NGAN HANG
CHfNH SACH XA HOI

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S: 6JWt/QD-N}{CS

Ha Nói, ngày 30 tháng Au nám 2020

QUYET D!NH
V vic cong bô thu tl1c giãi quyt cong vic b1 bãi bó Jinh vic
hoit dng tin diingthuc thâm quyn giãi quyt cfla
Ngân hang ChInh sách xä hi
TONG GIAM DOC NGAN HANG CHINH SACH xA HQI
Can cü Quyt djnh s 13 1/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cüa Thu tuâng
ChInh phü ye vic thành 1p Ngân hang ChInh sách xa hi (N}ICSXH);
Can cü Diu 1 v t chrc vâ hot dng cüa NHCSXH ban hành kern theo
Quyêt djnh so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cüa Thu tithng ChInh phü;
Can ci.'r Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye
Kiêm soát thu t11c hành chInh và Nghj djnh so 92/2017ND-CP ngày 07/8/2017 cüa
ChInh phü s1ra doi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêm soát
thu tic hành chInh;
Can cü van bàn s 705/NHCS-PC ngày 12/02/20 18 cüa Tong Giám dOc
NHCSXH huâng dan thirc hin cOng tác kiêm soát thu t11c giái quyêt cong vic cüa
NHCSXH;
Xét d nghi cüa Giám ctc Ban: Pháp ch, Ban TIn ding Ngu?ii nghèo.
QUYET DINH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay mt (01) thu tiic giài quyt cong
vic (TTGQCV) bj bài bO linh virc hot dng tin ding thuQc thm quyn giài quyt
cüa NHCSXH (TTGQCV bi bâi bó diccrc ban hành kern theo Quye't djnh nay).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tr ngày 01/01/2021.
Diu 3. Chánh Van phông NHCSXH; Giám dc: Ban Pháp ch& Ban TIn
dung Nguôi nghèo, các Ban chuyên mon nghip vi ti Hi s chInh; Trung tam
Dào tao, Trung tam Cong ngh thông tin, S& giao djch, Chi nhánh NHCSXH các
tinh, thành phô và các tO chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt
dinh nay.!.
Ncrinhân:
-NhuDiêu3;
- Cue Kim soát TTHC - VPCP (b/cáo);
- Tong Giám doe (báo cáo);
- Tnr&ng BKS; các Phó TGD; KTT;
- Website N}-ICSXH (Ban PC);
- TTCNTT: truyên itrans cho chi nhánh
NRC SXH tinh, thành pho;
- Luu: VT, TDNN, PC.

KT.
P

_

AMBOC
DOC

TT

7

Nguyn Dfrc Hãi

;-

U TIJC GIAI QUYET CONG VIC B! BAI BO LINH VC

//./ HOA

I/O/'NGA!! HAAG
-

CHINU SA(_H

QNG TIN DVNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA
NGAN HANG CHINH SACH xA HO!
h kern theo Quylt dinh sá 61 f /QD-NHCS ngày 3 / 14 /2020
cza Tong Giárn dOc Ngán hang ChInh sách xã ht7i,)

<c_M A -

STT

S ho so

Ten thu tic

TTGQCV

TTGQCV

2.000892

Ten van ban quy dnh vic
bãi bó TTGQCV

Linh
virc

Co quan
thrc hin

Van ban s 6331/NHCSNHCSXH
Thu titc chuyn TDNN ngày 27/11/2020 cüa Hoat
nai thrc
di muc dIch sü Tong Giám dôc NHCSXH
rg
ye viêc bãi bô van ban so
hiênthütuc
diingvn
d in
3707/N}ICS-TDNN
(c4p tinh, cá'p
huyn)

2

