
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /BQL-QLDN Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 2021 

V/v đăng ký nhu cầu vay vốn trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. 
 

 

 

     Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp, 

                                                                                tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện Văn bản số 84/NHCS-KHNV ngày 29/07/2021 của Phòng giao 

dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành về việc phối hợp triển khai 

thực hiện cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, 

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để chi trả lương 

ngừng việc do đại dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh đề nghị Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp gửi Phiếu phản 

hồi thông tin về nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 

về Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành trước ngày 

15/8/2021 để hướng dẫn thực hiện, đồng thời gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh để quản lý theo dõi. 

Trong quá trình thực hiện hồ sơ vay vốn nếu có khó khăn, vướng mắc 

phản ảnh về PGD NHCSXH huyện Châu Thành (qua tổ KH-NVTD số điện 

thoại 02993.834548 hoặc 0918794714) để được hướng dẫn. 

Đính kèm:   

- Văn bản số 84/NHCS-KHNV ngày 29/07/2021 của Phòng giao dịch Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện Châu Thành; 

- Phiếu phản hồi thông tin về nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục 

hồi sản xuất; 

- Tóm tắt về quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn để trả lương cho người lao động theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT tỉnh;  

- Ngân hàng CSXH huyện Châu Thành; 

- BLĐ, các phòng; 

- Cổng TTĐT BQL; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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