
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHLk VIT NAM 
THANHPHOBANANG BcIp-Tiydo-Htnh phüc 

S& 822/QD-UBND Dà Nng, ngày .W tháng nám 2020 

QUYET DINTI 
A ' F 9 A V A F A Ban hanh Quy che Quan ly va sir diing nguon kinh phi ngan sach thanh pho 

u thác qua Ngân hang ChInh sách xa hi dé cho các h gia dInh, cá nhân 
con ncr tiên sfr diing dt tái dlnh  dr vay trã ncr  dung hn và các h gia dlnh, 

cá nhân thuc din giãi tOa, di dO'i nhà vay xây nhà d 0' 

U( BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can ci'r Luç2t To' chi'c chInh quyn dja phuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015 
và Luáz' tha dO'i, bo' sung mç5t sO' diu cia Lut to' ch,'c ChInh phü và Lut TO' 
cht'c chmnh quyn djaphu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

can thNghj djnh sO' 47/2014/ND-GP ngày 15/5/2014 cia chInhphz Quy 
djnh ye bôi thwôvzg, ho trot, tái dinh cit khi Nhà nu'O'c thu hôi dât, 

Can ciNghj djnh so' 79/2U19/ND-cP ngày 26/10/2019 cia chInhphz v 
vic tha dôi Diêu 16 Nghj djnh s3 45/2014/ND-cF ngày 15 tháng 5 nám 2014 
cia CvhInh  phi quy dinh  ye thu tiên th dng dat; 

Can cii' Thông tit so' 62/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 4 nàm 2016 cia Bç5 
Tài chInh hu'áng dan thrc hin quy ché quán l tài chInh dói vái Ngán hang 
ChInh sách xâ hç3i ban hành kern theo Quyêt d,inh so 180/2002/QD-TTg ngây 19 
tháng 12 nárn 2002 cia Thi tirO'ng ChInh phi và Quyêt dfnh so 30/2015/QD-
TTg ngày 31 tháng 7 nárn 2015 cia Thu tu'O'ng ChInh phü; 

can ci Thông tit sO' 11/201 7/TT-BTC ngày 08 tháng 02 nám 2017 cza B5 
Tat chInh Quy djnh ye quán l và th dyngnguôn von ngán sách dja phuv'ng iy 
thác qua Ngân hang ChInh sách xd hç3i dê cho vay dot vat ngithi nghèo Va các 
dOi twçlng chInh sách khác, 

C'àn ci Nghj quyê't so' 309/NQ-HDND ngày 08 tháng,7 nárn 2020 cia Hi 
dOng nhán dan thành phO Da Náng ye nhirn vy 6 tháng cuOi nám 2Q20,' 

Theo ke't qua biO'u quye't Mng philu cza Uy viên UBND thành pM tgi 
COng van so 2717/VP-KTTC ngày 20/8/2020 cüa Van phôn Doàn Dgi biêu 
QuOc hói, HDND va UBND thànhpho và dê ngh cIa Giárn dOe SO' Tat chInh kit 
COng van so 2945/STC-QLNS ngày 28 tháng 8 nárn 2020. 

QUYET B!NH: 
f)iu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch quãn 1 và s1r dçing 

nguôn kinh phI ngân sách thành phô u5' thác qua Ngãn hang ChInh sách xä hQi dê 
cho các h gia dinh, cá nhân cOn nç tiên sir diing dat tái djnh cu vay trã nç duing 
hn và các h gia dInh, cá nhân thuc din giãi tOa, di di nhà vay xây nhà dê 
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Diêu 2. Hiu 1,c thi hãnh 

Quyt djnh nay có hiu 111C thi hành t ngày k. 

Tnrông hçp các van bàn quy phm pháp 1ut trIch dn tai  Quyt tjnh nay 
duçic sàa dôi, bô sung hoc thay the bang van bàn quy phm pháp 1u.t khác thI 
ap diing quy djnh tai  van bàn sira dôi, bô sung hoc thay the. 

Diu 3. Si Tài chmnh chü trI, phi hçip vol Chi nhánh Ngân hang ChInh 
sách xa hi thành phô Dà Näng chju trách nhim to chirc triên khai, kiêm tra va 
don doe vic thc hin Quy djnh ban hành kern Quyet djnh nay. 

Diu 4. Chánh Van phông Doãn d?i  biu Qu& hi, Hi dng nhan dan và 
U ban nhân dan thành phô; thu tnthng các c quan: SO Tài chInh, SO Tâi 
nguyen và Môitriz&ng, Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi thành phô, Cic 
Thuê thành phô, Van phông D.ng k dat dai thành phô, Trung tam phát triên 
qu5 dat thành phô, Kho bac  Nhà nithc Dà Näng, ChU tjch U ban nhân dan các 
qun, huyn, Chü tjch Uy ban nhãn dan các phu?mg, xä và thu trithng 
quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 
Nyi nIin: TM. BAN NIIAN DAN 
- VAn phOng ChInh phü; 
-BTàichInh; 
- Ngân hang ChInh sáchxA hOi  VN; 
- Doàn DBQH thành pho; 
- TVTU, 'IT }IDND thành pho; 
- Chü tjch, các Phó ChU tjch UBNDTP; 
- UBMTFQVN thành phô Dà Nang; 
- Các si, ban, nganh, doàn the; 
- Báo Dà Nng, Báo Cong an DA NAng; 
- Cong Thông tin din tcr Tp; 
- Chi nhánh N}ICSXH TPDN; 
- Uy ban nhân dan các quan,  huyn; 
- Uy ban nhân dan các phuO'ng, xA; 
-Luu:VT, STC.,4. 

tu
an

tv-
01

/0
9/

20
20

 1
7:

27
:4

9-
tu

an
tv-

tu
an

tv-
tu

an
tv



DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TH' Dc Ip - Ttr  do - Hnh phüc 

QUY CHE 
dng ngun kinh phi ngân sách thành ph u thác 

qua jj' hInh sách xä hi dê cho các h gia dInh, cá nhãn con nq 
tin sü' dizng dt tái djnh cir vay trã ncr thIng hin và các h gia dInh, cá 

nhãn thuc din giãi tOa, di dOi nhà vay xây nhà dé & 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh sô'J2siY/QD-UBND 

ngày ,2..9' tháng 8 nárn 2020 cia UBND thành phô Dà Náng) 

Chuo'ng I 
NHUNG QUY D!NH  CIIUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh, di tuqng áp diing 

1. Phrn vi diu chinh: Quy ch nay quy djnh vic quàn l, sir diing ngun 
ngân sách thành phô u thác qua Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xâ hi thành 
pho theo Nghj quyêt so 3091NQ-HDND ngày 08/7/2020 cüa HDND thành phô 
dé cac h gia dInh, cá nhan cOn nq tiên si1 dçing dat tái djnh Cu dä duqc ghi nçi 
truâdngày 01/3/2016, vay trà nçx ding th?ii h.n theo quy djnh ti Diem a, Khoàn 
1, Diêu 2 Nghj djnh so 79/2019/ND-CP ngày 26/10/2019 cüa ChInh phü và dé 
các h gia dInh, cá nhân thuc din giài tóa, di dôi nhà & khi Nba nuó'c thu hôi 
dat nhung không thuc din duçic nq tiên s1r ding dat tái djnh Cu theo quy djnh 
tai Nghj djnh so 79/2019/ND-CP ngày 26/10/2019 cüa ChInh phü vay xây nhà 
dê&. 

2. Di tl.rçmg áp diing: 

a) Chi nhánh Ngân hang chInh sách xä hi thành ph; các phOng giao djch 
Ngân hang chInh sách xä hi qun, huyn (sau day gçi tat là NHCSXH). 

b) Uy ban nhân dan các qu.n, huyn, Uy ban nhân dan các phir?mg, xâ. 

c) SO Tài chInh, SO Tài nguyen và Môi truOng, SO Lao dng-Thixang binh 
và Xã hi, Cic Thuê thành phô, Van phOng DAng k dat dai thành phô, Trung 
tam phát triên qu5 dat và các co quan, don vj có lien quan. 

d) H gia dInh, cá nhân thuc phm vi diu chinh ti Khoán 1 Diêu nay có 
nhu câu vay trà nç tiên sr diing dat và xây nhà dé 0. 

Oiu 2. Ngun kinh phi ngân sách üy thác qua NHCSXH 

Ngun kinh phi 250 t' dng (Hai tram näm muoi t' dng) ngân sách 
thành phô üy thác qua NHCSXH dê cho vay theo Nghj quyêt so 309/NQ-HDND 
ngãy 08/7/2020 cüa FIDND thành phd, trong do: 200 t dong (Hai tram t5' dong) 
dê các ho dan cOn ni tiên sfr ditng dat tái djnh cu vay trà nç dung th&i han  theo 
Nghj djnh so 79/2019/ND-CP cüa ChInh phü và 50 t' dông (Nàm muoi t' dong) 
dê các h gia dInh, cá nhân thuc din giài tOa nhung kbông dixqc nq tiên$ 
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diing Mt tái djnh cu theo Nghj djnh s 79/2019/ND-CP cüa ChInh phü vay xay 
nhà dê ó. 

Chtrong II 
QUY DINH CV THE 

Diu3.Dittrçrngchovay 

1. H gia dInh, cá nhân thuc din giâi tóa, dn bü con nq tin sü diing d.t 
tái djnh cu dâ dirçic ghi ng truóc ngày 01/3/2016 theo quy djnh ti Dim a, 
Khoân 1, Diêu 2 Nghj djnh so 79/2019/ND-CP ngày 26/10/2019 cUa ChInh phü 
vaydê trã no tiên s1r ding dat truóc ngày 01/3/2021 vâ duçic ca quan có thm 
quyên xác nh.n không cOn dat , nhà & nào khác (trr tru0ng hçip dc bit duçic 
Chü tjch UBND thành phô phê duyt). Không áp diing dôi vâi tru?ng hqp h 
gia dInh, cá nhân dä chuyên nhixqng Phiêu bô trI dat tái djnh cu (phiu phân lo) 
thông qua hInh thüc cam kêt chuyên dôi ten. 

2. H gia dInh, cá nhân thuc din khi nhà nuâc thu hi d.t gn 1in vâi 
nhà i phãi di chuyên ch a nhimg không thuc din duçic nq tién sir dtng d.t tái 
djnh cu theo quy djnh tai  Nghj djnh so 79/2019/ND-CP ngày 26/10/20 19 cüa 
ChInh phü; duvc c quan có thâm quyen xác nhn không cOn dâtâ, nha a nào 
khác; chi duqc bô tn 01 (rnt) lô dat tái djnh Cu; C tong giá trj bôi thu&ng, ho 
trçi thâp hon hoc bAng tiên sü ding dat phãi np cho 01 lô dat tái djnh Cu dâ 
diicic bô trI theo quy djnh, hoc có tong giá trj bôi thu&ng, ho trçi cao hon tiên sCr 
ding dat phâi np cho 01 lô dat tái djnh cu dã thrçic bô trI theo quy djnh nhung 
phân chênh 1ch giüa giá trj bôi thix?mg, ho trg so vói tiên s1r dung dat phâi np 
thâp hm müc cho vay tôi da nêu tai  Diem b, Khoãn 1, Diêu 6 không dü dê xay 
nhà i thI duçic vay không qua phân chênh 1ch thâp han do so müc vay tôi da de 
xây nhà a (tri'r trt.r&ng hçp dc bit duqc Chü tjch UBND thành phô phê duyt). 

3. Di ti.rçng dâ dugc vay v6n uu dAi d mua, thuê mua nhà a xã hi; xay 
dirng mâi hoc cai tao, sta cha nhà dê a theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quân 1' nhà a 
xâ hi thi không duqc vay theo quy djnh cüa Khoãn 1, Khoán 2 Diêu nay. H 
gia dInh, cánhân dâ duqc vay theo Khoân 1 Diêu nay thI khOng duçic vay theo 
Khoãn 2 Diêu nay và nguçic 'ai. 

Diêu 4. Diu kin thrçrc vay 

1. H gia dlnh, cá nhân thuc Khoãn 1, Diu 3 và dng thai dam bão cac 
diêu kin sau: 

a) Cix trü hçp pháp trên dja bàn thành ph Dà Nng; 

b) Co ten trong danh sách dã dugc UBND các qun, huyn hoc Trung 
tam Phát trién Qu dat thành phô xác nhn và cung cap cho N}JCSXH theo mâu 
11 a/TDC (sau khi có kiên cUa VAn phOng DAng k dat dai thành phô ye tInh / 
trng sa hu dat a, nha a nêu tai  Khoãn 2, Diêu 15 quy chê nay). 
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c) T1c hin bâo dam tin vay bang giá trj quyn sr ditng dt và tài san 
khác gãn lien vâi dat theo quy djnh cüa pháp 1ut, NHCSXH và Quy ché nay; 

d) H gia dInh, cá than không có nq xu tai  các t chác tin ding tai  thè'i 
dim vay von; 

d) Co ngun thu nhp và khà näng trã nq theo cam k& vâi NHICSXH. 

e) Co cam k& không cOn dt a, nhà nào khác theo Giy cam k& kern 
theo quy chê nay. 

2. H gia dInh, Ca nhân thuc Khoãn 2, Diu 3 và dông thai dam bâo các 
diêu kin sau: 

a) Cu trü hcip pháp trên dla  bàn thành phé Dà Nng; 

b) Co ten trong danh sách dà duçrc UBND các qun, huyn xác nhn và 
cung cap cho NHCSXH theo mu 1 lb/TDC (sau khi có kiên cüa Van phOng 
Däng k dat dai thânh phô ye tInh trng sa hü'u dat a, nhà a nêu ti Khoân 2, 
Diêu 15 quy chê nay); 

c) Co cam k& cüa nhItng nguôi có quyn sà ding d.t déñ vói thàa dAt 
dugc bô trI tái djnh cix chua duçic vay von uu dãi xây nhà a ti NHCSXH và các 
to chirc tin ding khác trong Giây dê nghj vay dê xay nhà a; 

d) Thirc hin bào dam tin vay theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) H gia dlnh, cá nhân không có nçi x.0 tai  các t chüc tin diing tai  th?yi 
diem vay von. 

e) Co ngun thu nhp và khà näng trâ nq theo cam k& vâi NHCSXH. 

g) Co cam kt không cOn dAt &, nhà a nào khác theo Giy cam kt kern 
theo quy ché nay. 

Diu 5. Mtic dIch sfr ding tin vay 

1. D6i vâi h gia dInh, Ca nhân thuc Khoàn 1, Diu 3: Tin vay dtrgc str 
diing dê trã nçi tiên sO dicing dat cho ngân sách thành phô trithc ngày 01/3/202 1. 

2. Di vâi h gia dIth, cá nhân thuc Khoãn 2, Diu 3: Tin vay duçc si 
ding dê xây nhà &. 

Diu 6. Mü'c cho vay, thôi hin cho vay, Iãi sut cho vay, quy trInh, 
thütiicchovay 

1. Mücchovay: 

a) Di vâi h gia dInh, cá nhân thuc Khoàn 1, Diu 3: Mi h gia dInh, 
cá nhân duqc vay tôi da bang vâi so tiên sir ding dat tái djnh cix COfl n ngân 
sách thành phô nhung không qua 500.000.000 dông Näm tram triu dông) và 
không vixçit qua 70% giá trj tài san bão dam tien vay. Không bao gôm các khoãn 
thuê va 1 phi phát sinh lien quan den thu tiic cap Giây chüng nhn quyêii,, 
ding dat theo quy djnh. V4 
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b) Déd vói h gia dlnh, cá nhân thuc Khoãn 2, Diu 3: M6i h gia dInh, 
cá nhân duc vay tôi da bang vi giá trj d%r toán hoc phuang an tInh toán giá 
thành xây d%rng nhà & nhung không qua 500.000.000 dông (Näm tram triu 
dông) và không vuçt qua 70% giá trj tài san bâo dam tiên vay. 

2. Than han  vay: 

a) D'i vói h gia dInh, cá nhân thuc Khoân 1, Diu 3: Thani han  cho vay 
tôi da không qua 10 näm kê tü ngày giài ngân. Th?yi hn cho vay Cu th di vol 
tirng h gia dlnh, cá nhân vay ducc tInh bang tong so tiên vay chia cho müc trâ 
nçi hang tháng. Müc trâ nq hang tháng do NHCSXH ni cho vay và khách hang 
vay von thóa thun. 

b) D,i vOl h gia dInh, cá nhân thuc Khoán 2, Diu 3: ThOi han  cho vay 
tôi da không qua 25 nàm kê tü ngày giài ngân khoàn vay dâu tiên. Thani hn cho 
vay Cii th dôi vOl mi h gia dinh, cá nhãn vay duçic tInh bang tong so tiên vay 
chia cho mOe trá nç hang tháng. MOe trã nç hang tháng do N}ICSXH nyi cho 
vay và khách hang vay thOa thun. 

3. Lâi suit cho vay 

a) Lãi sut cho vay di vOi h gia dInh, cá nhân thuc Khoán 1, Diu 3: 
4,8%/nàm. 

b) Lãi sut cho vay di vOi h gia dInh, cá nhân thuc Khoãn 2, Dieu 3: 
Bang vOi lãi su.t cho vay ixu dâi cüa Ngân hang chInh sách xã hi do Thu ti.rOng 
ChInh phü quy& djnh cho t1rng th&i ki theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
100/20151ND-CP ngày 20/10/20 15 cUa ChInh phü ye phát triên và quân 1 nha 0 
xã hi. 

c) Lãi sut nq qua han bang 130% lài sut cho vay. 

4. Phucing thOc cho vay: Cho vay trçrc tiêp có üy thác mt so ni dung qua 
các T chOc chInh trj - Xã hi nhn üy thác. 

5. H scvay 

a) Giy d nghj vay vn theo mu s 01/TDC. 

b) Danh sách h gia dlnh, cá nhân thuc di tuvng ducc vay do UBND 
các qun, huyn ho.c Trung tam Phát triên qu dat thành phô cung cap cho Chi 
nhanh NHCSXH tai  Khoàn 1, Khoãn 2 Diêu 4 Quy ché nay. 

c) Bàn sao có chrng thirc H khu thix&ng trü hoc tam  trü trén dja bàn 
thành phô Dà Ning. 

d) Ngoài các giy tO nêu trên, các d& ti.rçing thuc: 

- Khoãn 1, Diéu 3 cung cap them mt trong so giây tO sau: Bàn sao HçTp 
dng, Phi liic Hqp ctng chuyên quyên sO diing dat; Hcp dông, Phii luc Hop 
dng ghi nçi tin sO diing dat; Thông báo nçi hoc giây xác nhn nçi cua cac co 
quan duçic UBNID thành phô giao nhim vi thu tiên sO diing dat; Thông baonpp/ 
tin sO ding dat cOa c quan thuê. 
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- Khoàn 2, Diu 3 cung cp them mt s gi.y t6 sau: Dir toán hoc 
phuo'ng an tInhtoán giá thành xay drng nhà a theo mu 1O/TDC; Bàn sao có 
chfrng thrc: Giâyphép xây drng, Giây chirng nhn Quyên s1r diing dat a; Bàn 
sao ban v thiêt kê. 

6. Thu tic cho vay 

a) Kháchhàng vay gfii Giy d nghj vay theo mu s O1/TDC cho T TMt 
kim và vay von (sau day gçi tat là To) nai cu tth hp pháp. To can ci danh 
sách do UBND qun, huyn ho.c Trung tam Phát triên qu5 dat cung cap dê dôi 
chiéu, to chüc h9p kêt nap bô sung to viên, h9p bInh xét cOng khai duâi sir 
chüig kiên cüa Trixang thôn (To trithng to dan phô) và nguai dai  din To chüc 
ChInh trj - Xã hi cap xã nhn Uy thác, l.p danh sách dê nghj vay vOn NHCSXH 
theo mâu sO 03/TDC, trInh Chü tjch UBND cap xà xác nhn và gui cho 
NHCSXH ncyi cho vay. 

b) Khi nhn ctuqc h so vay do T gài dn, NHCSXH noi cho vay thông 
báo cho khách hang vay theo mu so 07/TDC den lam thu tic vay và mang theo 
ho so vay quy djnh tai  Khoân 5, Diu nay. Can b tin diing duçic Giám dôc 
N}ICSXH ncii cho vay phân cOng thirc hin thâm djnh tInh day dü, hqp pháp, 
hçp l cüa ho so vay, 1p báo cáo thâm djnh theo mâu 02/TDC và to chüc thâm 
djnh tài san the chap dôi vai cho vay xây dimg nhà &, sau do k ten trên ho s 
vay theo quy djnh. Can b tin dimg trmnh ho so vay dä k cho Trtthng phOng/Tô 
tru&ng tin ding kiêm soát, sau do trInh Giám dOe NHCSXH noi cho vay xem 
xét phê duyt. NHCSXH icii cho vay thông báo kêt qua phê duyt cho vay/ho.c 
không cho vay theo mâu so 04/TDC. 

c) Tnr&ng hçp phê duyt cho vay 

- Di vOi khách hang vay d trà nçi tin su diving dt tái djnh Cu: Can cir 
thông báo kêt qua phê duyt cho vay theo mâu so 04/TDC, NHCSXH noi cho 
vay, khách hang vay và To chüc lam nhim vi1 bôi thu&ng k Hçip dông cam kêt 
03 (ba) ben theo mâu so 14/TDC nhix quy dnh tai  Khoãn 1, Diêu 8 Quy ché nay. 
Sau do NHCSXH noi cho vay, khách hang vay l.p Hqp dông tin diing theo mâu 
so 05/TDC và tiên hành giài ngân cho khách hang theo hqp dông tin dung dâ k 
kêt. NHCSXH noi cho vay lam thu t'çTc chuyên tiên theo giây dé nghj giài ngân 
cüa kháeh hang. 

- Di vói khách hang vay d xây dmg nhà a: NBC SXH noi cho vay, 

kháeh hang vay lap: Hçp dông tin dçing theo mu so O5ITDC, Biên bàn xác djnh 

giá trj tài san the chap, Hqp dOng thá chap tài san theo quy djnh cüa NHCSXH 
ye bào dam tiên vay và thirc hin däng k giao djch báo dam theo quy djnh. 

A Dieu 7. Ye giai ngan tien vay 

a) Di v&i h gia dInh, cá nhân thuc Khoãn 1, Diu 3: Khách hang vay 
viêt giây dê nghj giài ngân theo mâu 1 SITDC kern thông báo trã ng tiên su ding 
dt cüa co quan nhà nuóc có thâm quyên, chrng tr dã np tiên thué tru&c ba 
(nêu co) gui den NHCSXH noi cho vay. Can b tin ding kiêm tra, Truâng 
phOng/Tô tru&ng tin ding hem soát trInh Giám dOc phé duyt. Khách hàngy/ 
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kxác nhn vào phii 1iic hçip dng tin ding trong phn theo dôi cho vay-thu nq. 
Tiên vay duc NHCSXH chuyên khoân trirc tiêp vào ngân sách thành pM. 

b) Di vâi h gia dinh, cá nhân thuc Khoãn 2, Diu 3: Tin vay duc 
NIHCSXH noi cho vay và khách hang vay thóa thun dé thrc hin giâi ngân bang 
tiên mt hoc chuyên khoán; So tiên giãi ngân lan dâu không qua 50% s tin 
phé duyt cho vay, N}JCSXH nai cho vay giài ngán so tiên con laj khi ngu?i vay 
dã hoàn thành phãn thô ho.c trén 50% giá trj dir toán cong trInh. Mi ln giâi 
ngân khách hang vay gfri Giây dê nghj giâi ngân theo mu so 15/TDC dn 
NHCSXH nai cho vay. Can b duqc Giám dôc NHCSXH nai cho vay phân 
cong tiên hành kiêm tra tiên d cong trmnh theo mâu so 06/TDC. Nêu cong trInh 
dang thi cOng thirc tê ding quy djnh thI tiên hành giâi ngân và dê nghj khách 
hang vay k' nhn ng vào Phii 1jc Hçip dông tin diing, phân theo dôi cho vay - 
thu nq. 

Diu 8. Quy trInh cp, giao, nhn Giy chfrng nhn Quyn sfr dung 
dt d6i vó'i dôi ttrqng thuc Khoãn 1 Diu 3 

1. Khách hang vay lam thu tiic d nghj cp Giy chüng nhn quyn si:r 
dicing dat (Ban Quàn l dir an dâu tu xây dung qu.n Hài Châu, qun Thanh Khê 
hoäc Ban Giái phóng m.t bang qu.n Ngü Hành San, San Trà, Lien Chiêu, Cm 
L và huyn Hôa Vang hoc Trung tam Phát triên qu dat (neu co) np thay - 
gçi tat là To chüc lam nhim vii bôi thung) np ho so và nhn kêt qu ti B 
phn tiêp nhn và trâ kêt qua thuc Van phông UBND qun, huyn. Thành phân 
ho so (02 b) theo B thu tiic hành chInh quy djnh và kern theo mt trong cac 
lo?i giây th lien quan den xác nhn tiên vay tü NHCSXH. Sau do, To chüc lam 
nhim viii bôi thix&ng k3 Hçip dông cam kêt 03 (ba) ben v&i NHCSXH và Khách 
hang vay ye vic hoân thành thu tiic cap, giao, nhn Giây chüng nhn quyên sir 
diing dat. Toàn b l phi lien quan den vic th%rc hin thu tiic cap Giây chmg 
nhn quyên si'r ding dat do khách hang vay chi trà. 

2. Co quan tip nhn h so có trách nhim ghi dy du thông tin vào S 
tiêp nhn ho so và trã két qua và trao Phiêu tiêp nhn ho so và trâ kêt qua cho 
ngithi np ho so, sau do chuyên den các co quan chIrc nàng thârn tra, 1p thu tVc 
c.p Giây chtrng nhn quyên sir dung dat theo quy djnh. TrirOng hqp nhn hO so 
chixa day dü, chira hçp l thI trong th?:ii gian tOi da 03 ngày, co quan tiêp nhn, 
x1r 1 ho so phâi thông báo và huOng dan ngithi np ho so bô sung, hoàn chinh 
ho so theo quy djnh. 

3. Vic giao Giy chirng nh.n thrc hin theo nguyen tic: Dirge thirc hin 
trirc tip, dng th?ñ gifta ba ben; khách hang k nhn vói TO chüclàm nhim v1i 
Mi thu&ng; T chrc lam nhim v11 bOi thung phâi trao lai trirc tiêp Giây chIrng 
nhn quyên sü diing dat cho NHCSXH noi cho vay. Trix&ng hqp khách hang 
không cüng tii d k3' nhn, To chüc 1àmthim vii bôi thirOng có quyên trao trrc 
tip GiAy chirng nhn quyên sr diing dat cho NHCSXH noi cho vay theo Hop1  
dng cam kt ba ben ma khOng can phãi có them Giây üy quyen. 
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Diu 9. Thiic hin bão dam tin vay 

1. Di vâi di ti.rgng thuc Khoãn 1 Diu 3: Sau khi nh.n dixçic Giy 
chüng nhn quyên sir ding dat, NHCSXH và khách hang vay thirc hin thu tic 
báo dam tiên vay theo quy djnh. H so', thu tVc  báo dam tiên vay dixçic thirc hin 
theo quy djnh hin hành cüa NHCSXH ye hithng dn thirc hin cáo bin pháp 
báo dam tién vay trong h thông NHCSXH. 

2. Di vài d& tuçing thuOc Khoán 2 Diu 3: NHCSXH và khách hang vay 
thirc hin các thu tiic báo dam tiên vay. Ho so', thu tiic, trInh tir bâo dam tiên vay 
duçrc thirc hin theo quy djnh hin hành ciia NHCSXH ye hixàng dn th1rc hin 
cáo bin pháp báo dam tiên vay trong h thông NHCSXH. 

Diu 10. Djnh k' hin trã nç, thu ncr, xfr I nq, thu lãi, kiêm tra sfr 
thing tiên vay 

1. Dinhk'hantràncy 

KS' han trá nci gc duçic djnh k5' 12 tháng 01 1n k ttr ngày khách hang vay 
nhn khoân vay dâu tiên. So tiên trã nç gôc cho mOi kS'  hn bng tOng so tiên vay 
chia cho so k5' ducic vay. 

2. Thu nç 

Can cñ k hoach trá ncr dâ thOa thu vri NHCSXH ncii cho vay, khách 
hang vay chü dng np tiên mt hoc chuyén khoãn vào NHCSXH noi cho vay 
dê trâ nq gôc tiên vay. Khách hang vay có the trá nq tnràc h?n. 

3. Diu chinh k5' han  nçi 

Dn k5' han  trã nq, n&i khách hang vay gp khó khän do nguyen nhân 
khách quan chua trá duçic sO ncr  con thiêu cüa k5' ctó thI thrçic xem xét diêu chinh 
k5' han  trã nçi. Tnrâc 05 ngáy den han,  khách hang vay phái có Giây de nghj diêu 
chinh k5' han  trã nq theo mu sO O8ITDC gui NHCS)UI noi cho vay dê xern xét 
diêu chinh k5' han trá n. Thai han diêu chinh cho 01 k5' hn trâ nq có the mt 
ho.c nhieu lan, nhung tôi da không qua 12 tháng. 

4. Giahannc 

a) Dn han  trá nq cui cUng, khách hang vay chua trã diiçc nc do nguyen 
nhân khách quan thI duqc xem xét gia hn nq. Trtthc 05 ngày, khách hang vay 
phãi co Giây dê nghj gia hn nq theo mâu sO O9ITDC gui NHCSXH noi cho vay 
dê xem xét cho gia hn nq. Vic gia han  nq có the mt hoc nhiêu lan. 

b) Dii vói di tuqng thuc Khoãn 1 Diu 3: Thai gian gia hn nçi t& da 
bang mt nua thai gian cho vay. 

c) Di vâi d& tuqng thuc Khoãn 2 Diu 3: Thôi gian gia han  nq tôi da 
khOng qua 24 tháng. 

5. Chuyn nq qua hn 

a) Khách hang vay sü dçing tin vay sai mi1c dIch dâ ghi trong Hcip dn tin 
diing thi chuyn s du nq sai miic dIch do sang ncr  qua  han. 
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b) Dn k' han  trá nç gc trong thai han  cho vay dã thôa thun trong HçTp 
dng tin diing, nu khách hang vay không trâ &rçYc dung han  s n gc phãi trâ 
cüa kS' han do và không duc NRC SXH nth cho vay chap thun diu chinh kST 
han trâ nq, thI NRCSXH noi cho vay chuyên so nq do sang qua han. 

c) Dn th?ñ dim cui cüng cüa thôi han  cho vay dâ thOa thu.n trong Hçip 
dng tin diing, nu ngixO'i vay không trã bet so nq gôc và không dirge NHCSXH 
noi cho vay ch.p thun gia han  ng, thI NHCSXH ni cho vay chuyn s du na 
do sang qua han. 

6. Thu läi 

a) Lãi tiên vay dixcic tInh theo so du nq thçrc té và thrc hin thu hang tháng 
bt d.0 ti.r tháng sau tháng nhn khoin vay dâu tiên. 

b) Hang tháng, khách hang vay np tin lâi cho T truing t tit kiêm va 
vay v'n hoc np tin mit, chuyên khoán vào NIHCSXH ncyi cho vay d trã lãi. 

7. Kim tra sau khi cho vay dôi vói di ti.rqng thuc Khoãn 2, Diêu 3 

Chm nht 30 ngày k tr ngày giái ngân tin vay lAn cu& cüng, 
NHCSXH no'i cho vay tiên hành kiêm tra vic sir dçing tiên vay theo miu s 
06/TDC. Djnh kS'  hang näm NHCSXH nth cho vay có trách nhim kiêm tra qua 
trInh sà diing tiên vay và trã ng, lãi cüa khách hang vay, kiêm tra hin tring tài 
san bâo dam tiên vay nhàm don doe khach hang vay thirc hin dung và day dü 
nhung cam ket dã thOa thuan trongHgp dông tin dung. NHCSXH ncii cho vay 
có the kiêm tra dt xuât theo yêu câu cüa cap Co thâm quyen hoc xuât phát tü 
nhu câu thc tê cüa NHCSXH ni cho vay ye kiêm tra dOi vâi khách hang vay. 

Diu 11. Quãn 1 và sfr dung tin Iãi cho vay 

1. NRC SXH trIch 1.p dçr phOng rcii ro tin ding chung theo quy djnh tai 
Quyt djnh s 30/2015/QD-TTg ngày 31/7/2015 cüa Thu tuO'ng ChInh phü, 
hithng dn cüa B Tài chInh tai  Thông tix so 62/20 161TT-BTC ngày 15/4/2016; 
trIch phi quãn 1 theo quy djnh tai  Quyêt djnh so 19/2017/QD-UBNID ngày 
16/6/2017 cüa UBND thành phO và duqc sira, dôi bô sung mt sO diêu tai Quyêt 
djnh s 01/2020/QD-UBND ngây 20/01/2020 eüa UBND thãnh phô. 

2. Tin läi thu dugc tü chucing trInh cho vay theo Quy ch nay duqe can 
dôi chung vài tiên lâi thu duc tü cáe chuo'ng trInh cho vay tirnguOn von ngân 
sách thành phô Uy thác qua Chi nhánh NRC SXH thành phô dê chi phi cho các 
ni dung theo dung quy djnh. 

Diu 12. Xfr 1 no' bj rUi ro 

1. Di tixqng dtrçic xem xét xir 1 i-Ui ro, nguyen nhân khách quan lam thiêt 
hi trrc tip dn s tiên và tài san cUa khách hang, bin pháp xU 1, ho s pháp 
1 d xem xét xU l nçi bj i-Ui ro dixcxc áp ding theo quy djnh cUa Thu tllâng/ 
ChInh phU v cor the x1r l ng bj rUi ro tai  NRC SXR. W 

2. ThAm quyn xem xét xU l nçi bi i-Ui ro: 
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a) Giám d& NHCSXH nai cho vay tng hqp, kiêm tra ho sci dé nghj xi'r 
1 khoanh nçi, xóa nçi trInh cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh; 

b) Thm quyn xem xét xü 1 nçi bj rüi ro do Chü tch UBND thành ph 
quyêt djnh. 

c) Ngun vn d xü 1 nçi bj rüi ro di.rçic 1.y tiir Qu5 dir phông rüi ro tin 
ding ãâ duçic NHCSXH trIch 1p theo quy djnh. 

d) Trir&ng hcip qu5 dir phông rüi ro tin diing không dü bij dp, tüy theo 
tInh hInh thirc tê khoán vay bi rüi ro, Chi nhánh NHCSXH thành phô dê xuât giri 
Si Tài chInh thành phô báo cáo UBND thành phô bô sung ngân sách thành phô 
dé xir 1, hoc giâm trirc tiêp vào nguôn von dâ i1y thác qua Chi nhánh 
NHCSXH thành phô. 

3. Nhffiig tnrmg hcp xir 1 rüi ro khác, Chi nhánh NHCSX}]I thành ph 
Dà Nàng phôi hçip vâi ca quan, don vj có lien quan báo cáo, tham mini Chü tjch 
UBND thành phô Dà Nng xem xét, quy& djnh. 

Diu 13. Ch d báo cáo 

1. Chi nhánh NRC SXH thành ph thrc hin ch d báo cáo djnh kS' tai 
các kS'  hçp cho Ban di din Hi dng quãn trj NHCSXH thành phô theo dung 
quy djnh. 

2. Djnh k' 06 tháng hoc theo yêu cu dt xuât, Chi nhánh NHCSXH 
thành phô báo cáo kêt qua cho vay lit nguôn 1iy thác theo quy ché nay 
glri TJBND thành phô, Sâ Tài chInh và UBND các qun, huyn dê theo dOi, tong 
hçip báo cáo cap có thâm quyên. 

Diu 14. Hch toán, theo döi cho vay, ch d báo cáo quyt toán 

Vic ghi chép, hach  toán k toán di vâi nun vn üy thác và dix nçi cho 
vay dixçic theo dOi, bach  toán vào tài khoãn ké toán riêng theo các van ban 
huâng dan cüa Tong Giám dôc NRC SXH. 

Chiro'ng Ill 
TO CH1C TII!C fflN 

Diu 15. Trách nhim cüa các co' quan, do'n vj, dja phu'o'ng 

1. Trách nhiêm cüa Sâ Tài chInh: 

a) Tham mixu UBND thành ph chuyn kinh phI lit ngun ngân sách 
thành phô üy thác qua Chi nhánh N}iCSXH thãnh phô dê cho các h gia dInh, 
cá nhân có nhu câu vay trá nq tiên si'r diing dat và xây nhà a duct kjp thai. 

b) Can cü quy ch cho vay nay và ngun kinh phi üy thác dä dixcic cp có 
thâm quyên phe duyt, k hcip dông ñy thác vói Chi nhánh N}ICSXH thành phô; 

c) Trên c sô d nghj cüa NHCSXH, chü trI phi hcTp vâi các cc quan lien 
quan thâm djnh ho sor vay bj rCii ro, báo cáo cap có tham quyên xem xét, q 
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djnh di vâi tri.thng hqp quy mô cüa dçt xoá ncr  vuçt qua s di.x Qu dir phông 
rüi ro tin dicing. 

d) Chü trI ph61 hçip véi các co quan, dan vj có lien quan báo cáo Chü tjch 
TJBND thành phô xem xét quyêt djnli dôi vOi các dôi tiiçmg dc bit ngoài di 
tl.rcYng tai  IDiêu 3 quy djnh nay do UBND các qun huyn dê xuât. 

2. S& Tài nguyen và Môi tnr&ng: Theo chrc näng nhim vii, chi dao cho 
các Ca quan chuyên mon có trách nhim phôi hçip vth NIHCSXH dê thirc hin 
các thu tçic cho vay, xác nhn thông tin ye nhà a, dat &; có kiên tham gia v 
cac dôi tuçing dc bit ngoài dôi tucing tai  Diêu 3 quy djnh nay do UBND cac 
qu.n huyn dê xuât. 

a) Van phông Däng k dt dai thành ph& Trong th?yi han  03 ngày lam 
vic ké tir ngày nh.n duqc van bàn dé ngh xác nhn thông tin ye nhà a, dt & 
cüa tüng dôi tuqng c11 the, Van phông BAng k dat dai thành phô rà soát và cung 
cap thông tin day dü, dung han.  Chi do các Chi nhánh van phông dat dai tai 
qun, huyn trong vic cap, bàn giao Giây chü'ng nhn quyên sü dçrng dat dê lam 
thu ti,ic the chap báo dam tiên vay theo dung quy djnh. 

b) Trung tam Phát trin qu dt thành ph& Co vAn bàn gui dn VAn phông 
ding k dat dai thành phô xác nhn thông tin ye nhà &, dat trên dja bàn thành 
ph di vâi các trlz&ng hçp ducic giao theo dôi quán l (neu có). Trén ca sâ i," 
kin xác nhQn thông tin cüa VAn phông dAng ki dat dai thành phô, 1p danh sách 
các h gia dInh, Ca nhân thuc dôi tlxqng ducic vay theo mu sO 11 a/TDC, neu 
tai Khoàn 1 Diêu 4 Quy chê nay gui cho NHCSXH, UBND phu&ng, xã dé di 
chiêu cho vay theo quy djnh. 

3. Cic Thu thành ph& Theo chi'rc nAng, nhim vii cung cp Thông báo 
thu tiên sü diing dat tái dnh Cu con ncr  cüa các h gia dInh, cá nhân cho Chi 
nhánh NHCSXH thành phO dê chuyên trâ ng tiên sir ding dat. 

4. Kho bac  Nhà nuâc Ba Nng: Phi hqp vd Chi nhánh NHCSXH thành 
ph hach  toán thu tien sir diing dat. Tron thai gian tôi da 02 ngày lam vic, phãi 
cung c.p chi'rng ti'r np ngân sách cho To chirc lam nhim vi bôi thu&ng nêu tai 
Khoân 1, Dieu 8 và h gia dlnh, cá nhân np tien sir diing dat dé hoàn chinh h 
sa cp Giy chimg nh.n quyen s'Cr diing dat cho các h gia dInh, cá nhân theo 
quy djnh. 

5. sa Thông tin yà Truyên thông, Dài phát thanh - Truyn hInh thành ph, 
Cng Thông tin din tr thành phô và d nghj Báo Dà NAng, Báo Cong an thành 
ph& Tuyên truyn chInh sách cho vay tai  Quy che nay cüng vâi thông tin v 
chInh sách ncr  và thanh toán nq tiên su ditng dat theo quy djnh cüa ChInh phu yà 
cUa thành phO tai  Cong vAn sO 8617/UBND-STC ngày 20/12/2019. 

6. Trách nhim cua NHCSXH các cp: 

a) Thirc hin cho vay dung quy djnh tai  quy ch nay; iru tien giãi quy& 
các h so vay trâ ncr  tin su ding dat tái djnh Cu de chuyên np tiên vào n 
sách thành ph dam bâo thai gian truOc ngáy 01/3/2021. 
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b) Tip nh.n, quàn 19 và sü dicing ngun kinh phi ngân sách thành ph üy 
thác theo ding quy djnh cüa pháp 1ut và các quy djnh ti Quy chê nay; phôi 
hçip vâi các Co quan lien quan kiêm tra sau cho vay; thu nq, thu läi theo quy 
djnh. 

c) Lp hè so xir 19 nq bj rüi ro trInh cp có thm quyn xem xét, quy& 
djnh; 

d) Hach  toán k toán di vâi ngun kinh phi và dix nçi tir ngun kinh phi 
ngân sách thành phô üy thác qua N}ICSXH và thçrc hin chê d báo cáo theo 
quy djnh. 

7. Các t chirc chInh tn - xâ hi nhân üy thác: 

•a) Tu9ên truyn, 4n dng và huóng dn To tit kim và váy yônthirc 
hin üythác cho vay.

: 

b) T chirc kim tra, giám sat, quàn 19 hoat  dng tin dirng theo van bàn 
1jêrtjh ahq dông üy thác d k9 vâi N}ICSXH. 

8. UBND qun, huyn: 

a) Chi dao  các don vj có chirc näng thc hin côngtác bithithng, h trg, 
có van bàn gui den Van phông däng k9 dat dai thành phô xác nhan  thông tin ye 
nhà , dat a trên dja bàn thành phô cüa tmg dôi tuqng cti the. 

b) Trén co sô 9 kin xác nhn thông tin c'üa Van phông dàng k9 dt dai 
thanh phô, lap danh sach cac ho gia dinh, ca nhân thuôc dôi tuong duoc vay tra 
nç tiên sir diing dat và xây nhà & trên dja bàn theo mu so ii aJTDC, mâu so 
llb/TDC nêu t.i Khoãn 1, Khoán 2 Diêu 4 Quy chê nay g1ri choNHCSXH, 
UBNID phu?mg, xa dê dôi chiêu cho vay theo quy djnh. 

c) Kjp th?yi thông tin dn các h gia dInh, cá nhân thuc di tuçngduçc 
vay trâ nç tiOn sir ding dat và xay nhà dê 1pthU tiic vay theo Quy chê nay; 
Báo cáo và dê xuât den CáC co quan có thâm quyên kiém tra, xem xét quyêt djnh 
cac dôi tuqng dc bit ngoài doi tugng tai  Diêu 3 quy djnh nay. 

9. UBNID xâ, phumg: 

a) UBND xä, phrnmg gi'ri Danh sách các h gia dInh, Ca nhân thuc d6i 
tuqng duçic vay trá nç tiên scr dçing dat và xây nhà a cho To Tiêt kim và vay 
von va chi dao  Ban giám nghèo cp x tp hqp ho so cüa các To Tiêt kim và 
vay von trong toãn da bàn trInh Chü tjch UBND Cap xA xác nhn trên Danh 
sách dê nghj vay von NHICSXH. 

b) Phi hçip vâi N}JCSXH, các cci quan, don vj có lien quankim tra vic 
sü d%lng tiên vay, don doe thu hôi nç den han,  nq qua han; kiêm tra, phüc tra 
khách hang vay tiên bj rüi ro trên dja bàn. 

c) Phi hçp vâi N}]ICSXH xi'r 19 các truang hqp nç chây ', nci qua han...; 
hu&ng dan h vay 1p ho so de nghj xü 19 n rüi ro do nguyen nhân khách quan 
va có 9 kiên ye de nghj xü 19 rài ro cüa khách hang vay; tham gia to dOn dôc.4 
hOi nçi khó dôi... 
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12 

10. Trách nhim cüa khách hang vay: 
a) Kê khai h so dy dü, trung thrc, chInh xác; sir diing tin vay dung 

mvc dIch. 

b) Phi h9p vói các co quan ct 1p thu tiic cp Giy chü'ng nhn quyn si:r 
d1ing dat, các thu tc the chap bão dam tiên vay theo quy djnh. 

c) Trâ nçi gc, lâi dung quy djnh; thirc hin dy du quy uâc hot dng cüa 
To tiêt kim và vay von. 

d) Déd vOi khách hang thuc di tixcing theo Khoân 1 Diu 3 phãi thuc 
hin k Hqp dông cam két ba ben theo mâu so 14/TDC. 

Diu 16. NhOng t chirc, Ca nhân có hành vi vi pham Quy ch nay, tu' 
theo tInh chat va mirc d vi phm s bj xu 1 theo quy djnh cüa .pháp 1ut.. 

Diu 17. Thu hi kinh phi u thác 
1. Di vâi ngun kinh phi üy thác d cho vay theo Khoãn 1 Diü 3: Dn 

flgày 01/3/2021 nguôn kinh phi üy thác con du phâi np trâ ye ngân sách thành 
ph& dng thyi Chinhánh NHCSXH thàrih phô có trách rthim theo dôi thu hOi 
nç gôc và np trâ ye ngân sách thành phô theo quy djnh. 

2. Di vâi ngun kinh phi cho vay theo Khoãn 2 Diu 3: Khi UBND thành 
phô có quyêt djnh thu hôi tiên vay, NHCSXH thrc hin thu hôi tiên vay den han 
d chuyên trã ngân sách thành phô cho den khi thu hôi hêt kinh phI u' thác. 

Diu 18. Xtr 1 vtró'ng mac 

1. Khi tip nhn và xà 1 các h so vay nu phát sinh nhthig tru'&ng hçxp 
dc bit khó khãn ngoài các quy djnh tai  quy chê nay can giái quyêt cho vay thI 
UBND qun, huyn hoc Chi nhánh NHCSXH thành phô có báo cáo c1i the gui 
Sâ Tài chInh d phôi hqp vâi CC cor quan, don vj có lien quan tham mixu Chü 
tjch UBND thánh phô xem xét, giái quyét. 

2. Trong qua trinh trin khai thirc hin Quy ch nay, nu Co \rLthng mac 
phát sinh, cac co quan, don vi, dja phi.rorng kjp thai phãn ánh ye Chi nhánh 
NHCSXH thành phô dê phôi hçip vOi Sà Tài chInh Va các Co quan có lien quan 
nghiên cth.i, dà xut UBND thành phô xem xét, süa dôi, bô sung cho phü hp vâi 
tInh hInh thc t nhm dam bão su d'çing kinh phi u' thác dung m1ic dich, cohiêy 
qua.!. 
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DANH MUC CAC MAU BIEU 

(Ban hành kern theo Quy ch Quán 1 và sir diing ngun kinh phi ngân sách thành 
phô u' thác qua Ngân hang ChInh sách xâ hi dê cho các h gia dInh, cá nhân con ng 

tiên sü ding dat tái djnh Cu vay trá nç dung han  và các h gia dInh, cá nhân thuc 
din giâi tOa, di d?i nhà vay xây nhà dê a) 

TT MAU sO TEN MAU BIEU 

1 01/TDC Giydnghjvayvn 

2 O2ITDC Báo cáo thm djnh 

3 03/TDC Danh sách d nghj vay vn NHCSXH 

4 04/TDC Thông báo phê duyt/ti'r ch6i cho vay 

5 O5ITDC Hcip dng tin ding 

6 06/TDC Biên ban kim tra 

7 07/TDC Thông báo nhn h sci vay vn 

8 O8ITDC Giy d nghj diu chinh k' han  trá n 

9 09/TDC Gi.y d nghj gia h nq 

10 1 OITDC Dir toán, phucing an tInh toán giá thãnh xây dirng a 

11 
1 la/TDC Danhsách h gia dInh, cá nhãn vay trã nq tin sü ditng dt 

1 lb/TDC Danh sách h gia dInh, cá nhân vay xây nhà a 
12 12/TDC Thông báo chuyn nq qua han 

13 13/TDC Thông báo chm düt cho vay 

14 14ITDC Hqp dng cam k& ba ben 

15 15/TDC Gi.ydnghjgiáingân 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

GIAY CAM KET 
(V/v dành cho d& tuqng nçc tin str diing dt tái djnh cu 

vay trá ngtiên sü dixng dat) 

KInh gui: Chi nhánh Ngân hang CSXH thành ph Dà Nng 

Tôi k ten duOi day là: 
Hçvàtên:.. nàmsinlr  
CMND sô   do CA câp/ngày  
Hin thu&ng trü ti  
Tôi xin xác nhn thông tin nhu sau: 
Trithc day, tôi (gia dInh tôi) thuc din giâi tôa dir air  
Duqc nha rnrâc bô trI lô dat tái djnh Cu, tai dja chi: 
- Thüa dat so (so lô): ., Din tIch: ..  (ma) 
- Th bàn do (phãn khu) 
- Ten du an tái dinh Cu:  
- Duôrng , phutxng (xâ):  
- Qun (huyn):  ,thành phô Dà Nang. 
Dugc ghi nçi tiên sü dting dat, vói so tiên con nç là:  

Nay tôi (gia dInh tôi) cam kêt chi có 01 (met) thfra dat duy 
nhat nêu trên và không cOn th'Cra dat, nhà 0' nào khác trên toàn lãnh 
tho Vit Nam. 

Tôi xin cam kêt ni dung xác nhn và cam kêt nói trên là 
di'ing sir that, nêu có sai trái hay gian 1n gI tôi hoàn toàn chju 
trách nhim tru0'c pháp luat. 
L do lam giây cam két: Dê ducic vay trà nq tiên su diing dat do ,  
cOn nq tiên su dçing dat tái djnh cu theo chü truang cüa thành phO. 
Tôi xin chân thành cam cm.!. 

Dà Náng, ngày tháng nám 2020 

Ngtrôi vit cam kt 
(lc)2 và ghi rö hQ ten) 
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CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip  - Tu do - Hnh phüc 

GL&Y CAM KET 
(V/v dành cho di titçrng di d&i giái tóa khóng dwcic ncr tin th dyng da't, 

vay xáy nhà dé 6) 

KInh gui: Chi nhánh (Phóng giao djch) NHCSXH tinh (huyn) 

Tôi ten là:   Nàm sinh  

CMD s    do CA   cp ngày  

Thiing trü ti:  

Tôi xin xác nhn thông tin nhu' sau: 

Tnthc day, tôi (gia dInh tôi) thuc din giâi tôa dir án  

Duçrc Nhà nithc b trI lô dt tái djnh cu, ti dja chi: 

- Thira d,t sé, (s lô): , Diên tIch:  .(m2). Th bàn d (phân khu)  

- Ten du an tái dinh Cu:  

- Du?ng , phuông (xi):  

- Qun (huyn):   , thành ph Dà Nng. 

Nay tôi xin cam k& tôi (gia dInh tôi) chi có 01 (met) thi'ra dt duy nht 
nêu trên và không con thira  dat, nhà a nào khác trên toàii lath thô Vit Nam. 

14 do lam giy cam kit: D duçic vay xây nhà d i. 

Tôi xin cam kt ni dung xác nhn và cam k& nói trên là dung sr that, 
neu có sai trái hay gian 1n gI tôi hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp lut. 

Tôi xin chân thãnh cam on.!. 

Dà Nàng, ngày tháng näm 2020 

Ngtrô'i vit cam kt 
(7cj và ghi rö hQ ten) 
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o CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM Mu s6 O1/TDC 
Doe lap - Tu do - Hanh phüc Nguàivayvô'nlpO1liên 

NFL 

GIAY BE NGH! VAY VON 

KInh glri: Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh (huyn)  

H9 và ten ngii?i vay vn: Ngày, tháng, nAm sinir 
Dan tôc: Giói tInh: Nam LI Nü LI 
Chüng minh nhân dan/HO chiu/Thé quân nhân/Thê can cithc cong dan s& 

Ngày cp / / No'i cp  
Dja chi thixông trCi•  

Ma sé thu cá nhân (nu co) Din thoai  
ThuOc di ti.rqng: 
U HO gia dInh, cá nhân thuOc  din giãi tOa, dn bü can nç' tin sir dicing dt tái 
djnh cix da dixçic ghi nq trithc ngày 01 tháng 3 nàm 2016. 
LI Ho gia dInh, cá nhân thuOc din giâi tôa, di diii nhà & khi Nba nix&c thu h4M 
d.t nhixng không thuOc din duqc nq tin s1r dtng dt tái djnh Cu theo quy djnh 
t.i Nghj djnh s 79/2019/ND-CP ngày 26/10/20 19 cüa ChInh phü. 

1. Mic dIch vay vn: 
LI Trã nc tin sir ditng dt cho ngân sách thành ph Dà Nng 
U Xây dirng nhà &. 
2. Tng s vn thc hin: dng, trong do: 
-Vntircó: dng. 
- D nghj Ngãn hang cho vay s tin: dng. 
- Th&i hn vay: tháng; Trâ gôc: 12 thángl 1n; Trã lâi: hang thang. 

3. Phirong an trã nç 

a) Nun v611 trã no 

STT Hç và ten 
Ngh nghip, ten co 

quan cong tác 
('niu co) 

Quan h vó'i 
ngtrôi vay 

vn 

Thu 
nhp/tháng 

(dng) 
1 

So CMND  
Ngui dfrng 
ten vay vn 

2 
 Sé CMND  Vçi/con... 

Tng cong 

1 
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b) Phuoig an trá nç 
- Si tin dung d trã nçi gc 12 tháng/ln dng 

- Tin läi ducic trá hang tháng theo du nçi thirc t, bt d.0 tr tháng sau 
tháng nh.n tiên vay dâu tiên. 

- Thirc hien gui ti& kim hang tháng tai  T ti& kim và vay von hang 
tháng v9i so tiên dông. 

4. Cam kt 
- Tôi và các thành viên dng s& hfru quyn sir diing d.t (du?c b trI tái 

djnh cu) chua duçc vay vn u'u dãi h trçl nhà & xã hi t?i  NHCSXH và các T 
chirc tin diing khác, ngân hang khác; 

- Chüng tôi thng nh.t Cu ngu&i dai  din vay vn tai  NHCSXH là Ong 
(bà) và sir diing nguOn thu nhp cüa các thãnh viên có ten 
trong danh sách trén dê trà nci NHCSXH; 

- Sü ding vn dung mic dIch, trá nçi gc và lãi èho NHCSXH dy dü, 
dithg han  và thirc hin ding các quy djnh cüa NBC SXH; 

- Chüng tôi cam k& sü dimg tài san là Quyn sir diing d.t s' , t 
bàn do so , din tIch dia chi  thuc s& hthi cüa 
ônglbà lam tài san bào dam tiên vay tai  NHCSXH. 
NBC SXH có quyên xir l tài san nay nêu chi1ng tOi vi pham hçip dông tin dçing, 
hçip dông the chap k kêt v&i NHCSXH. 

Cam kt thrc hin bào dam tin vay theo quy djnh cüa pháp lu.t và theo 
huàng dn cüa NHCSXH. 

Nu không thirc hin dung nhtng li cam kt trên, chüng tOi xin chju 
hoàn toàn trách nhim theo quy djnh cüa pháp lu.t./. 

............., ngày ......tháng .......nám ........ 
- Cac thanh vien cam ket 

(K, ghi r6 hQ ten) 

Ngtrôi d nghj vay vn 
(Kj, ghi rô hQ ten) 

'Thông tin v tãi san báo dam (nu chua cO Giy cMng nhn thI ghi theo thông tin theo cãc giáy t khác nhtr so lô, phân 

khu, ten dumg, dr an...) 
2 Bao gm cãc thành viên dng st hQu Quyn sCr dirng dt tái djnh cix và các thành vién cam kOt cüng trã nq 

NHCSXH. 

2 
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CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VTT NAM Mcu s6 02/TDC 
Dc Jp - Ti do - Hinh phüc Lp 01 lien liru NH 

ngày tháng. ......nám  

BAO CÁO THAM D!NH' 

can ci Quyit djnh sá ngày  cia UBND thành pM Dà 
Náng v vic Ban hành Quy cM Quán l và th dyng nguón kinh phi ngân sdch 
thành phó uj) thác qua Ngân hang ChInh sách xã hi ã'ê cho các h gia dInh, cá 
nhdn con nçt tin th dyng dat tat djnh cit vay trá nçt ding hgn và các hç5 gia 
dInh, cá nhân thu3c din giái tOa, di d&i nhà vay xay nhà dê 6; 

HQ và ten ngithi th.m djnh  , chüc vii  

TMn hành thm djnh h so d nghj vay vn cüa ông/bà  
dja ch1  Thii gian th.m djnh ti'r 
ngày I.. / dn ngày......../....../........và báo cáo két qua nhu' sau: 

NQI DUNG THAM D!NH 
1. Thông tin v ngirô'i vay 

- HQ và ten:  Ngày, tháng, näm sinh: / I  
- Dan tôc:.. Giói tInh: Nam1Ni 

- Chirng minh nhân dânlH chiu1Thé quân nhanlThê can ci.râc cong dan 
s& Ngày câp /  /  .. Nai câp  

- Diên thoai lien he  

-Djachi dangkcixtru• 

- Thuc di tilqng: 

a) H gia dInh, cá nhân thuc din giái tOa, dn bü con nq tin s1r d%lng dat 
tái djnh cu d di.rçic ghi nçi trtthc ngày 01 tháng 3 näm 2016. 

b) H gia dInh, cá nhân thuc din giâi tóa, di di nha & khi Nhà ni.r&c thu 
hôi dat nhung khOng thuc din dixcic ng tiên s& diing dat tái djnh eli theo quy 
djnh tai  Nghj djnh so 79/20191ND-CP ngày 26/10/20 19 cüa ChInh phü. 

- V tInh hInh vay vn u'u dâi h trc nhà & xâ hi ti NHCSXH và cac t 
chCrc tin dicing khác, ngân hang khác cia nglx&i vay von và các thành viên dông 
sà h&u dat tái djnh cii.  

- Thông tin khác:  

2. Thông tin v miic dIch vay vn 

' Báo cáo thni djnh do can bO thm djnh dánh may và in, nQi dung thm djnh phü hcxp vâi trng 1oi mvc dich 
vay 
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a) Tin vay sü ding vào miic dich trâ nçi tin sir dyng d.t cho ngân sách 
thành phô trrnic ngày 01/03/2021. 

b) Tin vay sr diing vào miic dIch chi phi xây dirng mói nhà d ô tai  dja 

ch1  

- Tong chi phi dir toán hoc phung an tInh toán giá thành 
là dông (Bang chi )  

- Giy phép xây drng (nu co) s noi cp  

- sc thit k ngày / / do thit k; 

- Hqp dng thi cong (nlu co) ngày tháng näm ic gita 
vth  

- Nhu cu vay vn dng (chim % giá trj dir toán ho.c 
phuung an tInh toán giá thành). 

3. Thông tin v vn t*y có, thu nhp và khã náng trã nç cüa ngtr?ri vay 

a) Tng giá trj phuong an vay vn  dng, trong do: 

- V6n tir c&  dng 

-VnvayNHCSXH  dMg 

b) Thu nh.p 

- Tng thu nhp diing d trã nq dng/tháng, trong do: 

+ Thu nh.p cüa ngui vay vn  

+ Thu nh.p cüa các thành viên khác cam kt dng trã nq  

c) Khà näng trà nçi, trâ lãi 

- S tin khách hang cO khà nàng trà nç g& .dng!k' 

- Trà lai:  

Thông tin khác:  

4. Thông tin v tài san bão dam 

a) Tài san bâo dam là quyn sr ding dAt cUa ông 
(bà) duçic các cci quan có thâm quyên cap sau 

khi trà nci tiên sCi diing dat tái djnh cu. 2  

+ Thira dAt: Thi'ra dAt s , Ty Bàn d s , Dja chi 

Din tIch m2, HInh thirc sir ding  

ThM han  sir diing Nguôn gôc sü dimg  

2 Nu chira có thông tin ci th thi ghi theo thông tin trén các giy tr chirng minh tài san bâo dam thuc so h1u 

cUa khách hang do khách hang cung cp (so 10, phân khu, t€n dtrông, dir an...) 
2 
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- Giá tn tài san bào dàm3 .dng, trong do: 
+ Giá tn dt â dng. 

- Gi.y t v tài san bào darn: (ghi theo các thông tin cüa các giy t& sau: HQp 
dng, Phy lyc I-Ictp dông chuyên quyen sz' c4ing dat hoc Hcrp dông, Phu luc 
HQp dông ghi nQ tiên sz'c dyng dât, ban sao Thong báo n hoc giáy xác nhán 
n cia các cci quan duc UBND thành phô giao nhim vy thu tién th dyng dát, 
thông báo n5p tiên th dyng dat cia cci quan thuê 

- Thông tin khác•  

b) Tài san bào dam là Quyn sà diing dt cüa  
Vâo so cap Giây ch'crng nhn so  

+ Thi'ra dt: Thüa d.t s , T Bàn d s , Dia chi 

+ Din tIch m2, Hinh thi.'rc sü diing  

Thii hn si:r diing Ngun gc si'r diing  
- Giá tn tài san báo dãrn .dng, trong do: 
+ Giátrj dt â• dng. 
Thông tin khác:  

5. Nhn xét và d xut 

a) Nhân xét: 

TInh hçp l hoc không hcip l theo các ni dung sau: Dôi tlicYng vay vn theo 
quy djnh; dàng k cu trá hçp pháp theo quy dnh; Chua dtrçic vay vn uu däi h trçY 
nhà a xã hi tai NHCSXH và cac to churc tIn diing khác; Nguôn thu nhp V khà 
nàng trá nç; Giây d nghj vay von; tài san bào darn tiên vay; Von tr có; Ho so thiêt 
k, dir toán hoc phucrng an tInh toán giá thành, Giây phép xay dirng... 

NIhn xét khác: 

Khách hang dü diu kin/không dü diu kin vay vein  
Ldo:  

djnh, dê nghj: 
b) D xut, kin nghj: Can cir b h so d nghj vay vn, k& qua thm 

- Không phê duyt cho vay - 1 do không phO duyt cho vay  
- Phé duyt cho vay vâi ni dung cii th thu sau: 

+ S tin cho vay:.. ctng (Bcng ch1b 
 
) 

+ Miic dIch str ding tin vay:  

Giá trj do can b thm djnh tmnh toán lam co ser xác djnh mrc cho vay cho phi hcrp. 
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+ Thi han  cho vay: tháng, k ttr ngày giãi ngân khoãn vay dâu tiên. 

+ Kr han trá nq gc: 12 tháng/1k'. S tin trà n cho mi ki han  dng. 

+Trâ läi tin vay theo tháng, bt du tir tháng 1in k vói tháng nh.n khoàn vay 
dâu tiên./. 

Ngày tháng nám 
CAN BQ THAM DINH 

(K3, ghi rö ho ten) 

IUEM SOAT VA PilE DUYT CHO VAY 

 Ngày......tháng nám....... 
TRTYOG PHONG (TO GIAM DOC 
TRU'ONG) T!N DVNG 'Kj, ghi rö hQ ten và dóng ddu, 

(Kg, ghi rö hQ ten) 
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Ten t TK&VV:  

Thôn:  

Xä/Phi.thng:  

Qun/Huyn:  

Ti cuc hçp ngày / I , T Ti& kim và vay vê,n dã tin hành hçp bInh xét các t viên d nghj vay vn Ngân 
hang ChInh sách xä hi. Toàn to nhât trI dê xuât nh11ng ngu&i có ten dui day diiqc vay von dçit nay: 

s 

T 
T  

119 Va ten Oja chi 
D nghj clia T TK&VV 

LIUTI vi. uurz, inung 

Phê duyt cüa Ngân hang 

So tiên Mtic dIch vay Thôi hn So tiên Thôi han 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Cong: 

DANH SACH 
DE NGH! VAY VON NGAN HANG CHNH SACH XA HO! 

(Ap diving di vâi các h gia dInh, cá nhân vay trã n tin sü ding dAt hoc xay 
drng nhà i) 

Miu s6: 03/TDC 
L4p 03 lien: - 01 lien luu NH; 

- 01 lien liru UBND cap xâ 
- 01 lien hcu to TK& VV. 

T tru'&ng 
(Kj, ghi rä h9 ten) 

Ngày tháng näm Ngày tháng nám.. 
Phn xác nhn cüa UBND xã Phê duyt cüa Ngãn hang 

Nh1tng nguM có ten trén dang cutr(i hçip Phá? S ngrni duçic vay von dçt này ngix&i. 
t? xâ/phixäng thuc dôi tucng: Tong so tiên cho vay: dông. 

S ngithi chiia dixcic vay dçit này ngtr&i, có so thu tr trong danh sách 
UBND xãlphu'&ng 11à  

(R35 ten, dong dOu) Can b tin dirng 
(Kj', ghi rö hQ ten) 

Trirông phông KIH-NVTD 
(To trirrng KR-NV) 

(K ghi r5 hQ ten) 

Giám ctoc 
(K ten, aong ddu) 

'CO nhu cu vay v6n trâ nq tin si'r ding dy hoc xây drng nhà r. 
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NHCSXH TP. BA NANG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA WT NAM 

PGD qunIhuyn TJc 1p - Tir do - Htnh phüc 

 ngày tháng näm  

Miii S6 04/TDC 
Ngdn hang lap: 02 lien 

-01 lien gzi UBND 
phu'xng,xã; 

-  01 lien lu NH. 

THÔNG BAO PHE DUYIT/TiS CHOI CHO VAY 

KInh gri: TJy Ban nhân dan phu&ng/xã  

Chi nhánh (Phông giao djch) Ngân hang ChInh sách xã hi thành ph 
(qun/huyn) thông báo kt qua phê duyt/Tü ch& 
cho vay theo Danh sách d nghj vay vn Ngân hang ChInh sách xã hi mu s 
O3ITDC dInh kern. 

D nghj UBND phu&ng/xä thông báo cho Ong (bà) có 

ten trong danh sách duçic phê duyt dn trii sâ Chi nhánh (Phông giao djch) 
NHCSXH thành phê Dà Nng (qunIhuyn )  
dja chi vao 1iic giàr. . . .ngày . .. .1...!..... d k Hqp dng 

tin ding và lam các thu tiic lien quan khác theo dung quy djnh'. 

D nghj UBND phixng/xã thông báo cho Ong (bà) có 

ten trong danh sách tü chi cho vay duqc bitt vâi các 1 do tir chi cho vay cti 

th nhu sau2  

D bit them thông tin chi ti&, xin lien h vói Ong (bà) chirc 

vii	 s din thoi /  

Trân tr9ng thông báo! 

GIAMBOC 
(Kj, ghi rö hQ ten và dong dá'u) 

'Trtx&ng hcp phé duyt cho vay 
2  Trirng hcip tr ch6i cho vay 
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM Mu s6 05/TDC 
Dc Ip - Ttr do - Hinh phiic 

HOP BONG TIN DUNG1  
S /20 /HDTD 

Can c bç$ Luçt dan svà các quy djnh pháp lu2t hin hành khác có lien 
quan; 

Can ci'c Luçt nhà & so' 65/2014/QHJ3 ngày 25/11/2014, 
Can ci  

Can ci h sc; vay vO'n cza Ong (ba)  
ngày. ... tháng. . .. nám...... 

Horn nay, ngày tháng näm  t.i ching tôi 
gôm: 

Ben cho vay:  Chi nhánh (Phong giao djch) NHCSXH TP (huyn)  
-Djachi:  

- Diên thoai:  

- Ngtrii di din: Chirc v11:  

Ben vay: 
- (Ong/ba):  Ngày, tháng, näm sinir / /  
- Chirng minh nhân dânM chiu/Thé quân nhân/Thé cn crnsc Cong dan 

s& do CA cap ngày / /  
- Djachidngkcixtri'i:  

Hai ben cüng thoã thun k hqp dông tin ding nay theo các diu 
khon sau day: 

Diu 1. Ni dung cho vay 
1. Tng s tin vay (bang s):  dng 

Bang chü:  

2. Miic dIch sir diing vn vay 

Tin vay si:r diing vào miic dIch:  
(Trã nq tin sir diing dt cho ngân sách thành phô tnrâc ngày 01/3/2021 cüa thra 
d.t s , th bàn do so  dja chi  thuc sä hihi cüa ông 
bà (hoc ghi theo thông tin các gidy tà khác do khách hang 
cung câ'p) 

Tin vay duçc si:r diing d xây dvng  nhà a t.i dja chi trên 
thüa dt s tôr bàn do so so so thuôc s& hitu cüa 
ông/bà ) 

Hçp dng tin dvng  dirçc dánh may, các nOi  dung phü hcp vâi mic dIch vay vn và in. 
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3. Lãi su.t cho vay: %Inäm; Läi su.t nçi qua h.n bang 130% lãi 

suât cho vay. 

4. Thai h.n cho vay...............tháng, bt du tii ...../...../.....; han trà ng cuôi 
cüng ngày ../ /  

5. K' han trá nq gc: 12 tháng/1 k9, k tir ngày ngii vay nh.n khoân vay 
dâu tiên. So tin trã nq cho mi k9 han: dng. 

A 

Then 2.  Giat ngan von vay 

1. D& vài vay d trâ nçi tin sfi diing dt 

a) Tin vay chi duçic giài ngân sau khi Ben vay dã thirc hin: 
- K9 kt Hçip dMg cam k& 3 ben gifla ben vay, ben cho vay và Ban giài phóng 

mt bang hoc Ban quãn 19 cong trInh du tu xây dimg qun, huyn. 

- Vit gi.y d nghj giài ngân. 
b) Tin vay duçc Ben cho vay giài ngân bng hmnh thüc chuyên khoãn trtrc tiêp 

vào ngân sách thnh ph& 
2. Di vth vay d xây drng nhà ô': 

a) Tin vay chi dixçic giài ngân sau khi Ben vay dâ thçrc hin: 

- Gri cho Ben cho vay bàn gc Gi.y t& v tài san bào tãm  

- Sau khi d di.rçc Ben cho vay tin hành kim tra tin d cong trInh, nu 
cong trInh dang thi cong thirc t diing quy djnh thI tiên hành giâi ngân 

b) Tin vay duçic Ben cho vay chuyn khoãn trà cho dGn vj cung irng 4t tu' 
ho.c chi tin m.t theo các quy djnh hin hành cüa Ngãn hang Nhà nithc theo 
Giây dê ngh giài ngãn cüa khách hang. 

- L.n 1 giài ngân ti da 50% s tin phê duyt cho vay theo Giy d nghj 

giài ngân. 
- Ln 2 giài ngân s tin phê duyt con lai khi Ben vay dã hoàn thành xong 

phn thô hoc trên 50% giá trj dir toán cong trInh theo Giy dê ngh giài ngân. 

3. Mi 1n then tin vay, Ben vay phài mang theo Hcip dng tin dting nay 
dê các Ben ciing k9 xác nhn vào phi liic hqp dông, ph.n theo dôi cho vay - thu 

nçi. 
JJiu 3.  Trã ncr, trã Iãi 
Läi tin vay duqc trà theo tháng, bat d.0 tr tháng sau tháng nhn khoàn vay 

dâu tiên trên s6 diz nq thrc th. Hang tháng, khách hang vay v6n np tiên lãi cho 
T trung t tit kim và vay vn hoc np tin m.t, chuyn khoán vào 
NHCSXH ni cho vay d trà läi. 

Djnh k' 12 tháng/1.n, Ben vay chü dng np tin m.t hoc chuyn khoàn 
cho NHCSXH dê trâ nq gOc tiên vay. Ben vay có th trà nq truâc han. 

Diu 4. Diu chinh k' hn ne', gia hn nq, chuyn nq qua hn 

a) Diêu chinh k9 han  n 
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- Dn k' han  trâ nq, nu Ben vay gp khó khán do nguyen nhan khách quan 
chtxa trã drac s n con thiu cüa kS' do thi &rac xem xét diu chinh kS' han trâ 
nç. Truâc 05 ngày den hun, Ben vay phái có GiAy d nghj diu chinh k' han trã 
n gui Ben cho vay dé xem xét diéu chinh k' han  trâ nq. Thi han diu chinh cho 
1 k' han trã nç có the mt hoc nhiu 1n, nh'Lrng ti da không qua 12 tháng. 

b) Gia han nçi 

EMn hn trã nq cui cing, Ben vay chi.ra trã &rgc nq do nguyen nhan khách 
quan thI duçc xem xét gia han ncr. Truâc 05 ngày, Ben vay phãi cO Giy d nghj 
gia han  nq giri Ben cho vay dê xem xét cho gia han ncr. Vic gia han ng có th 
mt hoc nhiu lan, nhung thai gian gia han  nq ti da không qua mt tha th&i 
gian cho vay (d& v&i cho vay trâ ng tin sir diing dt) ho.c không qua 24 tháng 
(doi vâi cho vay xây d1rng nhà &. 

c) huyn ncr qua han 

- Ben vay sir diing vn sai mçlc dIch dâ ghi trong h9p dng tin diing thI 
chuyên so dix ncr sai m1ic dIch do sang qua han. 

- Dn kS' han trâ ncr gc trong thi han  cho vay dã thOa thun trong h 
dng tin diing, nu Ben vay không trâ dugc dñng han s nq g& phâi trâ cüa kS' 
han do và không &rçrc Ben cho vay chap thun diêu chinh k' han  trâ ng, thI Ben 
cho vay chuyn s ncr  do sang qua han. 

- Dn thO'i dim cui cüng cUa thri hn cho vay dã thOa thun trong hcrp 
dng tin diing, nu Ben vay không trá ht so nq g& và không dixçrc Ben cho vay 
chip thun gia han  nq, thI Ben cho vay chuyn s dix nq do sang qua han. 

Diu 5.  Xfr 1 vi phim 

a) Tam  dung cho vay: Trong các tnrOng hqp Ben vay vi pham các cam kt 
trong hçrp dng tin diing và dang trong thôi gian kh&c ph1ic sua chta. 

b) ChAm dirt cho vay: Trong các triz&ng hqp Ben vay vi phm các cam kt 
trong hçrp dng tin diving nhung không khc phiic, sua chüa. Trong th&i gian ti 
da 03 tháng k tu th&i dim thông báo cho Ben vay v vic chm dirt cho vay, 
Ben cho vay thirc hin thu hi nq truóc han.  Nu Ben vay không thrc hin theo 
cam k& thI chuyn ncr  qua  han. 

c) Chuyn nç qua han  theo quy djnh 
d) Xu 1 tài san bâo dam theo quy djnh cüa pháp 1ut và cüa NHCSXH 
Sau 6 tháng k tü ngày chuyn nq qua han  cüa k' han ncr cui cüng hoc 

có s ncr  qua  han  chim tü 50% trâ len trén thng so tiên dä vay thI Ben cho vay 
xem xét, xfr 1 tài san bâo dam hoc chuyn h sor cho vay dn ccr quan Nhà 
nixóc có th.m quyn d nghj xfr 1 theo quy djnh cüa pháp lut. 

d) Kh&i kin truâc pháp 1ut: Ben cho vay có quyn khâi kin trong cac 
tnthng hqp sau: 

- Ben vay vi pham hqp dng tin dicing, hcrp dng bão dam tin vay, dâ 
dugc Ben cho vay thông bao bang van ban nhixng không khc phc; 
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- Ben vay Co nçi qua han  do nguyen nhân chü quan nhixng không có bin 
pháp khà thi dé trà nç ngân hang; Ngiräi vay vn cO nàng lirc tài chInh dê trà nci 
nhung c tInh trn tránh trã ng theo thOa thun; 

- Ben vay v6n CO hành vi Era dào, gian len; 

- Các vi pham khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
.A •, , Dieu 6.  Bao dam tien vay 

1. Di vth vay vn d trà nq tin dat: 

a) Ben vay dUng tài san là quyn sU dçing d.t cUa ông 
(bà) dtrcc các cor quan có thâm quyên cap sau 
khi trà nçi tiên sü diing dat tái djnh cu. 2  

+ ThUa dat: ThUa dt s , Th Bàn d s , Dja chi 

Din tIch m2, HInh thirc sU diing  

Thai han  sir dçing Ngun gc s1r diing  

- Giá trj tài sn bào dam3 : .dng, trong do: 

+ Giá frj Mt â dng. 

- Gi.y ti v tài san bâo dam: (ghi theo the thông tin cUa các giy tO sau: Hcrp 

dông, Phy lyc Hcip dóng chuyên quyén th dyng dat hoçc flcip dông, Phy lyc 
Hçrp dông ghi ncr tiên si dyng ddt, ban sao Thông báo ncr hoc giây xác nhn 
ncr cia các ccr quan c*cçrc UBND thành phô giao nhim vy thu tiên th dyng dât, 
thông báo np tiên sü dyng dat cza cc' quan thuê 

- Thông tin kháe  

b) Ben vay không dUng tài san nêu tai Dim a Khoãn nay d dam bão cho 
các nghTa vi cUa mInh tai  th chtc tin diing khác, ngân hang khác; không duqc 
chuyn nhung tài san nay khi chua duge sr dng cUa Ben cho vay hoc chua 
trà ht nçi g& và lãi cho Ben cho vay; 

c) Ben vay, Ben cho vay và Ban giãi phóng mt bang hoc Ban quàn l 
Cong trInh dâu tix xây dirng qu.n, huyn k k& Hcp dng cam kêt 3 ben ye vic 
hoàn thành thU tiic c.p, giao, nhn Giy chrng nhn quyn sU dicing dat; 

d) Ben vay lam thU tiic cp Giy ch'trng nhn quyn sir ding Mt tai Ca 

quan có thm quyn. 

Sau khi duçic Ca quan có thm quyn cp Giy chfrng nhn quyn sU ding 
dat theo quy djnh cUa pháp lust, Ben vay cUng vi Ben cho vay k hcip dông th 
chap, cong chüng hçrp dng th chip và däng k) giao djch bào dam. 

d) Chi phi cong chirng, dáng k3 giao dch bão dam do Ben vay chi trã. 

Nu chxa có thông tin ci th thI ghi theo thông tin trén các giây ti chrng minh tài san bão dam thuc sâ hu 
cUa khách hang do khách hang cung cp (s lô, phân khu, ten duxng, dr an...) 

Cia trj do can bQ thm dlnh  tInh toán lam Co sâ xác djnh mcrc cho vay cho phii hqp. 

4 

tu
an

tv-
01

/0
9/

20
20

 1
7:

27
:4

9-
tu

an
tv-

tu
an

tv-
tu

an
tv



e) Ben cho vay thirc hin kim tra tài san bâo dam dt xut hoc djnh ks'. 
g) Ben vay duçc quyn rut toàn b giy t v tài san báo dam sau khi trã 

ht nçi gôc và lai. 

h) Ben cho vay durçc quyn xir l tài san th chip theo quy djnh hin hành 
d thu hi vn trong tru&ng hop Ben vay vi phm các thôa thun trong Hop 
dng tin diing. 

2. Di vâi vay vn d xây drng nba d a: 

a) Tài san bào dam là Quyn s1r d1ing dt cüa Vào 
s cp Giy chirng nhn so Dja chi 

Thàa ctt s6 , T& Bàn d s , Diên 
tIch m2, HInh thüc sir diing  

Th?yi han  sà diing Ngun g& sà d1ing  
- Giá trj tài san bào dam: ctng, trong do: 
+ Giá tn dt & dng. 
b) Chi ti& v tài san bão dam tMn vay quy djnh chi ti& tai Hop dng th 

ch.p ducxc k giu1a Ben cho vay và Ben vay. 

c) Ben vay dirçrc quyn rut toàn b giy t?i v tài san bâo dam sau khi trã 
h& nci gc và lâi. 

d) Ben cho vay di.rçc quyn xir l tài san th chp theo quy djnh hin hãnh 
d thu hi vn trong tru&ng hop Ben vay vi pham các thôa thun trong Hop 
dng tin ding và không the khc phiic duçic. 

d) Ben cho vay th1rc hin kim tra tài san bão dam dt xu.t hoc djnh ks'. 
Diu 7.  Quyn và Nghia vti clia Ben cho vay 

1. Thrc hin dung nhüng ni dung cia thôa thun; 
2. Yêu c.0 Ben vay thrc hin dung các diu khoàn thôa thu.n; 
3. Yêu cu Ben vay cung cp các tài lieu, thông tin cn thit lien quan dn 

mon vay; 
4. Ben cho vay duxçc toàn quyên x l tài san tai Khoàn a Diu 6 Hop 

dông nay dê thu hôi von trong tnro'ng hop Ben vay vi phm các thOa thuan trong 
Hgp dông tin diing nhung không the khäc phiic duçc và các quy djnh ye bão 
dam tiên vay vâi N}iCSXH theo quy djnh cüa pháp lutvà quy djnh tai Quy chê 
Quàn l và sir dçing nguôn kinh phi ngân sách thành phô u thác qua Ngân hang 
ChInh sách xä hi dê cho các h gia dInh, Ca nhân con nçi tien sr ding dat tái 
dnh cu vay trã ng và các h giadInh, Ca nhn thuc din giãi tOa nhâ vay xay 
nba dê a ban hành kern theo Quyêt djnh so /QD-UBND ngày . . . .1...../2O2O. 

"Ap ding cho di tixçYng vay trã nçi tin sir dung dt 
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5. D'rçic quyn nhtn Gi.y chirng nhn quyn sü dung dat theo Hçip dông 
cam két 3 ben gicta ben vay, ben cho vay và Co quan có thm quyn. 

Diu 8.  Qnyn Va Nghia viii cüa Ben vay 

1. Thirc hin dung nhüng ni dung dã thôa thu.n; 

2. Duçic quyn yêu c.0 Ben cho vay thrc hin di'ing các diu khoãn thóa 

thu.n; 

3. Cung c.p dy dü, kjp th?ñ, trung thirc các thông tin, tài lieu lien quan 
den vay von và chju trách nhim truóc pháp 1u.t v tInh chInh xác cüa các thông 
tin, tài 1iu dã cung 

4. Chju sir kim tra, giám sat cña Ben cho vay trong sir dçing vn vay và 

trâ no; 

5. Phâi thông báo kjp th?ii cho Ben cho vay nhffiig thay di v vic lam, 
noi cu trij, dja chi lien l.c, s din tho.i và nhttng thay d& khác ãnh hrnmg dn 
khã nàng trà nçi cüa Ben vay. 

6. K tir ngày duc cp Giy chüng nhn quyn si:r diing dt Ben vay cl'Jng 

Ben cho vay thçrc hin nghTa v11 th ch.p tài san theo quy djnh. 

JJiu 9. Cam kt chung 

1. Hai ben cam kt thirc hin di'ing các diu khoàn cüa Hçp dng tin diing 
nay. Mci sira di, b sung ni dung cüa các diu, khoãn phái dirçic sir thöa thu.n 
cüa hai ben bang van bàn. 

2. Trong qua trInh thrc hin, nu có tranh chp xày ra thI hai ben théng 
nh.t giãi quy& trên tinh th.n hçp tác. Truông hqp không hèa giài duçic thi yêu 

c.0 Ca quan có thm quyn giái quyt hoc kh&i kin theo pháp lu.t. 

3. Hçrp ding nay, Gi.y d nghj giài ngân và các van bàn b sung hçrp 

dng (nu co) là mt b ph.n thng nh.t không the tách thi nhau, các Ben phãi 

có nghia vi chip hành. 

4. Khi Ben vay trà ht nq g& va lãi và các chi phi phát sinh khác (n&i co) 

theo Hp dông nay, thI Hqp dng nay mc nhiên disqc thanh 1. 
Diu 10. Hqp dng tin dmg có hiu lirc k tir ngày k cho tài khi Ben vay 

hoàn thành nghia vi trà nq cà tin géc và läi. 
Hçip dng nay thrçic l.p thành 02 bàn có giá trj nhu nhau, mi ben gi 01 

bàn.!. 

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

Ap diing cho di tarçing vay trã nçi tin sü dung dt 
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PHV LVC HQ'P BONG T!N DT)NG 
('Kern theo Hcip dáng tin dyng sc: ......ngày .../...t.. ) 

1. PHAN THEO DO! CHO VAY- THU N 

Ngàytháng 
nam Din giãi S tin Dir 

4-'-" V t . I_flJ l &6 

Chfrk 
NgirM vay K toán 

1  2 3 4 5 6 

2. PHAN THEO DO! DIEU CHfNH KY HN TRA N, GIA HJLN N 

Ngày, tháng, 
näm 

Diu chinh k' han trã no' Gia hn ncr 
Chfr k K 

toán Stin Dn ngày, 
tháng, nAm 

Dn ngày, 
tháng, näm 

1 2 3 4 5 6 

3. PHAN THIEO DO! N QUA HAN 

Ngay tháng 
näm Din giãi So tien chuyen 

ncr qua hn 
Dir ncr qua 

hn 

- V.  

Chfr k ké 
toán 

1 2 3 4 5 
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CONG HOA xA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - 1Inh phüc  

Mu s6 06/TDC 
NH và NVV cling 14p  02 lien: 

- 01 lien lui NH; 
-01 lien lu'u To TK&VV. 

BIEN BAN KIEM TRA 

Can ci hçp dng tin di1ng  

Can cü hçp dng bào dam tin vay  

Horn nay, ngày I I , tai..  chiing 

tôi gôm: 
*1 Di din Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh (huyn)..  

Ong (bà) Chüc vi  

*1 Di din don vj üy thác 

Ong (bà) Chüc vi  

* X •A ' / To Tiet kiçm va vay von 

Ong (bà) Chirc vii  

/ Nguri vay vn 

Ong (bà) Dja chi ncii cu trü  

Thuc To TK&VV	 Xã  

NQI DTJTG KIEM TRA 

1. V tInh hInh thirc hin hqp dng tin ding tInh dn ngày kim tra 
- Tng s tin phé duyt cho vay theo hqp dng tin diing: dng. 

- Tng s tin dä giài ngân: dng. 

- Lfly k s nçi gc d trã: dng 

- Du nq vay: dng. Bang chCr  

2. V miic dIch sfr diing tin vay:  

3. Khá nàng trâ nçi: TInh hInh thu thp cUa ngu1i vay, các thành viên dng 
s& hthi dat tái dinh cix  

4. V tài san bão dam tin vay ti dja dim  

STT Danh mic tài san 
So 1119'ng 
('nêu co) 

Hin trng tài san1  
Ghi 
chñ 

tu
an

tv-
01

/0
9/

20
20

 1
7:

27
:4

9-
tu

an
tv-

tu
an

tv-
tu

an
tv



Dánh giá vic tuan thu các quy djnh trong vic bão quãn, sir ding tài san 
the chap (néu có)  

5. Tin ct thi cong nhà & 

Dâ hoãn thành % dir toánlhoân thành phn thô  

6. ' kin cüa can b kim tra 

7. ' kin cüa nguri vay vn  

DON V! NHiN UY THAC TO TK&VV NGU(1I VAY CAN BQ KIEM TR) 
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dd'u (nu co)) (Kj, ghi rö hQ ten) ('Kj, ghi rö hQ ten,) (Kg ghi rö ho ten,.) 
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NHCSXH TP Ba Nng 
PGD Qun/huyn  

CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Ti,r do - Hnh phüc 

Mu s6 07/TDC 
Ngán hang lap: 02 lien 
- 01 lien gi'ci nguài vay, 

- 01 lien luu NH. 

    

 ngày tháng nám 

THÔNG BAO NRN HO S VAY VON 

KInh gi'ri: Ong (bà)  
Da chi däng k Cu trü ti  

Ngày.....tháng. . . .näm , Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH thành 
phô Ba Nàng (qunIhuyn). nhn duçc b ho so dê nghj vay von 

dê..   cüa Ong (bà) dâ ducc TJBND 

xã xác nhn do To Tiêt kim và vay von gi.ri den. 
Chñng tôi thông báo cho Ong (bà)    chum nht 

den ngày. . . .1....!. . ..dên dê lam thu t11c vay von, khi di 

mang theo mt so giây ti1 sau: 

1. Di vó'i cho vay d trã nq tin sfr ding dt 
- Bàn sao có chng thirc h khu thung tth ho.c tam trü trên dja bàn 

thành phô Ba Nng 
- Mt trong các Giy t chtrng minh ông/bà duçic ghi ng tin sü dig dt 

(Hcp dOng/phçi 1iic hçip dông ghi nçi tiên sir diing dat/Thông báo np tiên sü 
dung dat cüa co quan thuê....) 

2. Bi vói cho vay dê xây diyng nhà & 

- Bàn sao có chimg thirc h kh.0 thuông trü hoc tam trü trên dja bàn 
thành phô Ba Nng 

- Dr toán ho.c phuong an tInh toán giá thành (miu 1O/TDC)' 

- Hcp ding thi cong (nu Có); 
-Bànvthiêtkê; 
- Bàn sao có chirng thrc Gi.y phép xây dirng theo quy djnh cüa pháp 1ut 

ye xây dçrng; 
- Bàn sao có chüng thirc Giy chüng nh.n quyn scr ding dt do co quan 

Nhà nithc có thâm quyên c.p theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye dat dai. 

Trân tr9ng thông báo! 
GIAM BOC 

(Kg, ghi rã ho ten và dóng ddu,) 

'Tnrng h9p khách hang thuê don vj tu vn xay di.rng hoc cá nhân cO chuyên mon nghip v'i v xây drng cc 
bàn thrçc ca quan quàn 1 nhà nuâc cp phép hành nghê 1p dr toán thi khách hang np bang dr toán nay thay 
cho mu s6 1O/TDC 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip - Tty do - Hnh ph tIc 

Mu s 08/TDC 
Ngu-ài vay von 4p 

01 lien gzi NH 

   

GIAY BE NGHI DIEU CHINEI KY H3N TRA N( 

KInh gi'ri: Chi nhánh (PGD) NHCSXH tinh (huyn)  

Hç và ten ngixi vay vn:  Ngày, tháng, nàm sinh / /  

Dã vay tai Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXEI s tin d 
(B&ig chü"

 ) 

Theo Hçip dng tin diing s  . . ngày /  / S tin 
dn hn trâ nq gc ngày..  / / .. là dng. 

S tin ni géc d1r kin chua trà dixçc là dng. VI l do: 

D nghj Chi nhánh (Phong giao djch) N}ICSXH cho phép tôi cti.rçc kéo dài thai 

h?.n trâ khoãn nçi gc nêu trên dn ngày tháng näm 

Do'n vj tIy thác cp x 
ChtI tich 

(, ghi rö hQ ten và dóng dáu) 

T TK&VV Ngày tháng.. . . nám.. 
(Kj, ghi rö ho ten) Ngirôi vay 

(K ghi rö hQ ten) 

Xác nhn ctIa UBND cp xã, phu'?rng, thi trn 

, ngày ... tháng ... nám ...... 
(Ky, ghi rö hQ ten và dóng dáu) 

PHE DUYET CUA NHCSXH 
- S tin dixorc diu chinh k' han là  
- Thai gian diêu chinh den ngày  / /  

CAN BQ TIN DVNG TRU'NG PHONG Ngây....tháng. . ..nám 
(Kj, ghi rö hQ tên) (TO TRUONG) TIN DUNG GIAM BOC 

(K3, ghi rö hQ ten) (Kj, ghi rö ho ten và dóng dãu) 
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CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phuic 

Miu s6 09/TDC 
Ngu'ài vay von lap 

01 lien gfti NH. 

   

GIAY BE NGHJ GIA HiN N1 

KInh giri: Chi nhánh (PGD) NHCSXH tinh (huyn) 

H9 và ten ngi.thi vay vn: Ngày, tháng, nàm sinh / /  

Dâvay t.i Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH s tiên d 
(Bang ch1ê ) 

Theo Hqp dng tin dicing s  . .ngày /  / S6 tin 

dn h.n trà nq gc ngày / / là dông. 

S tin nç g& dci kin chua trà duçic là dng. VI l do: 

D nghj Chi nhanh (Phông giao djch) NHCSXH cho phép tôi duçic gia hn s 
nç gôc nêu trên den ngày tháng nãm 

Don vj üy thác cp xã Ngày tháng....nám 
Chü tich T1 TK&VV Nguri vay 

(K3, ghi rö ho ten và dong dOu) (Ky, ghi r6 hQ ten,) (Kj, ghi rö h9 ten) 

Xác nhn cüa UBND cp xã, phtrrng, thj trn 

, ngày ... tháng ... nám ...... 
(, ghi r6 hQ ten và dóng dOu) 

PIlE DUYT CUA NIICSXH 
- S tin dixcic gia h.n nq là  
- Th?ii gian gia hn nçi den ngày .. . .1 / 

CAN BQ TIN DVNG TRUNG PHONG Ngày...... tháng....nám 
(Kj, ghi rö hQ ten,) (TO TRIfCYNG) TIN DVNG GIAM DOC 

(Kg, ghi rö ho ten) 'Kj, ghi rã hQ ten và dóng ddu,) 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM Mu s 1O/TDC 
Bôc lap - Tir do - Hanh phtic Ngwài vay l 2pO2  liên. 

- 01 lien hcu KH; 
- 0] lien gi'i NH 

DTY TOAN HO1C PHU'NG AN T!NH TOAN GIA THANH 
xA DUNG MOI NRA BE O 

- HQ và ten ngiRii lap:  . ..Ngày, tháng, näm sinh: I /  
- Dan tôc: Gi&i tInh:  
- Chimg mirth nhân dân/H chiêu/Thé quân nhânlThé can cuâc cong dan 
s& Ngày câp / / Noi câp  
- Giây chirng nh.n quyên si'r diing dat cüa  
Vào s c.p Giây chIrng nh.n s Dja 
chi  
- Giây phép xây dirng (nêu co) so do cap ngày /..../........ 
- Chi tiêt dr toán tInh toán phiiong an là CG s xác djnh tong so von can time 
hin xây drng mâi/cài tao,  si:ra chüa (theo bang kê du'ài day hoc kern theo bang 
dc toán do 1p ngày. . .7. .7.. ): 

STT Ni dung Donvi 
tinh 

Khi/S 
ltrçrng 

Ir&c tInh 

Don 
giá 

Thãnhtiên 

I Chi phi xây dirng, thit bj 
1 G 
2 Gach (ggch xay dirng, ggch 6p lát) 
3 NgOi 
4 Ximàng 
5 Cat, dá 
6 Thép 
7 Ci'ra (tha so, tha di) 
8 Tmlcp 
9 Son r 

10 Hthôngdin 
11 He thn ni.ràc 

II Tién cong 
III Chi phi may (mua hoc thuê) 
IV Chi phi khác 
V Chi phi thy phông (Mi da 10%) 

TONG CONG 

Tng s vn c.n thirc hin xây dirng mâilcãi tao, sCra chcta dng 
(Bang chir: )  

Ngày......tháng nárn....... 
NGUO1 LAP 

(Kj, ghi rö hQ ten) 

1. Truóiig hcp ngixii vay v6n tir 1p dir toán thI ké khai n*i dung chi tMt theo biu mu. Tnthng hcp thuê dcm vi 
ttr vn xây drng hoc cá than có chuyên mon nghip vi ye xày dijng cc bàn &rçic cci quan quàn 1' nhà nucep 
phép hành nghà Ip  dir toán thi không phài ké khai nQi dung chi tMt theo biu mâu nhi.mg phãi kern theo hO sy 
xac djnh tng mCrc dau tix do dorn vi tu vn (cá than) 1p. 
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UBND QU1LN/HUYN/TTPT QU'2' DAT TIIANH PHO DA NANG Mh s lla/TDC 

ma SACH HQ GIA DINH/CA NHAN THUQC DOI TIIQNG VAY VON TRA Nq TIEN STV DVNG  DAT 

(Kern theo QuyEt djnh s /QD-UBND ngày ..../..../.....Nám 2020 cza UBND thànhph Dà Ncng v Ban hành Quán 135 va sz- dung ngudn 

kinh phi ngán sách thànhph u35 thác qua Ngán hang ChInh sách xa hç5i d cho các h5 gia dlnh, Ca nhán con n tin si dyng ddt tOi din/i  cu 

vay Ira nçt dáng hgn và cac hç gia dIn/i, cá nhán thu5c din giái tOa, di d&i nhà vay xdy nhà d c) 

KInh g1ri: - Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh (huyn) 
- UBND i,hi.wng. x  

Stt H9 vã ten Näm Slflh 

Djachihin 
tai cUa 

ngirrn S1I 

ding dAt 

So 
CMND 

Thông tin v Mt tái djnh cu 
Sôtiênsi'r 

dicing dat con Thi'ra dat 
s (S6 

lô) 

Th bàn d 
s (Phân 

khu) 

DuOng 
(Ten 

thrng) 

Diên 
tIch  

Du an 

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1 
2 
3 

Ghi chi: Can th thông tin dang theo döi quán lj tgi doi'z vj có the' U sung các trw&ng thông tin cho phI hQp, Ciii tong 
hc,p Danh sách các ht5 gia dIn/i, cá nhân thu$c ddi twcfng dtcçic vay và dã duvc Van phông däng kj ddt dai thành pho' 
xác nhan  không con da't 0', nhà 0' nào khác trên dia  bàn thành pM Dà Näng 

UY BAN NHAN DAN QUiN/HUYN/ 
TRUNG TAM PHAT TRIEN QU DAT THANH PHO 

(Kg, dóng dAu) 
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UBND QUiN/HUYN Mh llb/TDC 

DANH SACH HO GJA DiNH/CA NIIAN THUQC DOI TUNG VAY VON XAY DuNG NHA O.  
(Kern theo Quylt djnh sti /QD-UBND ngày ....i.../....Nárn 2020 cza UBND thànhph Dà N&ig v Ban hành Quán l va st't dung ngun kinh 

phi ngán sac/i thành pho uj thác qua Ngán hang ChIn/i sac/i xâ h3i d cho các ho gia dIn/i, cá nhân con nç tin sz dyng daAt  tái djnh cit vay trá nq 
dñng hgn và các h5 gia dIn/i, cá nhán thuç5c diên giái tOa, di dài nhà vay xáy n/ia d 6) 

KInh gri: - Chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH tinh (huyn)  
- UBND phrn'mg, x  

Stt H9 Va ten 
Näm 
sinh 

Dja chi 
hin ti cüa 

ngu1i sfr 
ding dat 

So 
CMD 

. 
Tong giá tr 
bi thi±ng 

diing dt 
phâi 9P 

Thông tin v d.t tái djnh ci' 

Thi'ra 
dat SO 

(S lô) 

T? bàn 
do s 
(Phân 
khu) 

Thr&ng 
(Ten  

dix&ng) 

Diên 
tih 

Duán 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
2 
3 

Ghi chz: Can c& thông tin a'ang theo dôi quán lj tgi don vj có the' bd sung các trzr&ng thông tin cho phii hQp; C'hi tcng hctp 
Danh sách các h gia dInh, cá nhán thuc d61 twcrng duçrc vay và dã du'qc Van phông dáng k) da't dai thành pho' xác nhdn 
khong con dái &, nhà a nào khác trên dja bàn thành ph6 Dà Nng 

UY BAN NHAN DAN QUiN/HUY1N/ 
(Kg, dong du) 
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NHCSXH tinh, TP... 
NHCSXI{ qun, huyn... 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh  phüc 

MIu S6 12/TDC 
Ngán hang lap: 02 lien 
- 01 lien gii ngtthi vay, 

- 011iênlui2NH. 

  

 ngày tháng nám 

THÔNG BAO CHUYEN NV QUA HN 

KInh gui: Ong (bà)  
Dja chi däng k cu trü tai  

Can ci Hçip dng tin diing s ngày .... tháng näm giüa Chi 
nhánh (Phông giao djch) Ngân hang ChInh sách xã hi tinh (huyn)  
vi ngithi vay vn la Ong (bà) Chi nhánh 
(Phông giao djch) NHCSXH thông báo: 

- S nç ge dn htn ngày tháng näm là  dng 

- S6 tin gc dã trà dng. 

- S6 tin gc chixa trà dã chuyn nçi qua han  k tir ngày tháng näm 
là dông. (Bang chi: ). 

- Lâi sut nq qua hn bang 130% läi sut cho vay ti.wng 1mg cüa các k 
theo quy djnh. 

- L do chuyn ng qua han:  

Yêu cu Ong (bà) tim mçi bin pháp s&m trá nq 
s tiên nq qua han  nói trên cho chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH TP 
(huyn) I. 

GIAM DOC 
(K, ghi rö hQ ten và dóng dá'u) 
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NHCSXH tinh, TP... 
NHCSXH qun, huyn... 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIET NAM 
Dc 1p - Tii' do - Hnh phüc 

Mzi sá 13/TDC 
Ngán hang 02 lien 

- 01 lien gii ngtthi vay, 
- 01 lien hru NH 

  

 ngày tháng nám  

THÔNG BAO ClAM DTJ'T CHO VAY 

KInh g1ri: Ong (bà)  
Dja chi clang k cu trü t.i  

Ngày.......tháng näm , clii nhánh (Phông giao djch) Ngân hang 
ChInh sách xã hi và Ong (bà) dã k Hçip dng tIn diving s  

Mrc duyt cho vay dng; 
NHCSXH dâ giâi ngãn s tin dng và du nçi dn 
ngày  / /  là dông. 

Chi nhánh (Phông giao djch) Ngán hang ChInh sách xâ hi thông báo chm 
düt cho vay di vi Ong (bà) do dã vi phm cam kt trong Hçrp dng tin dung 
s ngày  / / , theo biên bàn kim tra ngày  / / kern 
theo, ci th: 

Trong th&i gian t& da 03 tháng k tr ngày thông báo, Ong 
(bà) phài thirc hin trã nçi truâc han,  nu ông (bà) không 
thirc hin trâ nçi chi nhánh Phông giao djch) Ngân hang ChInh sách xâ hôi 
chuyn nç qua han  s tin nêu trén. 

Chi nhánh (Phông giao djch) Ngân hang Chinh sách xä hi thông báo d 
ông (bà) duqc bik/. 

GIAM DOC 
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng ddu) 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM Miii s15 14/TDC 

Bc 1p - Tir do - Htnh phüc 

HQ'P BONG CAM KET BA BEN 
(V vic hoàn thành thz ti(lc cd'p và giao, nhçn Gidy ching nhn quyn si dung ddt) 

S:  i2O /HDBB 

Cánc&B5luçtDánsyngày.../....t..; 
Can ci Quy chê Quán lj và th dyng nguôn kinh phi ngân sách thành phó 

uj thác qua Ngân hang ChInh sách xä hç5i de cho các ho gia dInh, cá nhán con 
nç tiên si dyng dat tái djnh cit vay trá ncr dth'zg hçin và các h(5 gia dinh, cá nhán 
thuçäc din giái tOa, di dài nhà vay xay nhà dê a bàn hành kern theo Quyêt djnh 
sO /QD-UBNDngày...J.../....... 

Can cz hç/p dng tin dyng Sd /HDTD ngày.. . .t . . ./....gilba NHSXH và 
Ong/bà  

HOrn nay, ngày...........tháng........nárn..............tgi....................... , chüng tOi 
gOrn: 

1. BEN A: Cifi NTIANH (PHONG GIAO DId)  NHCSXH THANII PHO BA 
NANG (QUJN/HUYN)  

Dja chi  

Diênthoai  Fax  

Ngixii di din Ong (bà):  Ch(rc v  

2. BEN B: BAN GIAI PHONG MAT BANG/BAN QUAN L CT, DT XD 
QUiN, HUYN  

Dja chi  

Din tho.i  Fax  

Hç ten ngi.xôi di din: Chüc vii  

3. BEN C: (HO GIA BINH/CA NHAN N TIEN S' D1JNG BAT)  

Hovàtên:  

Ngày, tháng, 11am sinh: / / Dan tc: Giâi tInh:  

S6 CMND (h chiu ho.c the quân nhân hoc the can cu&c cong dan) 
so cap ngày / / tai  

Diên thoai  

Dja chi thi.r?mg trCi tai: phi.r?mg/xã  

QunJhuyn thành ph Eà Nng 

Noi x hin tai:  phu&ng/xã: qunIhuyn  
thành phô Dà Nng 
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Tôi là di din cho các thành viên dông s& hu lô dt s (tha dt s6, lô 
so) t bàn dO sO (Phân khu): dja chi (ten &rng):  

Ba ben tMng nht k kt Hqp dng cam k& 03 ben v vic vay vn d 
np tiên scr diing dat và giao, nhn Giây chirng nhn quyên sà ding dat (Sau day 
gçi tat là Giây chüng nh.n) vói các diêu khoàn sau: 

Diu 1. Cam kt ella các ben 

Ben A cho Ben C vay' v6n d np tin sir di:ing dt d Ben B 1p thu tic 
cap Giây chüng nhn quyên sir diing dat cho Ben C và bàn giao Gi.y chirng 
nhn cho ben A khi dixçyc Co quan có thâm quyên k2;  tài san the chip d Ben A 
cho Ben C vay là quyên si'r diing dat (Giây chirng nhn quyên si d'çing dt thuc 
sâhthjcUaBên C). 

Diu 2. Cam kt ella Ben A 

- Ben A cam kt cho Ben C vay vn d np tin si:r ding dt con nv ngân 
sáchnhà nuâc sau khi Ben C dâ hoãn tat các hO so, thu tiic cap giây chü'ng nhn 
Quyên s1r ding dat và np cho ben B theo dung quy djnh. 

- Chuyn tin vay cüa Ben C vào ngân sách nhà nithc d trâ na tin sir 
ding dat. 

- Cüng Ben C k k& hcTp dng th chip và dàng k giao djch bào dam 
ngay sau khi ben A nhan duqc Giây chirng nhn do ben B giao. 

- Giao 1.i các giây t ma Ben C d np trong h so th chip cho Ben C 
khi Ben C hoàn thành nghTa vl trà nçi theo thOa thi4n trong Hçip dOng tin d1ing. 

.A Dieu 3. Cam ket cua Ben B 

- Hoàn thành các thu ti7ic cp Giy chirng nhn quyn sir dçing d.t theo 
dung thai gian quy djnh; 

- Kim tra dy düh so cp Gi.y chimg nhn và thông báo cho Ben A sau 
khi Ben C np day dü hO so theo quy djnh cho ben B; 

- Trao Giy chüng nhn quyn si.'r diing dt trirc tip cho ben A (k Ca 
trung hçip Ben C khOng k3 nhan) 

Diu 4. Cam k& ella Ben C 

- Cung c.p d.y dü các h so, giy t lien quail dn vic c.p Gi.y chüng 
nh,n cho Ben B dê Ben B 1p thu t%lc trInh cap Giây chfrng nhn truâc khi Ben 
A chuyén tiên vay vào ngân sách nhà nithc; 

- K nh.n Giy chüiig nhn theo yêu cu ella Ben B; 

- Dng d Ben B giao bàn chInh Giy chung nh.n thuc s& hii'u dlla Ben 
C cho Ben A ngay Ca khi ben C không k nhn Giay chung nhn (Ben A có 
quyên k nhn Giây chung nhn trrc tiep vâi ben B) 

- Cllng Ben A k kt hqp dng th chip và däng k giao djch bào dam 
ngay sau khi ben A nhn duçic Giây chllng nhn do ben B giao. 
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Diu 5. Cam kt chung 

- Ben nao vi phim nhu'ng ni dung cam kt trong Hcip dng nay gay thit 
hai cho mt hoc các ben con iti phâi bôi thithng toàn b thit hi. 

- Mci sira di, b sung hqp dng nay phài dtxçic l.p thành van bàn, là b 
phn không the tách thi hcip dông nay. 

- Các ben cam k& thirc hin nghiêm tüc hçip dng. Trixng hçp có tranh 
chap, TOa an than dan ni Ben A dóng tr1i s& giao djch là cci quan có thâm 
quyên giãi quyêt. 

- HcTp dng cam kt nay có hiu l%rc k ti'r ngày k và chrn drt khi Ben A 
dâ hoàn thành các thu tic bâo dam tiên vay. 

HcTp dng nay gm 03 trang, duçic 1p  thành 04 bàn có giá trj pháp l nhu 
nhau, Ben A giü 02 bàn, Ben B và Ben C mi ben giü 01 bàn.!. 

DiI DIN NHCSXH (BEN A) 
(Kj ghi rö hQ ten và dóng dâu) 

DJ DIN BAN GL&I PHONG M4.T 
BANG! BAN QUAN L\? CT, PT XD 

QUAN, HUYN 
(BEN B) 

ghi rö hQ ten và dóng dáu,) 

DI DIN HQ GIA D!NHJCA NHAN (BEN C) 
(K), ghi rö hQ ten, dkm chi, nlu cdn) 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA YIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Htnh phüc 

Mu s6 15/TDC 
Ngw&i vay 4p: 02 lien 

- 01 lien luv Ngithi vay; 
- 01 lien gzi NH. 

GIAY BE NGH GL&I NGAN 
Ldn/D cit  

Hç và ten ngiri vay van: .. Ngày, tháng, nám sinh / /  

Chirng minh nhân dânfH chiu/Thê quân nhânlThê can cixâc cong dan 
s& Ngày câp  I /  Ncii câp Din thoai  

Can cü hçTp dng tin diing s&  .. ngày tháng näm  

M(rc vay thxçc duyt dông. (Bang chI'  

Dix nçi dn tnrOc ngày nhQn nq lan này  
- D nghj chi nhánh (Phông giao djch) NHCSXH thành ph6 Dà N.ng 
(quanIhuyn)  giài ngân cho tôi so tiên:    dông. 
(Bángchi ), 
L do: Trà ng tin sü diing dt/xay nhà d i 

- Hlnh thüc giài ngân: Tiên m.t 
Chuyn khoân: II Ten ngixi thi hix&ng  

s tài khoân tai  
- Giy th kern theo (nu co) nhu: (Thông báo trâ nçi tin si:r ding dt,các giy t 
khac) 
- Giy d nghj giài ngân nay là phii 1iic không tách thi cüa Hçip dng tin diing 
so ..ngày... / /  

 ngày tháng nám 
Ngtrii vay 

(Ky, ghi rö hQ ten) 

PHE DUYT CUA NGAN HANG 
1. Mirc vay dixçic duyt dng. 

2. Dä giâi ngân s tin dông. 

3. S tin giài ngân ln nay: dng. 

4. D theo hInh thüc 
giài ngân (tien mçt hoc chuyên khoán)  
5. Tng s6 tin dã giâi ngân sau giãi ngân ln nay là dng./. 

 ngày tháng nám 

Trtr&ngphông 
Can b tin ditng (To trtr&ng) TIn ding Giám doe 
(Kj, ghi rö hQ ten) (Ky, ghi rö hQ ten) (Ky, ghi rö ho ten và dóng dáu) 

tu
an

tv-
01

/0
9/

20
20

 1
7:

27
:4

9-
tu

an
tv-

tu
an

tv-
tu

an
tv


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-31T15:12:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ký số bản sao văn bản điện tử!




