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THÔNG BÁO
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gõ’ khó 

khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 
04/3/2020, Chỉ thị số I5/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19; thực hiện vãn bản chỉ đạo số 1349/NHCS-TDNN ngày 
13/3/2020 cua Tổng Giảm đốc Ngân hàng Chĩnh sẫch xã hộf(NHC S~XH);

Đe chủ động phòng, chống dịch và triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19, NHCSXH huyện triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

I. Các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bỏ’i 
dịch Covid-19

NITCSXH phối hợp với ủy  ban nhân dân các xã, thị trấn, Hội đoàn thể ủy thác 
nắm bắt tình hình diễn biến và ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn đối với 
sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn để kịp thời có biện 
pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phù hợp với quy định hiện hành của 
NHCSXH.

1. Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung
Khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn 

chưa ừả được nợ gốc, đến hạn phân kỳ hoặc đến hạn kỳ cuối, trên cơ sở đề nghị của 
khách hàng, NHCSXH hủyện phối hợp với ƯBND cấp xã, các tổ chức chính trị xà 
hội nhận ủỵthác xẹm^xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bố 
sung để giúpichách;hàng khối phục'sắn xuất, kinh doãnhhheõ quy địnElìĩện hanh.

2. Xử lý nợ bi mi-ro theo quy định của NHCSXH
Đối với khẩch hang vay vốn bị rủi ro do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đủ điều 

kiện xử lý, NHCSXH huyện phối họp với các tổ chức, cá nhân có liên quan hướng 
dẫn khách hàng lập hồ sơ và đề nghị xử lý rủi ro theo quy định hiện hành đế trình 
cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh hoặc 
được cách ly y tế do dịch Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền nên 
không giao dịch được với NHCSXH và chưa trả nợ gốc đến hạn.

II. Hoạt động giao dịch tại xã
1. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,
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khuyến khích các hình thức giao dịch hạn chế sử dụng tiền mặt dế phòng, chống 
dịch Covid-19 có hiệu quả. NHCSXH, Hội đoàn thể ủy thác huyện và ủy ban nhân 
dân các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo có biện pháp tố chức các phiên giao dịch tại xã 
bảo đảm an toàn vệ sinh, phòng dịch cho khách hàng và cán bộ NHCSXH. Cụ thể:

- Thành viên Tố giao dịch phải đeo khấu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn; đề nghị khách hàng rửa tay bằng dung dịch diệt 
khuẩn trước khi vào giao dịch, đeo khẩu trang khi giao dịch (trừ các giao dịch/hoạt 
động bắt buộc phải nhận diện khách hàng).

- Bố trí vị trí làm việc đảm bảo khoảng cách giữa Giao dịch viên và khách 
hàng theo quy định nhằm đảm bảo an toàn.

- Tố trưởng Tố giao dịch xã sắp xếp giờ giao dịch với các Tố TK&VV/khách 
hàng phù họp để ừánh tập trung đông người vào cùng một thời điểm, không tập 
trung trên 20 người trong 1 phòng.

- Tổ chức họp giao ban tại phiên giao dịch xã theo hình thức thông báo, trao 
đổi bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử với các thành phần liên quan.

2. Trong trường họp khẩn cấp xảy ra do có người lao động bị nhiễm hoặc tiếp 
xúc với người nhiễm, tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính 
Covid-19 yêu cầu phải dừng giao dịch nhằm giảm thiểu tối đa mức lây lan cho 
cộng đồng, Giám đốc NHCSXH báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT 
NIiCSXH huyện, cơ quan y tế địa phương triển khai các biện pháp cách ly, khử 
trùng, quản lý chặt chẽ các trường họp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, đồng thời báo 
cáo Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh để trình Tổng Giám đốc NHCSXH xem 
xét, quyết định.

3. Chuyển lịch giao dịch xã theo lịch trực cố định phát sinh từ ngày 01/4/2020 
đến ngày 16/4/2020 sang giao dịch vào tháng 5/2020.

N o i nhân'.
- NHCSXH tỉnh Hải Dương: để
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu.

Trần Hiến
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