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S6: 2Jf33 /QD-NHCS Ha Nfl, ngày A4 tháng 5 nàm 2020. 

QUYET IMNH 
Ye vic cong b thu tVc  giãi qnyt cong vic thrqc thay the 

Iinh we hot dng khác, tin diing thuc thâm quyên giãi quyêt cüa 
Ngân hang ChInh sách xA hi  

TONG GIAM DOC NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

CAn ci'r Quyt djnh s 131/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cüa Thu tuâng 
ChInh phU ye vic thành 1p Ngân hang ChInh sách xA hOi  (NHCSXH); 

Can ci'r Diu 1 v t chrc và hoat dng cüa NHCSXH ban hành kern theo 
.Quyet djnh so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 eüa Thu ti.râng ChInh phU; 

Can cr Nghj djnh S6 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kim 
soát thu tiic hành chInh và Nghj dinh so 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa 
ChInh phü sra dôi, bô sung mt so diêu cUa cac Nghj djnh lien quan den kiêrn soát 
thu tiic hành chInh; 

CAn ci'r vAn ban s 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 cüa T6ng Giám dc 
NHCSXH hrncng dan thrc hin kiêm soát thu tic giãi quyêt Cong vic (TTGQCV) 
cüa NHCSXH; 

Xét d nghj cUa Giám d6c Ban: Pháp ch, TIn diing nguäi nghèo. 

QUYET DINH: 

Diu i. COng b kern theo Quyt djnh nay 02 TTGQCV duge thay th thuOc 
thâm quyên giAi quyêt cUa NHCSXH (danh mic TTGQCV dixqc thay the t.i Phân A; 
NOi dung chi tiêt cci the cUa th tiic thay the tai  Phân B ban hnh kern theo 
Quyet dinh  nay). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hanh k tir ngày 15/5/2020 

Dlêu 3. Chánh VAn phông NHCSXH; Giám d6c: Ban Pháp chê, Ban TIn dicing 
nguYi nghèo, các Ban chuyên mon nghip vi ti HOi sa chInh; Trung tarn Dào t.o, 
Trung tâin Cong ngh thông tin, Si giao djch, Chi nhánh NHCSXH các tinh, thành 
phô va các to chrc, cá nhan Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay./. 

No'i nhân: 
- Niur Diéu 3; 
- Cue Kiêm soát TFHC - VPCP (b/cáo); 
- Tong Giám dc (báo cáo); 
- Trii&ng BKS; các Phó TGD, KTT; 
- Website N}ICSXH (Ban PC); 
- TFCNTF (truyên filetrans cho chi nhánh); 
NHCSXH các tinh, thành pho; 

- Luu: VT, TDNN, PC. Nguyn Dfrc Hãi 



THU TVC  GIAI QUYET CONG VIC DU(C TIJAY THE LINH VI)'C 
KIIAC, TIN DUNG  THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA 

NGAN HANG ciiINii SACH XA HQI 
(Ban hành kern theo Quylt dfnh s6)J+ /QD-NHCS ngày 44- tháng 5nám2020 

cia Tong Giárn dOc Ngân hang C'hInh sách xâ h7i,) 

Phan A 
DANH MVC  THU  TVC  GIAI QUYET CONG V1C 
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PhnB 
NO! DUNG CV THE CUA THU TVC  GIAI QUYET CONG VIC 

THAY THE LINH VC HO4LT DQNG KIIAC, TIN DVNG  THUQC THAM 
QUYEN GIAI QUYET CUA NGAN HANG CHINHSACH xA HQI 

1. Thu tyc k qu5' di vói ngirôi lao dng di lam vic t*i  Bàn Quc 
theo Chtro'ng trInh cap phép vic lam cho lao dng nuó'c ngoài cüa 
Han Quôc. (chu'o'ng frinlz EPS - Theo Quyêt djnlz so 12/QD-TTg, 

a) TrInh ttr thyc hin: 

Biroc 1: Khách hang: 

- Xut trInh bàn chInh Hqp dàng dua ngu1i lao dng di lam vic tai 
Han Quc theo Chucing trInh cp phép vic lam cho lao dng nuóc ngoài cüa 
Han Quc (Chrnmg trmnh BPS) và Chüng mmli nhân dànlCän cuóc cong dân/H 
chiu con hiu 1irc dn Ngàn hang Chfnh sách xã hi (NHCSXH) noi thirc hin 
thütic. 

- Np tin (tin mat, chuyn khoán) cho NHCSXH nth thic hin thu tiic. 

Btr&c 2: NHCSXH nai thtrc hin thu tiic 

- Kim tra tInh hçip pháp, hcip l cüa các giy t0 do khách hang xu.t trInh. 
Tru?mg hçp các gi.y t?Y dam bâo hçip pháp, hçip l, can b k. toán c1ng khách 
hang thOa thun, thng nht các ni dung Hcp dng k qu5. 

- Tip th3n tin k qu5' cüa khách hang np. 

- Ma tài khoàn tin gui k qu5 cho khách hang. 

- NHCSXH ncñ thirc hin thu tic và khách hang k k& Hqp dng k) qu5'. 

b) Cách thfrc thirc hin: Trrc tip ti NHCSXH nai thirc hin thu tijc. 

c) Thành phn h so', s hrqng ho so': 

Hçip dng k) qu5: 02 bàn chmnh (01 ban lu'u ngithi kf. qu9, 01 ban lu'u 
NHCSXffnoi thicc hin thi tuc). 

d) Thô'i hin giãi quyt: Ngay sau khi khách hang xut trInh các gi.y th 
hçip pháp, hcrp l và np tin k5 qu5. 

d) Dôi tirç'ng thyc hin: Ca nhãn. 

é) Co quan thiyc hin thu tyc: NBC SXH non thrc hin thU tllc; 

Con quan có thm quyn quyt dinh: Chi nhánh NHCSXH cp tinh, phOng 
giao djch NHCSXH cp huyn ncxi khách hang däng k thuOnng trü. 

g) Kt qua thyc hin: Hcip dng k qu. 

h) PhI, l phi: Không. 

i) Ten mu don, tô khai: (Không co) 



A ) •A •A k) Yen cau, then kiçn thirc hiçn thu tuic: 

- Nguii lao dng clang k thithng trü trên dja bàn huyn, qun, thj xã, 
.thãnh ph trirc thuc tinh nth thc hin k3 qu5. 

- Khách hang là nguñ lao dng di lam vic tai  Han Quc theo Chuo'ng trInh 
cp phép vic lam cho lao dng nuâc ngoài cüa Han Quc (Chuung trmnh EPS). 

1) Can cfr pháp 1 cüa thu tuic: 

- Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phü v tIn 
ding di vài ngix&i nghèo và các di txqng chInh sách khác; 

- Quyt djnh s 12/2020/QD-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tuóng ChInh 
phü thirc hin thI dim k) qu5' d& v&i ngtthi lao dng di lam vic tai  Han Quôc 
theo Chucmg trmnh cp phép vic lam cho lao dng nithc ngoài cüa Han Quc; 

- Van bàn s 2401/HD-NHCS ngày 12/5/2020 cüa Tng Giám dôc 
NRC SXH huóng dn nghip vi nhin k qu5' và cho vay d k qu5 dôi vói 
ngithi lao dng di lam vic tti Han Quc theo Chuorng trInh cp phép vic lam 

cho lao dng nuâc ngoài cüa Han Quc. 
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2. Thütiic phê duyt cho vay dé k qu5? dôi vó'i ngirôi lao dng di lam 
vic tii Han Quôc theo Chirong trInh cap phép vic lam cho lao dng ntr&c 
ngoài cüa Han Quc (Chwo'ng trinh EPS- Theo Quyêt djnh so 12/QD-TTg) 

a) Trinh ttr thrc hin: 

Biroc 1. Khách hang: 

- Lp Giy d nghj vay vn (mu s 03/KQ) trInh Uy ban nhàn dan 
(UBND) cap xã (ncii khách hang däng k thtthng trü) xác nhn ci the ye dôi 
tixqng duçic vay von. 

- Np h sa vayvn dn NHCSXH nth thirc hin thu t%ic (bao gm Gi.y 
d ng vay vn có xác nhn cüa UBND cp xâ và các giy ti có lien quan). 

Bir&c 2. NHCSXH nai thrc hin thu tiic: 

- Tip nh3n h sa vay vn do khách hang cung cp. 

- Sau khi tip nhn d.y du h sa d nghj vay vn cüa khách hang, 
NHCSXH ncii thirc hin thu t%ic 1p Thông báo tip nhn h sa vay vn (mu so 
04/KQ) gi.'ri khách hang. 

+ Tru&ng hçip h sa vay vn dy du, hçxp pháp, hçip l, NHCSXH ncñ thirc 
hin thu t%lc xem xét, phê duyt cho vay trên Giy d nghj vay vn (mu s 
03/KQ) và giri Thông báo kt qua phê duyt cho vay (mu s 05/KQ) cho khách 
hang. 

+ Trithng hqp không dii diu kin phê duyt cho vay, NHCSXH noi thirc 
hin thu tiic giri Thông báo tr chi cho vay (mu s 06/KQ) cho khách hang, ghi 
rô1dotrchi. 

b) Cách thirc thiyc hin: Khách hang ntp h sa vay vn trrc tip dn 
NHCSXH nai thirc hin thu tic. 

c) Thành phn, s hrqng h so': 

- Khách hang kê khai: 

+ Giy d ng vay vn (mu s O3IKQ): 01 bàn chInh (iwu tqi NHCSXH 
no'i thc hin tith tyc). 

- Các gi.y t có lien quan khách hang np: 

+ Hçip ctng dua nguYi lao dng di lam vic tai  Han Quc theo Chiio'ng 
trInh cap phép vic lam cho lao dng nuâc ngoài ciia Han Quôc (Chrnmg trinh 
EPS): 01 bàn sao chrng thirc (Iwu tgi NHCSX[I ncñ thtc hin thu tyc);. 

+ Ho chiu (con hiêu lire): 01 bàn sao chirng thirc (iwu tgi NHCSXH ncii 
thtc hiçn thu tyc,); 

+ S h khu (d& vâi khách hang thuc di tirçing nguii lao dng tai  các 
huyn nghèo): 01 bàn sao chirng thirc (iwu tal NHCSXHncii thrc hin thñ tyc); 



+ Giy xác nhan than nhãn ngithi có cong vi cách mng theo mu s 4 
ban hành theo Nghj djnh so 74/2019/ND-CP ngày 23/9/20 19 cüa ChInh phü (dôi 
vâi khách hang thuc dôi tuçing than than cüa nguñ có cong vâi cách mng): 
01 bàn sao chüng thrc (iwu tqi NHCSXHno'i thtc hin thi tic); 

+Quyt djnh thu hi Mt cüa cp có.thm quyn (di vâi khách hang 
thuc dôi tuçing ngiz?i lao dng bj thu hôi dat): 01 bàn sao chüng thirc (lwu tçzi 
NHCSXffno'i thtc hin th tyc); 

d) Thoi hin giãi quyt: Trong thyi han  không qua 03 (ba) ngày lam vic 
ké tü ngày NHCSXH ncli thirc hin thu tiic nhn duçic ho so vay von day dü, 
hçip 1 tr khách hang. 

d) Di ttrçrng thurc hin TTGQCV: Ca nhàn 

e) Co quan giãi quyt TTGQCV: NHCSXH ncyi thirc hin thu tiic. 

- Co quan có thm quyn quy& djnh: Chi nhánh NRC SXET cp tinh, 
phOng giao djch NHCSXH cp huyn noi khách hang dàng k thu&ng trü. 

- Co quan phi hçp: Uy ban nhãn dan cp xA. 

g) Kt qua thic hin TTGQCV: Thông báo phê duyt cho vay (mu s 
05/KQ) hoc Thông báo tt'r chOi cho vay (mâu so O6IKQ) 

h) PhI, 1 phi: KhOng. 

1) Ten mh don, mu to khai: 

Giy d nghj vay vn (mu s O3IKQ) 
A A .A •A k) Yeu cau, theu kiçn thirc hiçn TTGQCV: 

- ThuOc d& tuqng duçic vay vn theo quy djnh. 

- Co näng lc hành vi dan si,r My dü. 

- Ding k3 thing trü tai  dja phuong. 

- Dâ k kt Hcip dng di.ra nguäi lao dng di lam vic t?i  Han Qu& theo 
Chuong trInh cap phép vic lam cho lao dng nrnc ngoài cüa Han Quôc 
(Chuxing trInh EPS) vâi Trung tam Lao dQng ngoài nuâc. 

- Các di tucYng sau cn cO them diu kin: 

+ Co Quyt djnh thu hi Mt trong vOng 5 näm k tir ngày có Quyêt djnh 
thu hôi dat ci1a cap có thâm quyn (khách hang thuc dôi tuçing ngixOi lao dng 
bj thu hOi dat). 

+ Co h kh.0 thu?mg tth tr dü 12 tháng trâ len tai  các huyn nghèo 
(khách hang thuc dOi tucing ngithi lao dng tai  các huyn nghèo). 

I) Can cir pháp 1 cüa TTGQCV: 

- Bô luat  Dan sir s 91/2015/QH13 ngày 24/11/20 15 cüa Quc hi; 

- Lut Vic lam s 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 cua Quôc Hi; 



- Lut ngixii lao dng Vit Nam di lam vic ô nithc ngoài theo hcip dng 
so 72/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006 c1ia Quôc hi; 

- Ng djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cUa ChInh phü v tin 
diing doi vâi ngix&i nghêo và các dôi tuqng chinh sách khác; 

- Nghj djnh s 61/20151ND-CP ngày 09/7/2015 cüa ChInh phü v quy 
djnh ye chinh sách h trq t.o vic lam và qu quôc gia ye vic lam; 

- Nghj djnh s 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cüa Chinh phU v sira di, 
bô sung mt so dieu cüa Ngh djnh so 61/2015/ND-CP ngày 09/7/2015 cüa 
Chinh phü quy djnh ye chInh sách h trq tao  vic lam và Qu5 quôc gia ye 
vic lam; 

- Ng quyt s 30a/2008/NQ-CP ngày 29/12/2008 cüa ChInh phü v 
chucmg trInh giãni nghèo nhanh, ben vüng dôi vâi 61 huyn nghèo; 

- Quyt djnh s 63/2015/QD-TTg ngày 10/12/2015 cüa Thu tithng 
ChInh phü ye chmnh sách ho tr dào tao  nghê và giâi quyêt vic lam cho ngu&i 
lao dung bj thu hôi dat; 

- Quy& djnh s 27/20 19/QD-TTg ngày 09/9/2019 cüa Thu tLthng 
ChInh phü ye tin diing dôi vâi ngithi lao dng tai  huyn nghèo di lam vic & 
nuâc ngoài theo hcrp dông den näm 2020; 

- Quyt djnh s 12/2020/QD-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tuâng 
Chinh phñ th%rc hin thf diem k qu5 dôi vâi ngu&i lao dng di lam vic tai  Han 
Quôc theo Chuing trInh cap phép vic lam cho lao dng nuóc ngoài cña 
Han Quôc; 

- Van ban s 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/20 19 cüa Tng Giám dc 
NHCSXH hithng dn nghip vii cho vay dôi v&i ngu&i lao dng di lam vic & 
nithc ngoài theo hçip dông; 

- Vn bàn s 240 1/HD-NHCS ngày 12/5/2020 cüa Tng Giám dc 
NHCSXH hu&ng dn nghip vii nhn k3 qu5 và cho vay d k qu5' di vó'i 
ngthi lao dng di lam vic tai  Han Qu& theo Chuong trInh cp phép vic lam 
cho lao dng nu&c ngoài cüa Han Quc. 
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CQNG bA xA HOI CHEJ NGHIA VIET
Máu so: 03/KQ 

Dc 1p  - Ttr do - Hnh phüc 

   

GIAY oE NGH! VAYVON 
(Dung cho khách hang vay von dê kj qu9) 

KInh giri: Ngn hang ChInh sách xã hi  

Hç ten khách hàng Dan tc  
Giâi tInh' Ngày sinh / /  
Chüng mirth nhãn dânlCàn cuâc cong dãnIHchiu s:  
Ngày cp ....I.....I......; Nai cp  
Ncyi dng k thu&ng tri  
Dja chi cix trü hin tti  
Diên thoai: Email:  
Thuc di tuqng: 
- Ngixii lao dng là thành viên h nghèo E 
- Ngu?ii lao dng là thành viên hO cn nghèo 
- Ngu?ii lao dng là ngu?i dan tOc  thiêu s fl 
- Ngu&i lao dng là than nhãn ngixYi có cOng vói cách mng 
- Ngithi lao dng thuOc hO gia dInh, cá nhân bj thu hi dt fl 
- Ngithi lao dng thix?ing trü t.i huyn nghèo 

D ng Ngân hang ChInh sách xã hOi  cho tôi vay vn d k qu5 di lam vic t?i 
Han Quc theo Hçp dng s ngày / / da k 
vói Trung tam Lao dng ngoài nuâc thuOc  Bô Lao dng - Thuong binh và Xã hOi: 

S tin vay: dng (Bng chir: ) 
Thôi hn vay vn: 5 nm 6 thãng LAi su.t tin vay: %/nàm. 

Tôi xin cam kt sir diing vn vay dñng m11c dIch, trâ nçi gc và lãi dy dü, 
dáng hri, nêu sai tôi xin chju trách nhim tnrâc pháp lust. 

xAc NII4N CUA UBND xA, 
PHTRNG, 

TH! TRAN  
Ong/bà:  
D.ng k thuô!ng tth (2)  

thuOc di tuqng  
theo quy djnh hin hành./. 

ngày tháng ......nám 

TM. UY BAN NHAN DAN xA 
CIJIJ TICH 

( tin, dóng dciii)  

, ngày tháng ... nám 

KIIACH HANG VAY VON 
(Ky, ghi rö ho ten) 
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PHE DUYET CUA NIICSXH 

S tin cho vay:  dng. 

M%Ic dIch sr dng vn: k qu5 di lam vic tai  Han Quc theo Chrnmg 
trInh cp phép vic lam cho lao dng nithc ngoài cüa Han Quc. 

ThYi h?n  cho vay tháng. 

Lài suAt: . . . %/nàrn. Lãi tin vay duqc thu djnh kS'  h.ng tháng khi 
NHCSXH trâ lãi tiri gi'ri k qu5' cüa khách hang. 

Hntrânq:ngày. / /  

Ngày......tháng......nám...... 
Can bô tIn dijng Tnrô'ng phông KII-NVTD Giám dôc 
(Kj, ghi rö ho ten) (T trirô'ng KR-NV) (I<5 ten, dóng dáu) 

(K35, ghi rô hQ ten) 

Ghi chü: 
(1) Nu khãch hang là thành vien hO nghèo, ngix?xi dan tOc  thi&i s6 dàng k thu&ng tn ti 

huyn nghèo dii tIch ti ô ngithi lao dOng  thuông trü a huyn nghèo, dong thñ tIch vào ô 
hO nghèo hoc dan tOc  thieu so; nêu khách hang dàng k3 thrnmg trü t.i huyn nghèo 
nhtmg không phãi là thãnh viên hO ngheo, nguô'i dan tOc  thiêu sO thi chi tIch ti ô nguai 
lao dng thuang trü tai  huyn nghèo. 

(2) Dôi vâi lao dong tai  huyn ngheo d nghj TJy ban nhãn dan cp xA xác nhn rO nguài lao 
dOng co h khâu thumg tr cüa tir di 12 tháng tr& len. Các dôi tuclng. con 1.i xác nhn 
ghi rO thu?ing trt hqp pháp ti dja phucing. 

(3) D ngh  Uy ban nhân dan c&p xâ xac nhtn rô di txcing vay vn thuOc  din hO nghèo/h 
cn ngheo/h dong bào dn tOc  thieu sô/thân nhãn ngithi Co cOng vâi cách rnng/ngu&i 
thuOc hO gia dmnh bi thu hôi dat. Riêngdôi vài lao dOng thuOc huyn nghèo can ghi rO là 
hO ngheo hoc nguai dan tOc  thiêu so hoc ngucM lao dng khác thumg trü t.i huyn 
ngheo. 
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