 nám 2015 và các quy djnh pháp 
lugt hiçn hành khác có lien quan, 

Can cii' Lugt nhà & ngày 25 tháng 11 nám 2014, 

Can cz Nghj djnh s 100/2015/ND-CF ngày 20 tháng 10 nám 2015 cüa 
ChInh phñ ye phát triên và quán l nhà ó' xâ hi, 

Can cii' Nghj djnh so' 49/2021/ND-CT ngày 01 tháng 4 nám 2021 cia 
ChInh phü ye tha doi, ho' sung mt so' diu cüa Nghj djnh so' 100/2015/ND-CF 
ngày 20 tháng 10 nám 2015 vêphát triên và quán l nhà &xä hi; 

Can cz Nghj d'jnh so' 21/2021/ND-CF ngày 19 tháng 3 nám 2021 cña 

Chinh phü v quy djnh thi hành Bó luat  Dan sy' v báo dam thy'c hin nghta vy 

và các van ban pháp lut khác có lien quan, 
Can cz van ban so' 8586/NHC'S-TDSV ngày 29 tháng 9 näm 2021 cza 

Tdng Giám doc NHCSXH v hu'ó'ng dn nghip vy cho vay wu dâi de2  mua, thuê 

mua nhà & xâ hi, xáy dyng mó'i hoc cái tgo, sü'a chiba nhà d 6,' 

Can c& vào Hop dng ha ben so' ngày......tháng .......näm.......dâ /g 

giüa ngw&i vay vo'n, Ngân hang CiiInh sách xâ hi và chü ddu tw nhà 6 xâ hi,' 

Can c& Hop dng tin dyng so'............ngày......tháng......näm.......... 

dâ kj giü'a Ong (ba): ......................................vó'i chi nhánh (PGD) Ngân 
hang ChInh sách xâ hç5i tInh (7iuyn).....................,. 

HOrn nay, ngày  tháng ...  näm tgi 

chzng tOi go'm: 

I. BEN miE cHAr 
Ong (bà):  .. Ngày, tháng, näm sinh / /  

Chüng minh nhân dânlCàn cw9c cong dân/H chiu s& Ngày 
cap: / / Ncicâp  
Naidängkcutiui:  
Ncii Ca quan cong tác:  

'.Càn cr vào mu Hcp dng nay, NHCSXH nai cho vay có th si'ra di b sung cho phü hcp nhung không duc 
trái vói quy djnh cüa pháp 1ut và phài bâo dam an toàn von. 



Din thoai lien h:  
HQ ten, ngày tháng näm sinh, s Chüng minh nhân dânlCän cuâc cong dân/H 
chiu cüa các dông si hftu tài san (neu co) theo quy djnh cüa pháp 1ut: 

II. BEN NII4N THE ciiAi 
Chi nhánh (Phông giao djch) Ngân hang Chinh sách xã hi tinh (huyn)  

Dja chi:  
Diên thoai:  
Ngithi dai  din: Chirc vw  

Giy üy quyn s 2: ngày / / cüa  

Hai ben dng th'tjc hin vic th ch.p nba a xã hi mua, thuê mua cüa 
chü du tr theo các thoá thun sau day: 

IMEU 1 
NGHIA VU DIJ'C BAO iAivi 

1. Ben th chtp dng th chap nhà a xã hi mua, thuê mua cila chü du hr 
nêu tai  Diêu 2 cüa Hçip dông nay dê thirc hin nghTa vii trà nq dôi vâi ngân hang. 

2. Nghia vi duçic báo dam là tng s tin vay dng (Btng 
chi: ) và tiên lãi phát sinh, phI (neu co) theo 
Hçip dông tin diing so... .ngày.. . .1....!......k gi&a Chi nhánh (PhOng giao djch) 
Ngân hang Chinh sách xã hi tinh (huyn) vâi Ben vay. 

3. Nghia vti duqc bão dam bao gm Ca CC nghTa vçi qui djnh tti các Phii 1iic 
trong tnr&ng hçip Hçip dOng tIn diving dTlçlc gia h?n,  diêu chinh kS'  hn trã ncr hoc có 
sfxa dôi bô sung lam thay dôi nghTa vi duçic báo dam. 

IMEU 2 
TA! SAN THE CHAP 

Ben th chap cam kt dung tài san là nhà a hInh thành trong tixang lai theo 
Hcrp dng mua bánithuê mua nhà r xã hOi  s  ngày...../...../  dà k3 
giia  ..vâi Chi tit tài san nhi.x sau: 

+ Giá trj Hcrp dng mualthuê mua là  dng 
+ Thuc dir án  
+ Dja chi nhà â  

2Nu có 
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+ Loti nhà ô, can h so, tang s&  
+ Tng din tich san nba r m2  

+ Tng din tIch scr diing dt &, trong do: Sü dçing chung m2; 
Srdiingrieng m2  

Trong thyi gian nhà i dixçrc hmnh thành và chua duçic cp Giy chirng 
nhn, Ben the chap giao bàn gôc Hçip dông mua bánithuê mua nhà ô xà hi cho 
Ben nhn the chtp. 

Sau khi tài san th chp là nhà a xã hi hInh thành trong tucmg lai dä hInh 
thành tiêp tic duçc dung th chip d bâo dam nghTa vii trã nq theo Hçp dng tin 
di;ing s& . . .ngày.. . .1....!......k giia Chi nhánh (PhOng giao djch) Ngân hang 
Chinh sách xã hi tinh (huyn) vâi Ben vay; Sau khi dixçic cp 
Giy chirng nhn quyn sü diving d.t, quyn sâ hfru nhà r và tài san khác gän 
lin vâi dt, Ben th chp giao bàn gc giy t nay cho Ben nhn the chap. 

IMEU 3 
GIA Tifi TA! SAN THE cHAP 

1. Giá tr tài san th chtp nêu tai  Diu 2 cüa Hçip dng nay 
là .dOng (Bang chi:  ) 

Theo giá trj cüa Hçip dng mua hoc thuê mua nhà & xã hi s 
ngày. . .1. . .1... dà k gifta Chu du tti và Ben the chap. 

Các 4t phii, trang thit bj, tài san du tu, lAp dt them cho và/hoc gAn lin 
vài tài san the chap dêu thuc tài san the chap. Mci tài sàngAn lien vàIhoc phic 
vi cho vic 4n hành, khai thác, si'r d'çing tài san the chap truâc va trong qua 
trInh xü 1' tài san the chap dêu thuOc  tài san the chap và Ben nhn the chap duqc 
quyên xir li', cho du tài san do ton tai  truOc hay sau th&i diem k' Hp dông nay, 
cho dü tài san do do Ben the chap dâu tu hay cho phép ben tht'r ba dâu tu. 

Giá trj tài san th chAp ti th&i dim k' Hçip dng nay không áp diing khi 
xi l tài san th chAp. 

2. Djnh giá lai  tài san trong các tru&ng hçip sau: 

- Khi tài san th chAp có sir bin dng v giá (giá thj tnx&ng, hao man, thay 
dOi tinh näng, cOng ding...) ãnh huông tâi nghia vi bão dam cüa tài san; 

- Ben nhn th chAp kim tra phát hin tài san bj giâm giá frj vi hu hOng, lc 
hu, mat mat... 

DIEU 4 
NGHIA VJ vA QUYEN CUA BEN THE cHAP 
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1. Nghia vij cüa Ben th chp 
a) Cung c.p thông tin v tâi san th chp, thông tin lien quan dn vic thc hin 

các nghia vii cüa Ben th chp theo yêu cu cüa Ben nhmn the chap. hju trách nhirn 
v tInh dy dü, hçip pháp ca tâi san the chap và t1 cách Ben the chap, Ben nhn the 
chip duçc min trách nhim trong mçi trixông hgp. 

b) Giao bàn gc: Hçip dng mua ban hoc Hcip dng thuê mua nhà a xa 
hi dã k vâi chü du tir nhà a; Biên bàn giao nhn nhà, Biên bàn thanh 1 hcxp 
dng, hóa thin giá trj gia tang theo quy djnh cüa B Tài chInh; Giây biên nhn 
h sci lam thu tic cp Giy chüng nhn quyn sir diing dat, quyên sâ hüu nhà 
cüa cci quan có thm quyn; Giy chüng nhn quyên si'r dirng dat, quyên sr hftu 
nha a và các giy ti khác lien quan dn tài san the chap cho Ben nh3n  the chap. 

c) Cüng vài Ben nhn th cMp thçcc hin Cong chCmg Hqp dng th cMp 
tài san, däng ks', xoá däng k bin pháp bào dam theo quy djnh cüa pháp lust  hoc 
theo yêu c&u cüa Ben nhn th chap. L phi cong chtrng, dàng k giao djch bào 
dam do Ben th cMp chi trà, k ca trtthng hcip süa di, b sung Hqp dng nay; 
chi phI lien quan dn xu l tài san bào dam do Ben the chap chi trà (nêu co). 

d) PMi hcip vai Ben nhn th cMp và chü d,u tu thijc hin thu tiic cp 
Giy chLrng nhn Quyn su dirng dt quyn s6 hihi nhà & và tài san khác gán 
lin vài dt dng th&i vOi thu tçic dang k thay di ni dung bin pháp báo dam 
dã däng k theo quy djnh pháp lut tai  cci quan nhà nuâc Co tMm quyn. 

d) Thông báo cho Ben nhn th cMp v tInh trang tài san th cMp trong 
qua trInh xây dirng, lap d.t, 4n hành, khai thác, sir diing; tao  diu kin cho 
Ben nhn the chap thrc hin quyên kiêm tra, giám sat v qua trInh hInh 
thành tài san và kiêm tra tài san the chap. 

e) Sr d%ing, khai thác tài san th cMp nhung không dixqc lam giâm giá 
trj tài san the chap so vâi khi k Hp dông. 

g) CMp nhIn sr kim tra theo djnh k' hoc kim tra Mt thu&ng ciia Ben nhn 
the cMp trong qua trinh bâo quãn, sü dijng tâi san th cMp. 

h) Không dugc bàn, trao di, chuyn nhuçmg, cho, tng, cho mizqn, cho 
thuê, gop von tài san the chap, s1r dçing tài san th cMp d cm c& th cMp 
bâo dàmthc hin nghia vi cho to chüc, cá nhân khác khi chixa duc s 
dông bang van bàn cüa Ben nhn the chap. 

i) Ap diing các bin pháp cn thit d kMc phc, k cà phâi ngrng 
vic khai thác cong dng tài san th cMp neu do vic khai thác do ma tài san 
the chap có nguy cci bj hu hOng, mt giá trj hoc giãm sut giá trj. 

k) Khi tài san th cMp bj hix hông thI Ben th cMp phài thông báo bang 
van bàn ngay cho Ben nhn the chap và có trách nhim sua chüa, tu b tài san 
d báo toàn giá trj tai san the chap; Trong tru&ng hqp Ben th chip không kMc 
phiic du?c thI phái thông báo van bàn ngay cho Ben nhn th cMp thçrc hin b 
sung hoc thay the tài san dam bão có giá trj tucing di.rang. 
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1) Giao tài san th chp cho Ben nhn th chap trong trLrng hcip phài 
xir 1 tài san th chap theo Diu 7 Hçip dng nay. 

m) Ben th chp dng , chp thun vô diu kin cho Ben nhn th chp 
dizçc toàn quyên thu gi' tài san th chip de xir 1 khi phát sinh trtthng hçip x1r 1' 
tài sãnthê chap theo quy djnh tai  Diêu 7 Hçip dng nay. Ben th chp dng và 
cam kêt không có khieu ni, khiêu kin, hoc có bt k' hành vi can trâ, gay trO 
ngi, lam ânh hix&ng den vic xü 1' tài san và chu trách nhim thanh toán các 
chi phi lien quan den vic xr 1 tài san (nu có phát sinh). 

n) Mua bâo him 4t cht di vâi tài san th chap trong thii gian dam bào 
nghTa vi (nêu pháp 1ut quy djnh phái mua bào him hoc Ben nhn the chp 
yêu cau) và hçip dông bào him nêu rô ng11i thii hithng là Ben nhn the chip; 
dông thi 1p van bàn Uy quyen cho Ben nhn the chip duçic huing tien báo 
hiêm trong trung hçrp xây ra sir kiin  báo hiem; giao bàn chInh hçp deng báo 
hiêm và van bàn iiy quyen cho Ben nhn the chp gi&. 

o) Phei hçp vâi Ben nhn the chp tien hành các thu tiic nhan  tien báo hiem 
tr t chuc bào hiem de thrc hin nghia vi di vâi Ben nhn the chip trong 
trithng hçip tài san the chip mat, htr hông ma tài san do dã duçrc bão hiem. 

p) Be sung hotc thay the tài san báo dam, neu giá trj tài san the chip nêu 
tti Dieu 3 cüa Hçip deng nay sau khi djnh giá li không du bão dam nghia vii dã 
thOa thi4n  trong Hçip deng nay. 

q) Ben the cMp deng r, chap nhn vo dieu kin cho Ben nhn the chap 
drn7c toàn quyen chü dng quyet djnh lira chçn vic yêu câu Toà an giài quyêt 
theo thu tic rut gçn trong tru&ng hcTp phát sinh tranh chap. 

r) Các nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp luat. 

2. Quyn cüa Ben the chip 

a) Dixqc khai thác cong diing cüa tài san. 

b) Dirqc du tix lam tang giá trj tài sànthe chip. Giá trj tang them cüng 
thuc tài san the chap nêu tai  Diêu 2 Hp dông nay. 

c) Nhn 1i gi.y t gc chirng nhQ.n ye quyen sâ hu, s'ir diing tài san the 
ch.p dã giao cho Ben nhn the chap sau khi thrc hin xong nghTa vçi trã nq 
cho Ben nhn the chp, hoc thay the bang bin pháp bào dam khác. 

d) Yeu cu Ben nhn the chip bei thxâng thit hi neu lam mit, hu 
hông các giy t ye tài san the chap. 

DIEU 5 
NGHIA VVVA QUYEN CUA BEN NHiN THE cHAP 

1. Nglua vy cua Ben nhn the chap 
a) Chi deng cho Ben the chap vay v6n khi Hqp deng mua ban hoc Hp 

dOng thue mua Nhà a xa hOi dã k vOi Chu du ti.r ma di an nhà a xã hi cüa chü 
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du tu do cO trong danh rntic dir an xây dçrng nhà i xã hi thuc chuang trmnh, kê 
hoach du tix nhà a xã hOi  cüa cci quan có thâm quyên phê duyt CO hiu hrc. 

b) Gii giy t? g6c Hçip dng mua ban hoc Hçvp dông thuê mua nhà o, 
Giy chirng nhn quyn s diing dat, quyn sâ hüu nhà ô và các giy ti khác 
cO lien quan ctn tài san th chp. 

c) Phéd hçp viii Ben th chip thirc hin cong chirng, däng kr giao djch 
bão dam Hqp dng th chap. 

d) Giao lai  cho Ben th ch.p toân b Giy chüng nhn quyn si diing 
dtt, quyn so htru nhà 0 và tài san khác gn lien vOi dat và các giây tO khác 
lien quan dã nhn sau khi Ben th chp dã thc hin day dñ nghia vi trânq 
theo quy djnh tai  Diu 2 Hçp dng nay ho.c thay dôi tài san the chap bang 
bin pháp bão dam khác. 

d) Thc hin thu tic x1r l tài san th chp theo diing quy djnh cüa pháp 1ut. 

e) Các nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lust. 

2. Quyn cüa Ben nhn th chap 

a) Ph6i hçp vOi Ben th chp và chü du tti thc hin thu tic cp Giy 
chüng nhn Quyn sir dung dat quyên sO h'ru nhà 0 và tài san khác gän lien v0i 
dt dng thai vOi thu tçic däng k' thay dôi nOi  dung bin pháp báo dam dã däng 
k theo quy djnh pháp 1ut tai Co quan nba rnxOc CO thâm quyên. 

b) Giám sat, kim tra v qua trInh hInh thành tái san nhirng không can trO 
hoc gay khO khàn cho vic hInh thành tài san. 

c) Kim tra, giám sat vic si'r diing, khai thác tài san th cMp ma không cn 
bt k' hInh thüc chp thuan  nào khác cüa Ben th chp. 

d) Yêu cu Ben th chip cung cp thông tin v thirc trng tài san th chp, 
giao bàn chInh các giây tO ye tài san the chap theo quy djnh cüa phap 1i4t  và 
theo yeu câu ciXa Ben nhan  the cMp. 

d) Duqc nhan  tin bão him trijc tip tr cc quan, t chüc bâo him d thu 
nçi trong tnrO'ng hçip rCii ro xãy ra ma tài san the chp dã duçic báo him. 

e) Yêu cu Ben thá chp áp dimg cac bin pháp cn thit d bào toàn tài san 
the chap kê cá vic ngirng khai thac, siX diing tài san the chip nu thy có nguy 
co lam mt giá trj hoc giám süt gia tn nu tip tic khai thác, siX ding. 

g) Yêu c&u Ben the chip thay th& b sung bang tài san khác khi giá tij tài 
san the chap suy giãm hoc mat giá fri. 

h) Dixçc ap ding tt câ các bin pháp cn thiet de xi:r l tài san the chip, thu 
hi nçi (tniOc han),  ngrng giãi ngan n&1 phát hin Ben the chip có vi phm. 

i) Yêu cu Ca quan nhà nithc có thm quyn t?m  thOi dmnh chi vic lam thu 
tic chuyên quyen sâ hiXu, quyen sü diing tài san the chip cho nguOi khac n&i 
Ben the chap chuyên quyên sO hiXu, quyên sü diing tài san the chp khi chixa 
duqc sr chp thun bang van ban cüa Ben nhn the chip. 

k) Yêu cu Ben the chp phài giao tài san the chp và duqc toàn quyen xü 
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l tài san th cMp khi phát sinh trithng hçip xir l' tài san theo quy djnh tai  Diu 
7 Hçip dông nay. 

1) Yêu cu Toà an áp diing thu tic tht g9n d giãi quyt tranh chap v nghia vi 
giao tài san th cMp cüa Ben th chp hoc tranh ch&p v quyên xir l tài san the 
chap gia Ben nhn the chap vài Ben the chap hoc bat k' ben thi ha nào khác. 

m) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lust. 

DIEU 6 

TH(I H4N THE CHAP 

Vic th chip tài san theo Hcip dng nay có hiu 1ic k tir thii dim k kt 
Hqp dông cho den khi tat cà các nghTa vi ducic báo dam và các nghia viii khác 
cüa Ben the chap vâi tu each là Ben vay quy djnh tai  Diêu 1 Hçp dông nay 
châm dirt hoc Ben vaylBên th chap dã Co bin pháp báo dam thay the duçc 
Ben nhn th chip chtp th4n  hoc tài san th chip dã dixçic xu 

Các hçp dng, phii liic hcp dng hoc van bàn, tài lieu, giy t duçic các 
ben thng nht süa di, b6 sung, thay th mOt  phn  hoac  toàn b Hçip dông nay 
hoc lien quan dn Hçip dng nay là bO phn kern theo và cO giá trj pháp l' theo 
Hcp dng. 

I)IEu 7 
XI' LY TM SAN THE CHAP 

1. Các trtrô'ng hçrp xfr l tài san th chp 

a) Dn han  thc hin nghia vii trà nç theo (cac) Hçip dng tin dicing dä k 
vâi Ben cho vaylBên nhn the chip ma Ben vay không thrc hin hoc thc hin 
không dung nghTa vu. 

b) Ben vay vi phm Hçip dng tin ding duçic bào dam b&ng Hçp dng th 
chap nay dn den Ben cho vay phài thông báo bang van bàn. 

c) Ben vay theo Hçp dng tin dçing duçic báo dam b&ng Hçip dng th chip 
nay có nq qua han  do nguyen nhân chü quan nhtmg không cO bin pháp khà thi 
de trà nq Ben cho vay hoc Ben vay cO nàng lc tài chinh dê trà n nhung cô 
tInh trôn tránh, chây ' trà nç theo thOa th4n. 

d) Ben vay/Bën th chip cO hành vi hra dào, gian len. 

d) Ben th chap vi pham Hçip dng nay và Ben nhn th chap dánh giá vic 
xil l tài san the chp là cn thiêt d thu nçi (truc han  nêu co). 

e) Tài san th chap phài duçc xü d Ben th chp thirc hin nghia vi 
khác theo quy djnh cüa pháp 1i4t. 

g) Theo thOa thuan cüa các ben. 

h) Các tnthng hqp khác do pháp luat  quy djnh. 

2. Nguyen tc xfr l tài san th chap 
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a) Vic xr 1' tài san th chip phài duçic thirc hin mt each khách quan, 
cong khai, minh bach,  bão dam quyn và igi jch hgp pháp cüa các ben tham gia 
giao djch bào dam, cá nhân, t chirc có lien quan và phü hgp vài các quy djnh 
cüa pháp 14t. 

b) NHCSXH xü 1 tài san th chp theo ni dung thôa th4n  ma không 
cn phãi có van bàn üy quyn x l' tài san cüa Ben th chap. 

c) Nu s tin thu dixçc tt'r vic xr 1' tài san th chp không dü d thrc 
hin nghTa vii trà nci thrgc bão dam thI ngtthi vay v6n phài tip tiic thirc hin 
nghia vii trá nq phn con thiu. 

d) Trueing hçp Ben th cMp là cá nhân ch& hoc bj TOa an ra quy& djnh 
tuyên b là dã cht thi vic thrc hin nghia vi và xir l tài san the chap thirc 
hin theo HcTp dng th chap tài san hoc thOa thuan  khác dà duge xác 1p tnrâc 
thi dim Ben th chip ch& hoc tnthc thai dim bj TOa an ra quyt djnh tuyên 
b là dã ch&. 

Trithng hçip xác djnh dugc ngu?ñ huàng di san ma di san do dang là tài 
san th chap tai  NHCSXH, ngithi quãnl' di san ma di sándO dang là tài san the 
chip tai NHCSXH thI Ben nhn the chap phãi thông báo ye vic xü l' tài san the 
chap cho nguäi nay theo dja chi dugc xác djnh nhu thông báo cho Ben the chap 
theo quy djnh tai  khoãn 4 Mic nay. 

Truting hgp chua xác djnh dugc nguâi htring di san ma di san do dang là 
tài san the chap tai  NHCSXH, nguäi quãn l' di san ma di san do dang là tài san 
the chap taiNHCSXH  ma nghia vi dugc báo dam dã dn han  thirc hin thI Ben 
nhan the chap cO quyên yêu câu TOa an giái quyêt. 

3. Phirong thfrc xfr l tài san th chap 

a) Trong thii hn chua dü 05 näm, k tr thii dim tra ht tin mua, thuê 
muanhàâxãhicho chüdâuttx: 

Ben nhn the chp cO quyen xir l tài san thá chp theo mt trong các 
phucmg thüc sau do Ben nhn the chap toàn quyên quyet djnh: 

- Ben the chip dimg ra ban (hoc ph6i hgp vâi Ben nhn the chp) hoc 
Ben nhn the chap dugc quyên ban tai san the chap cho Chü dâu tix dçr an nhà a 
xã hi hoc cho các dOi tixgng dugc mua nhà a xà hi theo quy djnh cüa pháp 
lut. Gia cà cüa tài san the chap do Ben the chap và ngthi mua nhà a xã hi thoa 
thun, vâi giá ban tôi da bang gia ban nha & xã hi cüng loai tai  cüng dja diem, 
th&i diem ban; 

- Trix&ng hgp các Ben không thong nhtt dugc v giá ban tài san the chip, 
thi Ben nhan  the chap dtrgc quyen thuê to cht'rc cO chrc nang thâm djnh giá dê 
xác djnh giá ban tài san the chap hoc Ben nhn the chap duçic quyen ttr xac 
djnh gia ban tài san the chap trên cu sâ mt bang gia tài san cüng loai trên thj 
trtthng vào th&i diem do, vói gia ban tOi da bang giá ban nha ô xã hOi  cüng loai 
tai cüng dja diem, th&i diem ban. 
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b) Sau th?ñ han  05 11am ké tirthôi diem trä h& tiên mua, thuê mua nhà xã 
hOi cho chü du ti.i, Ben nhn the chap thc hin xr 1' tài san bào dam bang 
phrnng thirc ban dau giá tâi san theo quy djnh cüa pháp h4t.  Chi phi dâu giá tài 
san do Ben the chap chi trã. 

c) Sau khi có k& qua ban tài san th chp thI chü sâ hüu tài san và ben 
Co quyên xr 1)r tài san the chp cO trách nhim th1rc hin các thu tiic theo quy 
djnh cüa pháp 1ut dê chuyên quyên so hfru tài san cho ben mua tài san. 

4. Thông báo xü 1 tài san th chap 
a) TnrOc khi xü 1' tài san th chp, trong thOi han  không qua 07 (báy 

ngày lam vic k t1r ngày dn han  thrc hin nghia vii, NHCSXH noi cho vay 
phái thông báo bang van ban cho Ben th ch.p. 

b) D6i vOi tài san th chap cO nguy cci bj hu hông dn dn bj giãm si'it giá 
frj hoäc mt toàn b giá frj thi NHCSXH cO quyn xü 1' ngay, dông thOi phãi 
thông báo cho Ben th chap v vic x 1' tài san dO. 

5. Thô'i hin xfr l tài san th chap 
Tài san the chp duçc xu 1' trong thOi han  do các ben thoá thun; nêu 

không cO thoâ thun thI NHCSXH có quyên quyêt djnh ye thai han  xcr 1', nhung 
không qua is (mw&i lam) ngày kê tr ngày thông báo ye vic xu 1 tài san bào 
dam, trir truOng hçip nêu tai  Dim b Khoãn 4 Diêu nay. 

DIEU8 

XLY LY TIEN T1J' BAN TM SAN TEE cHAP 

1. Toàn b tin ban tài san theo quy djnh tai  Diu 7 Hçip dng nay phãi giTi 
vao tài khoãn tin gui cüa nguOi vay v6n mO tai  NHCSXH non cho vay dê xü l 
theo Khoãn 2 Diêu nay. 

2. Tinbán tài san th chip d thanh toán theo thu tr trá nçi gc, lãi vay, lâi 
pht, phi, tien bôi thuOng thit hai  (nu cO) cho Ben nhn the chap tuonng üng 
vOi pham vi bão dam thrc hin nghia vi cüa tài san th chAp nêu tai  Dieu 1 Hcip 
dông nay. 

3. Nu tin xü 1 tài san th chAp sau khi thanh toán theo khoan 2 Diu nay 
cOn thiêu thI Ben the chap vn phãi tip tiic có nghia vi thanh toán dôi vOi phân 
cOn thiêu dO và Ben th chAp phãi ho sung tài san bâo dam d bâo dam th%rc hin 
phân nghia v chua thirc hin; 

4. Nu tin x'tr l tài san th chAp sau khi thanh toán theo khoán 2 Diu nay 
van cOn, nêu không CO nghia vii nào khác phâi thanh toán thI Ben nhan  the chap 
chuyên trá cho Ben th chap. 

DIEU 9 
PHU(ING TH15'C GIAI QUYET TRANH CHAP HQP BONG 

Trong qua trinh thc hin Hqp dng nay, nk phát sinh tranh chAp, các ben 
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ciing nhau thucmg lugng giãi quy& trên nguyen tc ton trQng quyén lçii cüa nhau; 
trong tnthng hcip không giái quyêt &rçlc, thi mt trong hai ben có quyên khâi kin 
d yêu cu toà an Co thâm quyên giái quyêt theo quy djnh cCia pháp 1ut. 

IMEU1O 
CAM DOAN CUA CAC BEN 

1. Ben th chp cam doan 

a) Nhüng thông tin v nhân than và tài san th chip dã ghi trong Hçip dng 
nay là dung sr that  và  tai  th?ii diem k' Hçp dông nay. 

b) Ben th chp có dü näng 1rc pháp 1ut và näng 1irc hành vi dan sir d kt 
kt và thrc hin các diêu khoãn và diêu kin cüa Hçip Dông nay. 

c) Các tài san th cMp nêu tai  Diu 2 HçTp dng nay (duqc hinh thành tr 
nguôn vn vay theo Hçp dông tin ding so ... ngày. . .1. . .1.; ..) thuc quyên si 
htu, sir drng, quail i hçppháp và duy nhât cüa Ben the chap và theo quy djnh 
cüa pháp 1ut, Ben the chap co toàn quyên s'i'r ding dé the chap bào dam thijc 
hin nghia vii cho Ben nhn the chap. 

d) Các tài san th chp nOi trên hin không sir dirng lam th ch.p, cm c 
duâi bat k' hinh thüc nào dê dam báo cho bat k' mt nghia vii nào khác; không 
bj tranh chap ye quyên so hüu, sü dicing, quán li'. 

d) Tuân thu quy djnh pháp lut và các quy djnh trong Hçip dng nay. 

e) Vic giao kt Hçp dng nay hoàn toàn tr nguyen,  không bj lia di, 
không b ép buc. 

g) Thic hin dCing và dy dü các thoá thuan  dã ghi trong Hçip dng nay. 

2. Ben nhn th chp cam doan 

a) Dã xem xét k5 v tài san th cMp nêu tai  Diu 2 cüa Hcxp d6ng nay va 
các giây tO ye tài san the chap. 

b) Vic giao kt Hqp dng nay hoàn toàn tir nguyen. 

c) Thirc hin ding và d.y du các thoà thun dã ghi trong Hçip dng nay. 

IMEUll 
HIIU LUC CUA HOP DONG 

1. Hçp dng nay có hiu lijc thi hành k tO ngày k)' và k& thüc khi thOi han 
th chap nêu ti Diu 6 Hçp dng nay châm dirt. 

2. Các phii liic Hcip dng, các van bàn, tài lieu duqc các ben thng nht süa 
di, b sung, thay th cO lien quan Hçip dng nay là b phn không tách rOi và 
Co giá trj pháp l' theo Hcip dông. 

3. Hcrp dng nay dixçic 1p thành 04 bàn, cO giá trj pháp l' nhu nhau: Ben 
th chip giü 01 bàn, Ben nhn the cMp gift 01 bàn, Van phOng cong chrng gift 
01 bàn, Van phOng dang k3 quyên sü diing dat gift 01 bàn.!. 
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BEN TIlE ciiAi PAl DIN BEN NH4N TIrE ciiAi 
(K và ghi rO hQ ten) (K3 ghi rO hQ ten và, dóng dAu) 

CAC DONG S5 HCru 
(K3 và ghi To hc. ten) 

LI CH1NG CUA CONG CH1NG VIEN 

CH1NG NH4N 

CONG CHUNG VIEN 



CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Ti do - Hinh phñc 

Mu sJ 1O/NOXH 
Ngw&i vay 4p: 02 lien 

- 01 lien lu-u Ngw&i vay; 
- 01 lien gz'ti NH 

GIAY E NGH GIAI NGAN 
Lan:  

Ho và ten nguYi vay vOn:  Ngày, tháng, näm sinir / /  

Chirng minh nhan dânlCàn cuOc cong dân/H chiu s6: Ngày 
cap: / / Noicâp  
Din thoai  
Can ccr Hçip dng tin dyng si:    ngày tháng nàm  

Mirc vay duçic duyt dng. (Bcng chii' ) 
thx nç dn trithc ngày nhn nçi ln này  
- D nghj chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh (huyn) giái ngân 
cho tôi so tiên:   dông. Báng chfr ), 
ldo':  

- HInh thrc giài ngân: Tin mt LII 
Chuyn khoãn: Ten ngtr?ii th'ii huthig  

s tài khoàn tai  
- NOi dung thông tin chirng tü, hóa &m v h si, tài lieu xay drng cong trInh 
(nêu co) hoc kern theo giây dê nghj thanh toánithong báo np tiên cüa chci dâu 
tu2  

- Giy d nghj giài ngân nay là phii lic không tách thi cia Hqp dng tin dicing 
so ..ngày / /   

 ngày tháng nám 
Ngtrô'i vay 

(Ky, ghi rö hQ ten) 

. Di vâi trithng hcip mualthuê mua nha a x hi thI ghi r6 1' do thanh toán tin mualthuê mua nhà & xà hi theo 
thông báo hoc van bàn s6, ngày, tháng, nàm.... 
2• Dôi vài tnr&ng hcip mualthuê mua nhà a xà hi thI mi lan d nghj giài ngân, ngLr&i vay ghi ni dung thông tin 
thông báo np tiên cüa chü du ttr; D6i vâi trithng hçip xây dirng mói hoc cãi tao, saa cha nhà dê a khi d nghj 
giái ngân l.n 1, ngixôi vay ghi day dU các ni dung thông tin hóa dan, ching t& (nêu co), gm: so hóa dan, 
chüng ta; ten, dja chi ngxäi ban; ten hang hóa, djch vii và tong so tiên thanh toán; ngày, tháng, nám 1p... 



PilE DUYET CUA NGAN HANG 

1. Müc vay duçic duyt cthng. 
2. Dã giãi ngân s6 tin dng. 
3. S tin giài ngân 1n nay: dng. 
4. D thanh toán theo hInh thcrc giài ngân3  
(tien mt hoác chuyên khoan)  
5. Tng s6 tin dã giài ngân sau giâi ngân 1.n nay là  dông./. 

 ngày tháng nám 

Trtthng phông K hoich — Nghip vii tIn 
Can b tIn dirng diing/ T trtrô'ng K hoich — Nghip vii4 Giám dc 
(, ghi rö hQ ten) (Kj, ghi rö hp ten) (Kj, ghi r5 hQ ten và dóng dôu) 

. Nu hhih thirc giãi ngân là chuyn khoán thI ghi rO ten, sé, tài khoàn, tai  Ngân hang... 
'. Lra chçn chirc vt phiX hccp vói NHCSXH nai cho vay 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - H,nh phüc 

Mu sñ 11/NOXH 
Lp 02 lien: 

- 01 lien lwu NH; 
- 01 lien lwu To TK&VV 

   

BIEN BAN KIEM TRA 

Can cü Hcip dng tIn diing  
Can cü Hçip dng th chap tài san  

Horn nay, ngày / / , ti  chiing 
tôi gOm: 

*1 Diii din Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh (huyn)  
Ong (ha) Chüc vi  
/ Dai din don v üy thác 

Ong (bà) Chirc vi  
*1 T Tik kim va vay v6n 
Ong (bà) Chüc vi  
*1 Ngtrô'i vay vn 
Ong (bà) Dja chi nai Cu trü  

Thuôc T TK&VV	 Xã  

NO! DUNG KIEM TRA 
1. V tlnh hlnh thirc hin hç'p dng fin diing tInh dn ngày kim tra 
- Tng s tin phê duyt cho vay theo hçp dng tin dicing: dông. 
- Tng s tin dâ gi tit kim:... dng 
- Tng s tin cia giãi ngân: dông 

- Lüyk s nci gc dãtrà: dOng 

- Du nç vay: dng. B&ng cht  

2. V miic dIch sfr ding tin vay:  

3. V tInh hInh thiyc hin phiro'ng an và khã näng trã nc  

3.1. Tinh hInh thrc hin phiwng an1  

a) Tin d xây dirng nhà a, bàn giao nhà, cp Gitty ching nhn, th chp, 
cho tang, gop von; tranh chap ye quyên sâ hüu, sir diving, quán 1  

b) TInh hinh quàn 1', sir ding nhà a; bàn giao nhà; cp Giy chirng nhn; 
the chap, eho tang,  gop von; tranh chp ye quyên s6 hihi, sir diing, quail 1 sir 

'.Dim a áp dtuig di vâi truâng hçp vay v6n d mua nhã a xâ hi; dim b áp diing d& vâi truông hcip vay v6n 
de thuê mua nhà i xà hi; diem c ap dmg doi vói kiêm tra tiên d cong trinh xây dmg mói hoc cái tao, sCm 
chCm nhà dê a; diem d áp d'iing d6i vai trithng hçrp kim tra sCr diing von vay xây dirng mói ho.c cãi tao, sCm 
chaa nhà dê a. 



thay di v giá thuê mua; tInh hInh thanh toán các chi phi lien quan dn vic sir 
diving nhà i 

c) Kim tra thjc th cong trInh xây dng mâi/cãi tao,  sa chtra nhà d : 

- Tng giá fri theo phucing an tInh toán giá thânh và si ding 
vôn dông 

- TInh hInh thitc t cong trInir  

- Chi phi dã thirc hin dng, chim khoáng % 
phxong an tInh toán giá thành và scr diing von. 

- Thông tin chi'rng tà, hóa don v h so, tài lieu xây dçrng cong trInh (nu 
co) 2  

Khác  

d) Tinh hInh sr diing nhà a; Giy chrng nhtn; th chip, cho tang,  gop van; 
tranh chap ye quyên sâ hu, sir diing, quail l  

3.2. Kha näng trã nçi 

4. Tài san th chip 
- Tinh trng cüa tâi san the chp: Con nguyen trang/hay dã thay di (din 

tich, k& câu... do nguyen nhân khách quan nhu thiên tai, lii 1%it, hOa hoan, sat 
nO... hoc chü quan do chü sO hiru scra chita, tháo dO...)... 

- Chtt lixçmg cüa tài san th chip: Dang scr diing blnh thuOng; Dã xung 
cap (neu cii the nguyen nhan). 

- Giá trj hin ti cüa tài san th chip theo giá thj tnrOng; Theo khung giá 
cüa cap có thâm quyên quy djnh. 

- Nhftng rüi ro bt igi phát sinh ânh htrOng dn vic xcr l' tài san th chip: 
Tài san the chap dang cO tranh chap, thuc din quy hoach, ben the chap khOng 
song t?i  dja phucing/bO trônlmât tIchlchêt. . . (neu co). 

- Khác  

5. Y kin cüa can bô kim tra3  

6. Y kin cüa ngtrôi vay v6n  

00N Vj NHN UY THAC TO TK&VV NGUI VAY CAN BQ KIEM TRA 
(Ky, ghi rö ho ten, dóng ddu (nIu co)) (Kj, ghi r5 hQ ten) (K3, ghi rö hQ tên) ghi rö hQ tên) 

. Ghi d.y dü các ni dung thông tin hóa don, chfrng tü (nu có), gm: s6 hóa don, chng tr; ten, dja chi ngithi 
ban; ten hang hóa, djch vi và tôn so tiên thanh toán; ngày, tháng, näm 1p.... 
. Nhân xét, dánh giá chung v kêt qua kiêrn tra; dê xuât tiêp tiic giâi ngân hay không giâi ngân (d& v&i cho vay 

xay dung mth hoAc câi tao, sua chüa nha de a), thai gian khac phuc kho kMn, chuyn nçi qua han, thay di hay 
không thay dôi bin pháp quãn 1' tài san the chap; dê xuât ho sung tài san the chap hay không; dè xut djnh giá 
1idôi vài trithng hçTp phát hin giá trj tài san the chap bj giám ma không dáp üng &rcic nghTa vi duac bão dam 
(neu cO) và các ' kin khác. 

2 



CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Htnh phüc 

Mu so 12/NOXII 
Ngzthi vay von lap 

01 lien gzi NH 

GIAY DE NGH DIEU CHINH KY ILN TRA N( 

KInh gui: Chi nhánh (PGD) NHCSXH tinh (huyn)  

HQ và ten nguri vay van: Ngày, tháng, näm sinir  / /  

Dãvay tai  Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH s tin dng 
(Bang chil ) 

Theo Hçxp dng tin dçing s  . .ngày /  / So tiên 
dn han  trà nçi gc ngày .......I... .1  .. là dông. 

S tinn g& d kin chua trà di.rqc là dng. VI 1' do: 

D nghj Chi nhánh (PhOng giao djch) NHCSXH cho phép tôi duçic kéo dài thi 
han trà khoànnçi gôc neu trên dn ngày tháng 11am 

Don vj üy thác cp xã 
Chü tjch 

(Kj, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 

S hi 

To TK&VV Ngay thang... . nam.. 
(Kj, ghi rO hQ ten) Ngtrôi vay 

(Kj, ghi rö hQ ten) 

Xác nhn cüa UIBND cp xã, phtrô'ng, thj trn 
hoc co quan, don vj1  

, ngày ... tháng ... nám ...... 
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng dâu) 

PHE DUYT CUA NHCSXH 
- S tin duqc diu chinh k' han  là  
- Thii gian diêu chinh den ngày  / /  

CAN BQ TIN DUNG TRUONG PHONG KE HO4CH — Ngày tháng ..náin.. 
(Kj, ghi rö hQ ten) NGHIP VU TIN DUNG/TO  TRIf€ING GIAM DOC 

KE HOACH — NGHIEP VIJ (K3, ghi rö hQ ten và dóng dâu) 
ghi rö hQ ten) 

UBND xâ xác nhn di vó'i: Ngthi co c6ng vóri cách mng theo quy djnh cia pháp lut ye uu dâi ngithi có 
cong vOi cách mng; NgirOi thu nh.p tMp, h ngheo, c.n nghèo ti khu virc dO thj. Co quan, don vi xác nhn 
d6i vó'i: Nguôi lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu cong nghip; ST quan, h sT quan 
nghiêp vi, ha sT quan chuyên mOn k3 thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong co quan, dan vj thuOc 
cong an nhân dan và quân di nhân dan; Can b, cong chc, viOn chc. 
2 Lra ch9n chirc vit phü hcip vói NHCSXH noi cho vay 



Mu siJ 13/NOXI-I 
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM Ngwãi vay von lap 

Bc 1p - Tuy do - H3nh phüc 01 lien gzri NH 

GIAY BE NGH! GIA H4N NV 

Kmnh g't'ri: Chi nhánh (PGD) NHCSXH tinh (huyn)  

HQ và ten ngithi vay van: Ngày, tháng, 11am sinh I /  

Dävay tai  Chi nhánh (Phong giao djch) NHCSXH s tin dng 
(Bang ch1b  

Theo Hçip dng tin diing s  . .ngày. / / S tiên 
dn han  trà n gc ngày / / là dng. 

S6 tinng g6c dir kin chua trà diic là dng. VI l do: 

D nghj Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH cho phép tôi drn7c gia han so nçi 
gôc nêu trên den ngày tháng nàm 

Don vi üy thác cp Xã Ngày tháng... . nám 
Chü tjch T TK&VV Ngtrô'i vay 

(, ghi rö hQ ten và dóng dáu) (Ky, ghi rö hQ ten) (, ghi rö hQ ten,) 

Xác nhn cüa UBND cp xã, phtr&ng, thj trn 
hoc co' quan, do'n vj 

......, ngày ... tháng ... nám ...... 
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng dáu) 

PIJE DUYT CUA NHCSXH 
- S tin dLrçlc gia han  nçi là  
- Thi gian gia han  nq den ngày . . . .1 /....... 

CAN BQ TIN DUNG TRIJ'NG PHONG KE H04CH — Ngày tháng ..nám 
(Ky, ghi rö hQ ten,) NGHIP VU  TIN DUNG/TO  TRUJNG GIAM DOC 

icE HOACH — NGHIP VU (Kj, ghi rö hQ ten và dóng dâu) 

(, ghi r5 hQ ten) 

1 UBND xã xác nhn di v&i: Ngithi có cong v&i each mang  theo quy djnh cOa pháp lu.t v uu di ngtthi cO 
cong vO'i cách mng; NgirO'i thu nhp thp, h nghêo, c.n nghOo tai  khu v',rc dO thj. Ci quan, do'n vj xác nhn 
d6i vói: Ngithi lao dng dang lam vic ti các doanh nghip trong và ngoài khu Cong nghip; ST quan, h sT quan 
nghip vti, h sT quan chuyên mon k' thut, quan nhan chuyên nghip, cong nhan trong c quan, dn vj thuc 
cOng an nhân dan và quân di nMn dan; Can b, cong chrc, viOn chüc. 
2• Ltra ch9n chrc vti phü hcip vth NHCSXH nai cho vay 



NHCSXH tinh, TP... 
NHCSXH qun, huyn... 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
J3c 1p - Ti do - Htnh phüc 

Mu sá 14/NOXH 
Ngdn hang lap: 02 lien 

- 01 lien gzi ngu-&i vay; 
- 01 lien lu-u NH 

    

ngày tháng näm 

     

THÔNG BAO CHUYEN N1 QUA H4N 

Kinh gi'ri: Ong (bà)  
Dja chi  

Can c'cr Hçip dng tin diing s ngày .... tháng nàm gi&a Chi 
nhánh (PhOng giao djch) Ngân hang Chinh sách xã hi tinh (huyn)  
vài nguOri vay v6n là Ong (bà) Chi nhánh 
(Phong giao djch) NHCSXH thông báo: 

- S nq gc dn han  ngày tháng näm là dng 

- S tin g6c dã trã dng. 

- S6 tin g& chua trã dà chuyn nçi qua han  k tCr ngày tháng nàm 
là dng. (Bang chü: ). 

- Lãi sut nq qua han  bang 130% lãi sut cho vay do Thu tuàng ChInh 
phü quyt djnh cho t1rng thai ks'. 

- do chuyn nçi qua han:  

Yêu cu Ong (bà) tim mi bin pháp sam trã nq 
s tin nçi qua han  nói trén cho chi nhánh (Phông giao djch) N}JCSXH tinh 
(huyn) /  

GIAM DOC 
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 



Mu s6 02. Mu giy xác nhn v d& tuçxng va thirc trang nhà 6 di vâi d6i ttrqng quy djnh 
tai Khoãn 1 Diêu 49 Luât Nhà a nàm 2014 

(Ban hành kern theo Thông tu' sO /2021/rl'-BXD ngày / /2021 cia B5 XOy dtng) 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

MAU GIAY xAC NHN yE DO! TifqNG VA THVC TRLNG NHA 

DO! vUi NGII CO CONG VI CACH MNG 

KInh gi:ri: Uy ban nhân dan cp xà10: 

Ho và ten ngix?Yi d nghj xác nhn: 

CMND (hO chiu hoc the quân nhân hoc the can cuâc cong dan) s6 
.câp ngày  / / tai 

Nai hin tai: 

Däng k thtrmg trCi (hoc dang k tam  trCi)11  tai:  

S thành viên trong hO gia dInh: .ngithi'2, bao gm: 

1.Hpvàtên: CMNDs6 là: 

Ngh nghip Ten co quan (dan vj) 

2. Ho và ten: CMND S6 là: 

Ngh nghip Ten co quan (don vi) 

3. Ho và ten: CMND s6 là: 

Ngh nghip Ten co quan (dan vj) 

4. Ho và ten: CMND s6 là: 

Ngh nghip Ten ca quan (dan vj)  

'°Ghi ten UBND cp x nai nguii d ngh xác nhn dang nui Cu trCi theo hInh thrc dàng k' thuô'ng tr(t hoAc dàng 
k t?.m  trü tr 01 nàm trâ len cüa ngirà'i dê nghj xác nhn. 
"Tru&ng hqp dA duqc cap So h khau, So tm tra thI vn duçic s ding và có gia tr nhu giy ti, tãi 1iu xác nh.n 
ye cu trá theo quy djnh cüa Lu.t Cutrü cho den het ngày 31/12/2022 (nguài dê nghj xác nhn gri kern theo Mâu 
nay ban sao có chrng thrc So h khâu hoc So tam  trCt). Kê t ngày Lu.t Cu trü có hiu iirc (ngày 01 tháng 7 ram 
2021) thI vic xác nhn dang k' thumg trü, dang k tam  trü thrc hin theo quy djnh cüa Lut cu trü. 
12 Ghi rö so hxqng thânh vien trong gia dInh và ghi h9 ten, môi quan h cüa tfrng thành viên vài ngithi dung ten 
viêt dan 



5. 

Là di tixqng có cong vài cách mng (bàn sao có chüng thrc hoc bàn sao tr s6 g6c do c quan 
CO thâm quyên cap giây t ching minh ye dôi tixqng kern theo) 

Thrc trang v nba a hin nay cüa hO gia dinh nhir sau'3: 

- Chua có nhà a thuOc sa hftu cüa hO gia dInh o 

- Co nhà a nhung chit chOi din tIch bInh quân dtr&i 10m2  sàn/ngithi o 

- Co nhà a nhung cia bj hi.r hông khung, tithng, mái nhà và din tIch khuôn viên cth cua o 
nhà i thâp hcm tiêu chuân din tIch tôi thiêu thuOc din dirçic phép cái tao,  xây dmg theo 
quy djnh cüa UBND cap tinh 

- Co nhà i nlnrng nhà a bj hu hông, dOt  nat (htr hông khung - tirang, mái) o 

- Co dt 1 ti dja phixcing nth clang k hO khu thrnxng trá va din tIch khuôn viên dt phii 
hçip vâi quy hoach xây dimg theo quy dnh cüa UBND cap tinh 

- Co nhà i nhung thuOc din b giãi tôa khi Nha nuàc thu Mi dt o 

- Co nba a gn 1in vOi dt khi Nba rnrâc thu Mi phãi di chuyn cM a và khon con cM o 
r nào khác trên cija bàn xã, phu&ng, thj trân ncii có dat thu hôi ma chi.ra duqc bôi thirang 

ye nhà a, dat a tái djnh Cu. 

KhO khän v nhà a khác14 (ghi rO nOi dung) 

Tôi và nhüng nguäi trong hO gia dInh cam kt chua dirçic thi hithng chInh sách M trçx ye nhà 
a, dat a duâi bat cu hInh thrc nào. 

Tôi xin cam cloan nht1ng 1?ri khai trên là diing sr thirc và hoàn toàn chju trách nhim trithc pháp 
1ut ye các nOi  dung dã ké khai. 

Ngày tháng nám  
Nguôi d nghj xác nhn 

(K và ghi rö hQ ten) 

Xác nhn cüa UBND cp xã'5 ye: 

1. OnglBà là di tirçrng có cong vó'i cách mng 

2. Ve tInh trng nhà & hin nay cüa h gia dInh dung nhtr ni dung de nghj. 

3. OnglBà chwa dirçrc hirô'ng chinh sách M trq ye nhà &, 
dt ö' dithi mci hInh thfrc ti noi sinh sng./. 

(7g ten, dóng dáu) 

13 Can cü vào thrc trng nhà hin ti cüa ngithi vi& dcin d dánh du vào 1 trong 7 ô cho phü hqp. 
'4 Nhüng khó khän v nhà ô không thuc các ni dung khó khän d nêu 
'5 UBND cap xa noi ngithi dê nghj xác nhn dang cu trü theo hmnh thüc dang k thung trü hoc dang k' tam  tr(t 
tirOl nãmtthlên. 



Mu s6 03. Mu giy xác nhn v d6i tlxcTng và thc trng nba a di vth di tuccng quy djnh 
tai Khoãn 5, 6, 7 Di&i 49 Lut Nba a nàm 2014 

(Ban hành kern theo Thông tit sO /2021/TT-BXD ngày / /2021 cza Bô Xáy dmg) 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

MAU GIAY xAC NH4N yE DO! TU(1NG, THVC TR3NG NHA i 

DO! '/(1! NGIRYI LAO DQNG LAM V1C Tid CAC DOANH NG1IIP 
TRONG vA NCOAI KHU CONG NGHEP; SI QUAN, 113 SI QUAN NGHEP V, 

113 SI QUAN CIIUYEN MON KI TIUJi.T, QUAN NHAN CHUYEN NGHIP, 

CONG NHAN TRONG CO QUAN, DON Vj THUQC CONG AN NUAN DAN vA 
QUAN DQI NBAN DAN; CAN BQ, CONG CIIUC, YJIEN C11(JC 

Kinh g.jló: 

HQ và ten ngu&i nghj xác nhn: 

CMND (hO chiu hoc the quân nhân hoc the can cuâc cong dan) s6 

cap ngày / / tai 

Ngh nghip:  Ncyi lam vic17: 

Noi ô hin tai: 

Däng k thtring trá (hoc dang k tam fr')18  tai:  

S6 thành viên trong hO gia dinh: ngithi'9, bao gm: 

1.Hçvàtên: CMNDs6 là: 

Ngh nghip Ten co quan (ckin vj) 

2.Hovàtên: CMNDs là: 

'6 Gui UBND cAp xà nai nguôi dA nghj xác nhn dang cu trü theo hInh thüc dàng k' thuäng trà hoc dàng k' tarn 
trCi tir 01 nm trâ len dé xác nhn ye diêu kiin nhà a, dat a. Giri Ca quan, dan v dang cong tác dé xác nhn ye dôi 
tuccn. 
'7 Nêu dang lam vic thi rnài ghi vào mticnày. 
'8 Trg hçip dã duçic cap So h khâu, So tam  trü thI vn duçic scr ding và cO giá tn nhix giây ta, tài 1iu xác nhn 
v cu trà theo quy djnh cüa Lut Cu trCt cho dn hAt ngày 31/12/2022 (nguii dê nghj xác nhn gri kern theo Mâu 
nay bàn sao CO chng thc So h khAu hoAc So t?m  trü). Kê ten ngày Lut Cu trà cO hiu ic (ngay 01 tháng 7 nàm 
2021) thI vic xac nhn dãng k' thuang trct, dng k tam  trü thrc hin theo quy djnh cüa Lut Cu trü. 
19 Ghi rô sA lucnng thành viên trong gia dInh và ghi h ten, môi quan h cüa t1mg thành viên vai ngithi derng ten 
viAt dan 



Ngh nghip Ten co quan (don vi) 

3.H9vàtên: CMNDsô là: 

Ngh nghip Ten co quan (dcm vj) 

4. Hç và ten: CMND s là: 

Ngh nghip Ten cci quan (don vj)  

5.  

Là di tng20: 

TInh trang nha a hin nay cña hO gia dInh nhu sau21: 

- Chua có nhà r thuOc so h&u cüa hO gia dInh o 

- Co nba 0 nhung chat chOi din tIch bInh quân duOi 10m2  sànlngu0i o 

- Co nhà 0 nhtrng nhà 0 bj hu hông, dOt  nat (hu hông khung - tu?mg, mái) 0 

- Co nhà 0 nhimg bj htr hông khung, ttthng và mái nba và din tIch khuôn viên dt cña D 

nhà 0 thâp hon tiêu chuân din tIch tôi thiêu thuOc din duçic phép câi tao,  xây dimg 
theo quy cljnh cüa UBND cap tinh. 

- Co dt 0 ti dja phuong nm däng k' thithng tr và din tIch khuôn viên dt phñ hqp o 
vOi quy hoach xây drng theo quy djnh ciiia UBND cap tinh. 

- CO nhà 0 nhung thuOc din bj giãi tôa khi Nba nuOc thu hi dt o 

- CO nhà 0 gn lin vOi dt khi Nba nuOc thu hi phái di chuyn ch 0 và không con ch o 
0 nào khác trén dja bàn xã, phuOng, thj trân noi có dat thu hôi ma chua duçc bôi thuOng 
ye nba 0, dat 0 tái djnh cit. 

Kho khàn v nhà 0 khac22  (ghi rO nOi dung) 

Tôi và nhftng ngu0i trong hO gia dInh cam k& chua ducic thii huOng chInh sách h trçl v nhà 
0, dat 0 duOi bat cü hmnh thüc nào. 

Tôi xin cam doan nhftng 10i khai trong don là di'ing sr thrc và hoàn toàn chju trách nhim truOc 
pháp lut ye các nOi  dung dà ké khai./. 

Ngày tháng nám  

NgtrM vit don 

(K và ghi rô ho ten) 

20 Ghi rô nglr&i dè nghj xác nhn thuc d6i tirçlng theo quy djnh duçic h trcr nhà & x hi (ngir&i lao dng lam 
vic t?i  các doanh nghip trong và ngoài khu cong nghip; si quan, ha sT quan nghip vi, ha sT quan chuyên mon 
k5 thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong cu quan, dan vi thuc cong an nhân dan và quân dOi  nhan 
dan; can b, cong chc, viOn chirc) 
21 Can c vào thc trang nhà & hin tai  cOa ngu&i d nghj xác nhn dê dánh dâu vào 1 trong 7 ô cho phii hcrp. 
22 Nhg khO khAn v nhà & không thuc các ni dung khó khãn dã nêu. 



Xác nhn cüa co quan, don vj v d61 tirong: 
Ong/Bà .. thuc 
doi tuçing duçic hirâng chInh sách h trçi ye 
nhàxAhôi. 

(1g ten, dóng dáu) 

Xác nhn cüa UBND cp xA v thirc trng 
nhà o: 
TInh trang nba a hin ti cüa hO gia dInh 
 diing nhu nOi  dung cüa ngu&i dé nghj 

(lç3 ten, dóng ddu) 



Mu s 04. Mu giy xác nhn v di tlxqng và thirc trang  nhà ó di vâi d6i tixclng quy djnh 
ti Khoãn 4 và Khoãn 5, 6, 7 Dieu 49 Lut Nhà a nàm 2014 dã nghi viêc, nghi chê d 

theo quy djnh cUa pháp 1ut 
(Ban hành kern theo Thông tic so /2021/TP-BXD ngày / /2021 cla B5 Xây dyng) 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - T do - Hnh phüc 

MAU GIAY XAC NH4N yE DOI TTJ'VNG VA TH1C TRJNG NHA 

DOI VOl NGU'OI THU NHhP THAP, HQ NGHEO, CJLN NGHEO TiM IUT  Y'c 

DO THI VA P01 VOl NGTJ'OI LAO BONG LAM VIC Tid CAC DOANH NGHIP 

TRONG VA NGOAI KHU CONG NGHIP; SI QUAN, H SI QUAN NGHIV Yc, 

H SI QUAN CHUYEN MON K THU4T, QUAN NHAN CIIUYEN NGHIP, 

CONG NIIAN TRONG C QUAN, DON Vj THUQC CONG AN NHAN DAN VA 

QUAN DQI NUAN DAN; CAN BQ CONG CHU'C, VIEN CH1XC oA NGHi VIC, 

NGH! CHE 09 

KInh gCri: Uy ban nhân dan cp xà23  

HQ và ten ngi.thi d nghj xác nhn: 

CMND (hO chiu hoc the quân nhan hoc the can ctràc cong dan) so 
.câp ngày  / / tai 

Noi hin tai: 

Dang thithng trü (hoc dàng k t?m ft)24  tai: 

S6 thành viên trong hO gia dInh: .... ngithi 5, bao gm: 

1.H9vàtên: CMNDs6 là: 

Ngh nghip Ten cci quan (dan vj) 

2. HQ và ten: CMND s6 là: 

Ngh nghip Ten Co quan (don vi) 

3.Hovàtên: CMNDs6 là: 

23 Ghi ten UBND cp xà no'i ngu1i dnghj xac nhn dang cir trct theo hInh thic däng k thuô'ng trci hoc däng k 
tm trá tir 01 tam tr& len cüa nguôi dê nghj xác nhn. 
24 Trir&ng hcip d duçic cap So h khau, So tam  trct thI vn ducic s diing và có giá trj nhu giây t&, tài 1iu xâc nhn 
v cu tth theo quy djnh cUa Lut Cu trt cho dn hét ngày 31/12/2022 ngithi dê nghj xác nhn gri kern theo Mu 
nay ban sao có chfrng thrc So h khâu hoc So tarn  trIi). Kê tr ngày Lust  Cii trü Co hiu lrc (ngày 01 tháng 7 nãm 
2021) thI vic xác nhn dàng k thu&ng trü, dàng k tarn  trCi thirc hin theo quy djnh ci'ia Lut cii trO. 
2 Ghi rO s krcmg thành viên trong gia dmnh và ghi h9 tOn, môi quan h cüa trng thành viên vài ngithi drng tOn 
viêt thin 



Ngh nghip Ten c quan (dmi vi) 

4. Hç vâ ten: CMND s là: 

Ngh nghip Ten co quan (don vj)  

5.  

Là di tJcJng26:  

Thrc trng v nba a hin nay cüa hO gia dinh nhr sau27: 

- Chtra có nhà r thuOc s& hftu cüa hO gia dinh 0 

- Co nba a nhung chat chOi din tIch bInh quân duxài 10m2  sàn/ngithi 0 

- Co nhà a nhung dã bj hii hông khung, tu?lng, mái nhà và din tIch khuôn viên dt cüa o 
nhà & thâp hcm tiêu chuân din tIch tôi thiêu thuOc din thrçic phép cái t?o,  xây dirng theo 
quy djnh cüa UBND cap tinh 

- Co nhà a nhixng nhà a bj hir hông, dOt  flat (htr hông khung - tithng, mai) o 

- Co dt & ti dja phuong noi clang k hO khu thu&ng trü và din tIch khuôn viên dt phñ o 
hqp vâi quy hoach xây dmg theo quy djnh cüa UBND cap tinh 

- Co nha a nhung thuOc din bj giâi tôa khi Nba nuâc thu hi dt 0 

- Co nhà a gAn 1in v&i dAt khi Nba nu&c thu hi phài di chuyn ch a và không con ch o 
& nào khác trên dja bàn xã, phu&ng, thj trân nth có dat thu hôi ma chua duqc bôi thu&ng 
ye nhà &, dat & tái djnh cu. 

Khó khAn v nhà & khác28 (ghi rô nOi dung) 

Tôi và nhüng ngi.r&i trong hO gia dinh cam k& chi.ra duqc thii huông chInh sách h trçr v nhà 
a, dAt y duâi bat cü hInh thfrc nào. 

Tôi xin cam doan nhtng l&i khai trên là dthig sr thrc và hoãn toàn chju trách nhim tnr&c pháp 
lut ye các nOi  dung dà ké khai. 

Ngày tháng nãm  
Ngirri d nghj xác nhn 

(Kj và ghi rö hQ ten) 

26 Ghi rö ngithi d nghj xác nhn thuc d6i tucmg theo quy djnh thrçic h trçl nhà a xA hi ngithi thu nhp tMp, 
hO ngheo, cn ngheo tai  khu vixc do thj, ngithi lao dng lam vic tai  các doanh nghip trong vã ngoài khu cong 
nghip; si quan, h si quan nghip vi, h sT quan chuyên mOn k5r thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong 
ca quan, dan vj thuOc cong an rthân dan và quân dOi  nhân dan; can bO,  cong chüc, vien chic d nghi vic, nghi 
ch dO theo quy dnh elm pháp lut) 
27 CAn Cu VàO thc trng nhà & hin tai  cüa ngithi vit don dê dánh dâu vào 1 trong 7 ô cho phü hcip. 
28 4lmg khó khàn và nhà Ii không thuOc các nOi  dung khó khàn dã nêu. 



Xác nhn cüa UBND cp xä29 v: 

1. OnglBà thuc di tlrQ'ng dirqc hurô'ng chInh sách h trçr v nhà & xâ hi:  

2. V tmnh tr3ng nhà & hin nay cüa h gia dmnh dung nhir nOi  dung d nghj. 

3. OngfBà chira dtrçvc hirö'ng chInh sách h trç' v nhà ô', dt & cüa Nhà rnr&c 

(7cj ten, dóng 

29 UBND cp xà noi ngu1i d nghj xác nh.n dang cu trü theo hInh thüc dàng k' thuâng tr(i hoc dàng k tm trü 
tCrO1 nàmtrôlên. 



Mu s6 08. Mu giy xác nhn v diu kin thu nhp di vói các di tixçxng di tllçlng quy 
djnh ti Khoãn 5, 6, 7 Dieu 49 L4t Nhà a näm 2014 

(Ban hành kern theo Thông tw s /2021/7T-BXD ngày / /2021 cüa B5 Xây dng) 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tur do - H3nh phüc 

MAU GIAY xAc NH4N yE rnEu KIN THU NILP 

Hç và ten ngixai kê khai  

CMND (hO chiu hoc the quail nhân hoc the can cuâc cong dan) so 
 cap ngày .1 .1 . ti  

Noi r hin tai42  

Däng k thuang trá (hoc dang k tm trui)43  tai:  

S6 thành viên trong hO gia dInh: ngi.rai44, bao gm: 

1. Ho và ten: .CMND s6 là:  

Ngh nghip ... Ten co quan (don vi)  

2. Ho vàtên: CMNDs là:  

Ngh nghip Ten co quan (don vi)  

3. Ho và ten: CMND s là:  

Ngh nghip Ten co quan (don vj)  

4. Ho và ten: CMND s6 là:  

Ngh nghip Ten ccx quan (don vj)  

5  

Là di tuqng45  

Tôi và nhfrng nguäi trong hO gia dInh cam kt cO thu nhp thuxng xuyên không thuOc  din phài 
nOp thuê thu nhp hang thang. 

Tôi xin cam doan nhfrng l&i khai trong don là diing sr thirc và hoàn toàn chju trách nhim truàc 
pháp lut ye các nOi  dung dã kê khai./. 

42 Ghi dja chi noi ngtthi ké khai dang cix trü theo hInh thi'xc dàng kS thixng trü hoc dàng k tam  trà tr 01 nàm trâ 
len. 
43 Trtthng hcip d duçic cap So h khâu, So tam  trü thI vn ducic sr ding và có giá trj nhu giây tä, tài 1iu xác nhn 
ye cix trü theo quy djnh ccia Lu.t Cu trü cho den hêt ngày 31/12/2022 ngithi d ngh xác nhn gri kern theo Mâu 
nay bàn sao Co chfrng thirc So h khâu hoc So tam  tiui). Ké tü ngày Lust Cu trü cO hiu 1rc (ngày 01 tháng 7 nám 
2021) thi vic xác nhn clang k' thuãng tr(i, clang k tam trux thirc hin theo quy djnh cüa Lust  cix trü. 

Ghi rO so lirçing thành viOn trong gia dInh và ghi h9 ten, môi quan he ciia t1rng thành viên vâi ngu?n dirng ten 
vi& dan 

Ghi rO nguôi d nghj xác nhn thuc di tuçlng theo quy djnh duqc h trçi nhà a xà hi ngu&i lao dng lam 
vic tai  các doanh nghip trong Va ngoài khu cong nghip; si quan, h si quan nghip vi,i, ha si quan chuyên mon 
k thu.t, quân nhân chuyên nghip, cong nhan trong ca quan, dan vj thuc cong an nhân dan và quân di nhân 
dan; can b, cong chac, viên chüc) 



• , ngày tháng nám 
Ngu'ôi kê khai 

(lcj, ghi rö hQ ten) 

Xác nhn cüa co quan, do'n vj no'i ngtrôi d nghj dang lam vic. 

OngIBà là di trnyng không phãi np thu thu nhp thirbng xuyen 

(kj ten, dóng dciu) 



Mk s 09. Mu giy tr kê khai v Diu kin thu nhp di vâi các d6i ti.rçing quy djnh 
tai Khoãn 4 và Khoãn 5, 6, 7 Diêu 49 Lut Nhà a nàm 2014 dã nghi vic, nghi chê dO 

theo quy dnh cüa pháp 1ut 
(Ban hành kern theo Thông tw so /2021/17 BXD ngày / /2021 cüa Bô Xây dtng) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIFT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

MAU GIAY T KHAI YE DIEU MIN THU N114Y46  
Ho và ten ngiiai kê khai  

CMND (hO chiu hoc the quân nhan hoc the can cithc cong dan) s6 . cp 
ngày .1 .1 . tti  

Noi & hiên tai47  
Dàng k thu&ng trü (hoc däng k ttm trü)48  tai:  
S6 thành viên trong hO gia dInh: .ngithi49, bao gm: 

1. Ho và ten: .CMND s là:  

Ngh nghip . Ten ca quan (dan vj)  

2. Hp va ten: ..CMND s là:  

Ngh nghip .Tên ca quan (dan vj)  

3. Hp và ten: .CM1D s6 là:  

Ngh nghip Ten ca quan (dan vi)  

4. Hp và ten: .CMND s là:  

Ngh nghip Ten ca quan (dan v)  
5  

Là di tuqng50  

Tôivà nhftng ngithi trong hO gia dInh có thu nhp thu&ng xuyên không thuOc din phái nOp 
thuê thu nhp hang tháng. 

Tôi xin cam doan nhfrng l&i khai trong dan là diing sr thirc và hoàn toàn chju trách nhim truâc 
pháp 1ut ye các nOi  dung dà kê khai./. 

, ngày thang nãrn 
Ngirôi kê khai 

(79, ghi rô hQ ten) 

46 Trong trithng hçrp cn thi& Sà Xây drng lien h vâi Civic thu dja phucing d xác minh. 
47 Ghi dja chi ncii nguii kê khai dang cix tri theo hinh thüc dàng k thix?ing tth hoc dãng k tam  tth tr 01 nAm tr& len. 
48 Tnthng hcrp dä dtrçic cap So h khau, Sôtamtr(i thI van dixcic si diing và có giá tn nhu giây t&, tài lieu xác nhn ye 
cix tri theo quy djnh cüa L4t Cix trü cho den het ngày 31/12/2022 (ngithi dê nghj xác then gri kern theo Mâu nay ban 
sao có chüng thrc S h khau hoc So tam  tth). Ka tr ngày L4t Cix tr(i có hiu1c (ngày 01 tháng 7 nãm 2021) thI vic 
xác nhn clang k thixmg trü, clang k tam  trü th%rc hin theo quy djnh cüa L4t cix trü. 
49 Ghi rO so hrcmg thành viên trong gia dInh Va ghi h9 ten, môi quan h cüa ttrng thAnh viOn vâi nguii di'rng ten viôtdcyn 
° Ghi rO ngix&i dê nghi xác nhn thuc doi tixcmg theo quy djnh ducic h trq nhà a x hi (ngueii thu nhp thâp, h 

ngheo, cn nghèo tai  khu vrc do thj, nglr&i lao dng lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu Cong nghip; Si 

quan, ha si quan nghip vi, ha si quan chuyên mOn k5' thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân frong c quan, don 
vi thuc cong an nhân dan và quân di nhân dan; can b, cong chüc, viên chüc dã nghi vic, nghi chO d theo quy djnh 
cüa pháp 14t) 



PHU LVC  II. CAC MAU GIAY T CH1NG MINH Oi TIJNG vA rnEu KIW 

DUC VAY VON BE XAY DVNG  M1 HOC CAI TiO, STYA CHtJ'A NHA oE 

Mu s 01. Mu giy xác nhn v di tixçing và thirc trng nhà a di v&i di tilqng quy djnh 
tai Khoán 1 Diu 49 Lut Nba näm 2014 

(Ban hành kern theo Thông tic so /2021/IT-BXD ngày / /2021 cza B5 Xdy dy'ng) 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
DOc 1p - Ti, do - Hnh phüc 

GIAY xAC NH4N YE DO! TIfqNG yA THC TRJNG NHA 

DO! VOl NGTfOI CO CONG VOl CACH MANG 

KInh gri: liJy ban nhân dan cp xã1:  

H9 và ten nguii dè nghj xác nhan:  

CMND (h chiu hoc the quân nhân hoc the can ci.xàc cong dan) s6 .cp 
ngày  / I  ti  

Nthahintai:  

Bang k thuang 2 tai:  

Là di tuqng Co cong vâi cách mng (bàn sao cO chüng thirc hoc bàn sao tr s gc do co quan 
Co thâm quyên cap giây tä chimg minh ye dôi tuçlng kern theo). 

Thirc trng v nhà a hin nay cüa tôi nhu sau3: 

-CodtanhungchxacOrihàa 0 

- Co nhà a nhizng nhà a bj hu hông, dt nat 0 

- Kho khän v nba a khác4  (ghi rO nOi  dung)  

Tôi xin cam doan nhftng läi khai trên là diing sir thirc và hoàn toàn chju trách nhim trithc pháp 
lut ye các ni dung dà kê khai./. 

Ngày tháng nám 
'. A Ngiro'i de ngh 

(1g Va ghi rO hQ ten) 

Ghi ten UBND cp xä nai ngui d nghj xác nhn dang cu trü theo hInh thirc dàng k' thumg trü. Trueing hcrp 
có dat & de xay di,rng m&i hoAc cài tao, si'ra chüa nhà dê & không cüng da bàn cap xà nai thu&ng trii thI phãi g&i 
them UBND cap xà nai có dat & dê xác nh.n. 
2  Trir&ng hçip dà duçic cap So h khau thI vn duçic sü ding và có giá trj nhu giày t&, tài 1iu xác nh.n ye cu trü 
theo quy cljnh cüa Lut Cu trà cho dn ht ngày 31/12/2022 (nguài d nghj xác nhn gri kern theo Mu nay bàn 
sao có ching thrc So h khau). Ké t& ngày Lust  Cu trü có hiu 1rc (ngày 01 tháng 7 nàm 2021) thI vic xác nhn 
däng k thu&ng trü thrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye cu trá. 

CAn cr vao thirc trang nhà & cüa ngu&i viêt &ln dê nghj dê dánh dan. 
4 Nhng khó khAn ye nhà & không thuc các ni dung khó khAn dA nêu. 



Xác nhn cüa UIBND cp xä5 v: 

1. Ong/Bà là di tuçlng ngithi có cong vói cách mng. 

2. V tInh trng nhà a hin nay dung nhu ni dung cüa ngizai d nghj./. 

(k3 ten, dóng dã'u) 

UBND cp xã ncii ngu&i d nghj xác nhn dang cu trü theo hInh thüc ding k thu&ng trü. 



Mu s 02. Mu giy xác nhn v di tixcmg và thirc trng nhà i di v&i di tuçlng quy djnh 
tai Khoãn 4 và Khoán 5, 6, 7 Diêu 49 L4t  Nhà a nàm 2014 dà nghi vic, nghi chê dO 

theo quy djnh cüa pháp luat 
(Ban hành kern theo Thông tu' so /2021/1 T-BXD ngày / /2021 cüa Bç3 Xáy dtng) 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tir do - H3nh phüc 

GIAY xAC NHN yE 1)61 TUONG VA TH!yC TRANG NHA 
1)61 V(1 NGU'YI THU NUAP THAP, HO NGHEO, CAN  NGHEO TM KHU V1TC DO 

THI VA 1)61 vUi NGU'UI LAO BONG LAM VIC TiI CAC DOANH NGHIP 

TRONG VA NGOAI KHU CONG NGHIP; SI QUAN, H SI QUAN NGHIP VV, 
HA SI QUAN CHUYEN MON K THUiT, QUAN NHAN CHUYEN NGHIP, 

CONG NIIAN TRONG CO QUAN,  DON Vj THUQC CONG AN NHAN DAN VA 

QUAN 1)01  NBAN DAN; CAN BQ, CONG CHU'C, VIEN CHi5'C BA NGHI VIC, 
NGHI CHE oQ 

KInh gui: Uy ban nhân dan cp xã6  

H và ten ngthi d nghj xác nhn:  

CMND (hO chiu hotc the quân nhan hotc the can cirâc cong dan) s  
câpngày / / tti  

Noi a hin tti  

Däng k thrning tr(i'7  tai:  

S thành viên trong hO gia dInh: . ngu&i8, bao g6m: 

1. Ho và ten: ..CMD s là:  

Ngh nghip Ten co quan (don vi)  

2. Ho và ten: ..CMND s6 là:  

Ngh nghip .Tên co quan (don vj)  

3. Ho và ten: .CMND s6 là:  

Ngh nghip Ten co quan (don vj)  

4. Ho và ten: .CMIND s là:  

Ngh nghip Ten co quan (don vj)  

5  

6 Ghi ten UBND cp xA nii ngithi d nghj xác nhn dang Cu tri theo hInh thirc dàng k' thuing trü. Tnuông hcip 
cô dat i dê xây dçng mi hoc cãi tao, süa cha nhà dê & không cüng dja bàn cap xà ni thumg trü thI phãi g&i 
them UBND cap xà ncii có dat i dê xác nhân. 

Trix?rng hçTp d duçic cp So h kMu thI vn dirge scr ding và cO giá tr nhu gi.y t1, tài 1iu xác nhn V CU trü 
theo quy djnh cUa Lut Cu trii cho den hêt ngày 31/12/2022 (nguâi d nghj xác nhn giri kern theo Mâu nay bàn 
sao Co chüng thirc So h khâu). Ké tü ngày Lut Cu trü CO hiu li,rc (ngày 01 tháng 7 nãm 2021) thI vic xác nhn 
dãng k' thuäng trü thrc hin theo quy dnh cüa pháp 1u.t ye cu trü. 
8 Ghi rO s6 huqng thành viên trong h gia dInh và ghi h ten, môi quan h cUa timg thành viên v&i ngithi dfrng ten 
viêt dan. 



Là d6i tilçlng9:  

Thirc trng nba a hin nay cüa h gia dmnh nhii sau10: 

-Codtânhungchuacónhà& o 

- Co nba a nhung nhà bj hii hông, dt nat D 

- Khó khAn v nhà a khác" (ghi rô nOi  dung)  o 

Tôi xin cam doan nhfrng 1i khai trong dan là dung sir thirc và hoàn toàn chju trách nhim tnrâc 
pháp 1ut ye các nOi  dung dã ké khai./. 

Ngày tháng nám  
Ngirôi d nghj xác nhn 

(7g và ghi To h ten) 

Xác nhn cüa UBND cp xã'2 v: 

1. OnglBà . thuc di tuçmg duçic hi.thng chInh sách h trçv v nhà & xã hOi. 

2. V thrc trang  nhà a hin nay dung nhu nOi  dung cüa nguôi d nghj./. 

(kj ten, dóng ddu) 

9 Ghi rô ngithi d nghj xác nhn thuc d6i tixçing theo quy djnh chrcic h trço nhà & xã hi (ngii&i thu nhp th.p, h 
nghêo, c.n nghèo t?i  khu vrc do thj, ngu&i lao dng lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu cong 
nghip; si quan, h si quan nghip vi, h si quan chuyên mon k thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong 
ca quan, dcm vj thuc cOng an nhân dan và quân di nhân dan; can b, cOng churc, vien ch&c dà nghi vic, nghi 
ch d theo quy djnh cUa pháp 1ut) 
10 Cn cü vào th%rc trang  nhà & c&a nguOi viêt don dê dánh dâu. 
"Nhftng khO khän v nhà & không thuc các ni dung khO khàn d nêu. 
12 UBND cp xã nth ngithi d nghj xác nhn dang cu trü theo hInh thfrc dang k' thu&ng trü. 



Mu s 03. Mu giy xác nhn v d6i tuclng và thirc trng nhà a di vâi các d6i tllcYng 
quy djnh ti Khoán 5, 6, 7 Diêu 49 Lut Nhà & nàm 2014 

(Ban hành Mm theo Thông tw so /2021/17BXD ngày / /2021 cia B5 Xdy dng) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
Bc 1p  - Tiy do - H3nh phüc 

GIAY xAC NHhN yE DOI TU'QNG, TH1C TRJNG NHA a P01 v(li NGUYI LAO 

BONG LAM V1C TI CAC DOANB NGHIP TRONG VA NGOAI Kiffi CONG 

NGHIP; SI QUAN, H SI QUAN NGHIP 1/c,  H SI QUAN HLWEN MON K 
THU4T, QUAN NHAN CHUYEN NGH[P, CONG NIIAN TRONG CO QUAN, DON Vj 
THLJQC CONG AN NIIAN DAN vA QUAN P01  NHAN DAN; CAN BQ, CONG CH(J'C, 

VIEN CHI5C 

Kinh gth'3: 

H9 và ten ngtr&i d nghj xác nhn: 

CMND (hO chiu hoc the quail nhan hoc the can crnc cong dan) s 

cp ngày / /  tai  

Ngh nghip: Nai lam vic  

Nai & hin tai:  

Dàng thu&ng 14  tai:  

S6 thành viên trong gia dInh: ngithi15, bao g6m: 

1.Hovàtên: .CMNDs là:  

Ngh nghip Ten cc quan (dcm v)  
2.Hovàtên: ..CMNDs là:  

Ngh nghip .Tên co quan (dcm vj)  

3.Hovàtên: .CIv1NDs6 là:  

Ngh nghip Ten ca quan (dan vj)  

4. H và ten: .CMND s6 là:  

Ngh nghip Ten cci quan (dan vj)  

5  

Là di tilclng16:  

' GCri ccy quan, dcm vj ni ng'tthi d ngh xác nhn dang lam vic và UBND cp xà nai nguii d nghj xác nhn 
dang cu trü theo hInh thrc dàng k' thuing trü. Trtthng hcip Co dat 0 dê xây drng m0i hoc cai tao,  si'ra chUa nhà 
dê 0 không cüng dja bàn cap xà noi thuOng trO thI phài g0i them UBND cap xà nai có dat 0 dê xác nl*n. 
' Tnthng hcip dà ducic cap So hO khau thI vk duçic sO ding và cO giá trj nhu giây tO, tài lieu xác nhn vO cu trO 
theo quy djnh cUa Lut Cu trO cho den hêt ngày 31/12/2022 (ngu0i dO nghj xác nhn gi'ri kern theo Mâu nay bàn 
sao có chOng thc S hQ kMu). K tO ngày Lut Cu trO CO hiu lrc (ngày 01 tháng 7 nàm 2021) thi vic xOc nhn 
dàng k' thuOng trO thc hin theo quy djnh cOa pháp lut ye cu trO. 
15 Ghi rO so luçmg thành viOn trong hO gia dInh và ghi hQ ten, môi quan h cOa tOng thành viOn vOi nguOi dOng 
ten viOt don. 
16 Ghi rO nguOi dê nghj xác nhn thuOc  dôi tuçlng theo quy djnh ducic h tra nhà 0 xà hOi  (ngu0i lao dng lam 
vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu cong nghip; sT quan, ha sT quan nghip vii, ha sT quan chuyên mOn 



Thirc trng nba ô hin nay cüa hO gia dmnh nhu sau17: 

-Codtânhmgchtracónhà& o 

- Co nhà a nhung nhà a bj hu hông, dOt  nat; o 

- Kho khän v nha a khac18  (ghi rô nOi  dung)  o 

Tôi xin cam doan nhüng läi khai trong don là dung sr thirc và hoàn toàn chju trách nhim trithc 
pháp 14t ye các nOi  dung dã kê khai./. 

Ngày thang nám  
,. Ngiroi viet don 

(kj và ghi rö hQ ten) 

Xác nhn cüa co quan, don vj v di ttrQ'ng: 
Ong/Bà thuc 
dôi tirclng duçic huâng chInh sách ho trçi ye 

nhàaxãhOi. 
(7cj ten, dóng dáu) 

Xác nhn cüa TJBND cp xä v thiyc tqing 
nhà o: 
Thirc trng nhà a hin ti cüa hO gia dInh 
 dImg nhtr nOi  dung cüa ngthi dê nghj 

(lcj ten, dóng dâu) 

k5' thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong ca quan, dan vj thuc cOng an nhân dan và quân di nhân 
dan; can b, cOng ch(rc, viên chüc.) 
'7 CAn cr vào thrc trng nhà a cUa nguäi vit dan dê dánh dâu. 
'8 g khó khn v nhà không thuc các ni dung khó khãn dA nêu. 



Mu s 04. Mu giy xác nhn v diu kiên thu nhp d6i vâi các d6i ttrçlng d6i tixqng quy 
djnh tai  Khoãn 5, 6, 7 Diêu 49 Lut Nhà v näm 2014 

(Ban hành kern theo Thông tw s /2021/7T-BXD ngày / /2021 cüa B(3 Xáy c4mg) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DQc 1p - Tir do - H3nh phüc 

MAU GIAY xAc NHiN yE fflEU KJN THU NIL'P 

119 Va ten ngxii kê khai  

CMND (hO chiu hoc the quân nhân hoc the can cuâc cong dan) sO 
 cap ngày .1 .1 . ti  

Noi & hin tai19  

Dàng kr thu&ng tri 20 tai:  

S thành vien trong hO gia dInh: .nglx&i21, bao gm: 

1. Ho và ten: .CMND s là:  

Ngh nghip ... Ten ca quan (dan vi)  

2. Ho và ten: CMND s6 là:  

Ngh nghip Ten ca quan (dan vj)  

3. 11ç và ten: CMND s là:  

Ngh nghip Ten cci quan (dan vj)  

4. Ho và ten: CMND s6 là:  

Ngh nghip Ten cci quan (dan vj)  

5  

Là di 

Tôi và nhftng nguäi trong hO gia dInh cam kt có thu nhp thixäng xuyên không thuOc din phãi 
np thuê thu nhp hang tháng. 

Tôi xin cam doan nhU'ng lan khai trong dan là diing s1r th%rc và hoàn toàn chju trách nhim trixâc 
pháp 1ut ye các nOi  dung dà kê khai./. 

' Ghi dja chi nai nguôri ke khai dang cu trü theo hmnh thrc däng k thu&ng trü. 
20 Tr'g hap dã duoc cap So hO khâu thI van ducic sr diing và có giá tn nhu giây t1, tâi 1iu xác nhn ye cu trü 
theo quy djnh cüa Lu.t Cu tr cho den hêt ngày 31/12/2022 (nguäi dé ngh xác nhn gni kern theo Mâu nay ban 
sao Co chrng thirc So hO khâu). Kê tr ngày Lut Cu trct có hiu 1%rc (ngày 01 thang 7 nàm 2021) thI vic xác nhan 
dang k thuing trü thrc hiOn theo quy djnh ci'ia Lust cu trii. 
21  Ghi r so luçing thành viOn trong gia dinh va ghi h9 tOn, môi quan h cüa tcrng thành viOn vi nguOi drng ten 
viOt don 
22 Ghi rO ngu&i dO nghj xác nh.n thuOc  dôi ttrçing theo quy djnh duçic hO tro' nhà & xà hOi  (nguài lao dng lam 
vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu cong nghip; si quan, ha si quan nghip vii, ha sT quan chuyên mon 
k5 thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong Ca quan, dun vj thuOc cong an nhân dan và quân dOi  nhOn 
dan; can bO,  cong chi'rc, viên chüc) 



ngày tháng nãm  
Ngu*i kê khai 

(lcj, ghi rô hQ ten) 

Xác nhn cüa co' quan, doii vj no'i ngu*i d nghj dang lam vic. 

Ong/Bà là d6i tirng không phãi np thu thu nhp thirông xuyen 

(1g ten, dong dä'u) 



Mu S6 05. Mu giy tr ké khai v Diu kin thu nhp d6i vâi các d6i tixclng quy djnh 
tai Khoãn 4 và Khoãn 5, 6, 7 Diêu 49 Lut Nhà & nàm 2014 d nghi vic, nghi chê dO 

theo quy djnh cüa pháp lut 
(Ban hành kern theo Thông tw so /2021i77'-BXD ngày / /2021 cia B5 Xáy dtng) 

CONG HOA xA HO! CHiJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hnh phüc 

MAU GIAY TV KIIAI yE DIEU KJN THU NH4P 

Ho và ten ngix&i kê khai  

CMND (hO chiu hoc the quãn nhân hoc the can cu&c cong dan) s6 . cp 
ngày .1 .1 . ti  

Nai & hiên t?i23  
Dàng k' thir&ng 24 tai:  
S6 thành viên trong hO gia dInh: .ngithi25, bao gm: 
1. Ho và ten: .CMND s6 là:  

Ngh nghip Ten ca quan (dan vi)  
2. HQ và ten: ..CMND s6 là:  

Ngh nghip .Tên co quan (dan vi)  

3.H9vàtên: .CMNDs là:  

Ngh nghip Ten co quan (dan vi)  

4. Ho Va ten: .CMND s6 là:  

Ngh nghip Ten ca quan (dan vj)  

5  

Là d6i t11çmg26  

Tôi và nhing ngirâi trong hO gia dInh có thu nhp thu&ng xuyên không thuOc din phái np 
thuê thu nhp hang tháng. 

Tôi xin cam doan nhing l&i khai trong dan là dimg sr thrc và hoàn toàn chju trách thim trtthc 
pháp lut ye các nOi  dung dA kê khai./. 

 ngày tháng nárn  
NgirM kê khai 

(k, ghi rö hç' ten) 

23 Ghi dja chi nyi ngithi ke khai clang ctr tri theo hmnh thfrc clang k thuing tth. 
24 Tg hcirp dã ducc cap So hO khâu thi van ducic sü ding và cO giá frj nhu giây t&, tài 1iu xác nhn v cu trá theo 
quy djnh cOa Lut Cu trii cho den hêt ngày 31/12/2022 ngu&i dê nghj xác nhn gri kern theo Mau nay ban sao có chng 
thc s6 hO khâu). Ké tr ngày Luât Cu trj cO hiOu lrc (ngay 01 tháng 7 nám 2021) thI vic xác nh.n clang k' thu&ng tth 
thc hin theo quy djnh cüa L4t cu trO. 
25  Ghi rO s luçmg thành viên trong gia dInh và ghi ho ten, môi quan he cüa trng thành viên vOi ngu&i dung ten viêtdcin 
26 Ohi rO ngu&i dO nghj xác nhn thuOc doi tucmg theo quy djnh ducic ho tr nhà a x hOi  (ngithi thu nhap thâp, hO 
ngheo, c.n nghOo tai kim vuc dO thj, ngtthi lao dng lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu cong nghip; si 
quan, h sT quan nghip vi,i, ha si quan chuyOn mon k thuât, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong ca quan, don 
vi thuOc cong an nhân dan và quân dOi  nhân dan; can bO,  cong ch(rc, viOn chuc dA nghi vic, nghi chê dO theo quy djnh 
cüa pháp 14t) 
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