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OIQD-TTg ngày 28 tháng 7 nArn 2010 cüa Thu ttró'ng ChInh phü 

Can ct- Lut T chzc ChInh phz ngày 19 tháng 6 nám 2015, Lut tha 
dôi, ho sung m5t sO diéu cza Lut TO ch&c hInh phz và Lut TO chtc chInh 
quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can th Nghj djnh sá 78/2002/ND-cP ngày 04 tháng 10 nám 2002 cza 
ChInhphz ye vic tIn dyng dOi vái ngwài nghèo và các dOi twQng chInh sách khác, 

Theo d nghj cia Bó trithng B5 Tài chInh, 

Thz twang CiiInh phi ban hành Quylt djnh tha dái, bá sung mt s6 diu 
cza Quy chê xzt 1j5nçt bj rzi ro tgi Ngán hang ChInh sách xâ hç5i ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 50/2010/QD-7Tg ngày 28 tháng 7 nárn 2010 cña Thz twOng 
ChInh phz. 

Diu 1. Sfra dii, b sung rnt s diu cüa Quy ch xii' l ncr bj rüi ro 
tii Ngân hang ChInh sách xã hi ban hành kern theo Quyt dlnh 
s 50/2010/QD-1Tg ngày 28 tháng 7 närn 2010 cüa Thu tiróng ChInh phü: 

1. Diu 4 ducvc süa dii, b sung thu sau: 

"Diu 4. Th?vi dirn xem xét xii 1 nc bj rüi ro và báo cáo kt qua xii' 
1 nq bj rüi ro 

1. Vic xem xét xCi l nçi bi rüi ro do nguyen nhán khách quan ducrc thrc 
hin tai  th?ii diem th%rc te phát sinh rüi ro hoc theo tirng dcit trén Ca s de 
nghj cüa khách hang, cüa Ngân hang ChInh sách xâ hi. Vic xem xét, xà l 
no bj rCii ro trng dçit tôi da là 30 ngày lam vic k tr ngày nhn day dü h so 
theo quy djnh. 

2. Djnh k' 6 tháng hoc khi có yêu cAu dt xut, Ngân hang ChInh sách 
xA hi 1p báo cáo kêt qua xir l nçi bj rüi ro theo Mâu so 01 và Mâu so 02 tai 
Ph%i l%tc ban hành kern theo Quyêt djnh nay duâi hInh thüc van bàn giây gri 
qua djch vi buu chInh hoc hmnh thüc van bàn din tr cho B Tài chInh, Bô 
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K hoach  va Du tu, Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam d theo dOi. Ni dung 
báo cáo cña Ngân hang ChInh sách xãhi di.rçvc 1p theo tixng bin pháp xir 1 
nçi theo dja bàn trng tinh, thành phô trrc thuc trung ucmg và theo trng 
chixing trInh tin ding. 

3. Thai gian ch& s 1iu báo cáo 6 tháng du näm duçrc tinh tü ngày 01 
tháng 01 kr báo cáo den ngày 30 tháng 6 kS'  báo cáo. Th?ji gian chôt so lieu 
báo cáo 6 tháng cuôi näm duçic tInh tir ngày 01 tháng 7 k' báo cáo den ngày 31 
tháng 12 kSr báo cáo. 

4. Thñ han  giri báo cáo cüa Ngân hang ChInh sách xA hi duçvc quy djnh 
nhu sau: 

a) Báo cáo 6 tháng du näm: chm nht vào ngày 30 tháng 7 cüa kS' 
báo cáo. 

b) Báo cáo 6 tháng cui 11am: chm nhAt vào ngày 30 tháng 01 cüa nàm 
tip theo sau k' báo cáo." 

2. Diu 5 duçic si'ra di, b sung nhu sau: 

"Diu 5. Quy d!nh  v nguyen nhân khách quan 

1. Các loai thiên tai theo quy djnh cüa pháp lust v phông, chng thiên 
tai; djch h9a, boa hoan; các djch bnh lien quan tói 4t nuôi và cay trông xãy 
ra lam thit hai  den vOn, tài san cüa dir an hoc phucmg an vay von tir Ngân 
hang ChInh sách xã hi. 

2. Nba nithc thay di chinh sách lam ành huâng dn hoat  dng san xuât, 
kinh doanh cUa khách hang: không cOn nguôn cung cap nguyen vt lieu; mt 
hang san xuât, kinh doanh bj cam, bj han  ché theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
khách hang phái thirc hin vic chuyên doi san xuât, kinh doanh theo quyêt 
djnh cüa các cor quan nhà nuâc có thâm quyên. 

3. Bin dng chInh trj, kinh t - xâ hi, djch bnh & nuóc nhn lao dng 
cüa Viêt Nam lam ãnh hu&ng den ngithi lao dng di lam vic có th&i han tai 
nu&c ngoài; doanh nghip tiêp nhn lao dng bj phá san, giái the; doanh 
nghip tiêp nh.n lao dng dorm phuong châm dirt hcTp dông lao dng vOi ngu&i 
lao dng do ngu&i lao dng không dü src khOe dé lam vic ho.c không dam 
bâo tay nghê hoc do các nguyen nhân khách quan khác ma không do 1i 
cüa ngu&i lao dng dan den vic ngu&i di lao dng & nuóc ngoài phài ye nu&c 
tnrâc han. 

4. Khách hang vay vn là cá nhan ho.c có thành viên khác trong h gia 
dInh (là nhüng ngu&i có quan h hon nhan, huyêt thOng, nuôi duOng theo quy 
djnh cUa pháp lut ye hon nhân và gia dInh, dang sOng chung tai  th&i diem 
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khách hang d nghj xü 1 rüi ro): mc bnh tam thin; m.c bnh him nghèo; 
mac bnh khác dn den mat näng hrc hành vi dan s%r; có khó khän trong nh.n 
thirc, lam chü hành vi; bj bnh can chtra trj dài ngày theo quy djnh cüa B Y 
tê; bj suy giãm khâ näng lao dng vinh vin t 81% trâ len; chêt ho.c bj tuyên 
bô là cia chêt; bj tuyen bô mat tIch; vng m.t tai  ncli cu trü vakhong có thông 
tin xác thrc ye tung tIch tir 02 näm lien trâ len, tInh tir thai diem biêt duçic tin 
ti'ic cuôi cUng ye khách hang vay von. 

5. Các khoãn ni phâi thu hM theo bàn an, quyt djnh cüa Tôa an nhixng 
ngu&i phâi thi hành an chua có diêu kin thi hành an theo thông báo cüa ca 
quan thi hành an; các khoàn nç bj chiêm diing ma nguii chiêm dicing chét, mat 
tIch và không con tài san dé trâ nçi; khách hang bj tuyên bô phá san hotc giâi 
the theo quy djnh cUa pháp 1u.t." 

3. Dim b, dim c khoãn 1 Diu 6 duçvc süa ciM nhu sau: 

"b) Diu kin gia hn nçi 

Khách hang duçrc xem xét gia han  nq khi bj rUi ro do mt trong các 
nguyen nhan quy djnh tai  khoàn 1 và khoân 2 Diêu 5 Quy ché nay vâi mirc d 
thit hai  ye von và tài san duói 40% so vth tong so von thrc hin dir an hoc 
phixang an san xuât kinh doanh vay vOn. 

c) Thai gian gia han  nq: Tng thai gian gia han  nq bao gm Ca gia han 
nq theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu 17 Nghj djnh sO 78/2002/ND-CP ngày 04 
tháng 10 näm 2002 cüa ChInh phU ye tIn ding di vâi ngu1i nghèo và các dôi 
tucing chInh sách khác, khoãn 2 Diéu 14 Quyêt djnh sO 16/2003/QD-TTg 
ngày 22 tháng 01 näm 2003 cüa Thu ti.rng Chinh phü ye Diêu l to chüc và 
hoat dng cüa Ngán hang ChInh sách xä hi và gia han  nçi theo quy djnh tai 
Quy ché nay tOi cia là 12 tháng doi vâi các khoân cho vay ngän han;  tôi cia 
khOng qua 1/2 thai han  cho vay dOi viii các khoãn cho vay trung và dài hn 
(tInh theo thôi gian cho vay ban dâu khi k ket hqp dông vay von), tth các 
tru?mg hqp ThU tuàng Chinh phU có quy djnh rieng (nêu co)." 

4. Dim b khoân 2 Diu 6 duçvc süa di nhu sau: 

"b) Diu kin và th?ii gian khoanh nçi: 

- Khách hang có hoãn cành khó khàn, chua có khã näng trã nq dUng han 
và thuc mt trong các truang hqp sau thI duc xem xét khoanh ng vói thai 
gian khoanh no tOida là 03 näm k tU ngày có quyêt djnh khoanh nçi cUa cap 
có thâm quyen: 

Khách hang bj rUi ro thuc các tnrang hçip neu tai  khoàn 1, khoàn 2 Dik 5 
Quy che nay cO thit hai  ye von và tài san tü 40% den dixâi 80% so vâi tOng 
so von thrc hi.n cUa dr an hoc phucing an san xuât, kinh doanh vay von. 
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Khách hang bj rüi ro do mt trong các nguyen nhân nêu tai  khoân 3, 
khoân 4 Diu 5 Quy ch nay (trü tru?iing hçip vng mt tai  noi Cu trit và không 
có thông tin xác thirc v tung tIch tr 02 nàm 1in trà len và các truô'ng hçip 
duçic xem xét xóa nç quy djnh tai  dim b k.hoán 3 Diu 6 Quy chê nay). 

Khách hang vay vn b rcii ro trtthc thai dim näm 2014 do các nguyen 
nhân khách quan quy djnh tai  khoàn 1, khoàn 2 Diu 5 Quy ch nay do không 
thçrc hin xü 1 rñi ro kjp thai nên không xác djnh duc müc d thit hai. 

Các khoãn nçi phài thu hi theo ban an, quy& djnh cüa Tôa an nhung 
ngixäi phãi thi hành an chua có diu kin thi hành an. 

- Khách hang có hoàn cãnh khó khän, chua Co khã näng trã ng dung han 
và thuc mt trong cac truang hçip sau thI duçic xem xét khoanh nçi vâi thai 
gian khoanh nçi ti da là 05 näm k tr ngày có quyt djnh khoanh ng cüa cp 
có thrn quyn: 

Khách hang bj rcii ro thuc các trir?mg hçp nêu tai  khoân 1, khoãn 2 Diu 5 
Quy ch nay có thit hai  v vn và tài san ti'r 80% dn 100% so vâi tng so 
vn thrc hin cüa dir an ho.c phrnmg an san xut, kinh doanh vay vn. 

Tt Ca các thành vien cüng tham gia k kt hqp dng vay vn vng m.t 
tai noi Cu trü và không có thông tin xác thirc v tung tIch ti'.r 02 näm lien 
tth len. 

Trithng hçip ht thai gian khoanh nçi, khách hang vn gp khó khan, 
chua CO khà näng trâ nçi sê duçic xem xét cho khoanh nçi b sung vâi thii gian 
ti da không vuçit qua th?ñ gian dâ duçvc khoanh nçi 1n truâc theo quyêt djnh 
cüa cp cO thrn quyn." 

5. Dim b khoãn 3 Diu 6 duçvc sira di nhu sau: 

"b) Diu kiên xóa nç: 

Tt Ca các thành vién cüng tham gia k kt hqp dng vay vn không cO 
khã näng trà nq và thuc mt trong các truang hqp sau duçic xem xét xóa no 
(goc, lAi): 

- Khách hang sau khi h& thai gian khoanh n (k Ca tnthng hqp dugc 
khoanh nçi bô sung theo quy djnh tai  dim b khoàn 2 Diêu 6 Quy che nay) ma 
vn không cO khã nàng trã ng và Ngân hang ChInh sách xã hi dA áp ding 
mci bin pháp thu hM nhi.rng không thu duqc nçi. 
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- Tt Ca the thãnh viên cüng tham gia k kt hçip dng vay vn du bj rüi 
ro do mt trong các nguyen nhân nêu tai  khoãn 4 Diêu 5 Quy chê nay (tth 
nguyen nhân bj bnh can chra trj dài ngày theo quy djnh cüa B Y tê hoc 
vng mt tai  noi Cu trü và không có thông tin xác thrc ye tung tIch tir 02 näm 
lien trâ len). 

- Khách hang vay vn bj tuyên b phá san hoc giài th theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

- Các khoãn nç nhn bàn giao tr Ngân hang Nông nghip và Phát triên 
nông thôn, Ngãn hang Cong thucmg Vit Nam và Kho bc Nba nuâc dà duçic 
Ngân hang ChInh sách xã hi áp dung mci bin pháp thu hôi nhung không the 
thu hôi duqc; các khoân nçi bj chiêm ding ma ngui chiêm dung chêt, mat 
tIch và không con tài san d trâ nçi." 

6. B sung Diu 7a vào truâc Diu 7 nhu sau: 

"Diu 7a. Biên bàn d nghj xii 1 ncr bj rüi ro 

1. Khi khách hang vay vn gp rüi ro do nguyen nhân khách quan theo 
quy djnh tai  Quy ché nay, Ngân hang ChInh sách xã hi chU trI, phôi hçp vi 
các to chüc, cá nhân có lien quan tien hãnh thãm tra, 1p biên bàn dê nghj xü 
l nçi bj rCii ro. Ni dung chInh cüa biên bàn dé nghj xi:r l nq bj rUi ro 
bao gôm: 

a) Nguyen nhân d nghj xir l nçi bj rUi ro; 

b) Müc &) thit hai  v vn và tài san. Trithng hçrp khách hang duçic xem 
xet khoanh nçi theo các nguyen nhãn neu tai  khoân 3 và khoân 4 Diêu 5 Quy 
chê nay và trix?mg hçip khách hang vay von là cá nhan bj rüi ro truàc thii 
diem näm 2014 do các nguyen nhãn khách quan quy djnh t.i khoãn 1, khoãn 2 
Diêu 5 Quy che nay nhung không thrc hin xü l rCii ro kjp thii thI không 
phâi xác djnh müc d thit hi ye von và tài san; 

c) Dánh giá v khà näng trà nçv cüa khách hang; 

d) D xu.t bin pháp xi:r l. Tri.r&ng hçp d nghj xem xét xóa nçi, Ngân 
hang ChInh sách xà hi phâi xác nhn ye vic dâ áp ding mi bin pháp thu 
hôi nç nhixng khong thu hôi duçic nçi và tat câ các thành vien cüng tham gia k 
kêt hqp dOng vay von không eó khà nng trã nçi. 

2. V xác nhQn d nghj xü l nçi bj rUi ro: 

a) Uy ban nhân dan c.p xA ncii khách hang cix ti-u chju trách nhim 
xác nhân: 

- Nguyen nhân khách quan trên bien bàn ct nghj xir l nci bj rüi ro dôi 
yâj các truYng hçip quy dinh tai khoân 1, khoân 2 Diêu 5 (doi yOj khách hang 
vay yôn là cá nhân). 
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- Khách hang vay vn là cá nhân bj rüi ro trixóc thôri dim näm 2014 
nhimg không thc hin x1r l rüi ro kjp thii, có hoàn cãnh khó khän và chua 
có khà näng trâ nq. 

- Quan h hon nhân, huy& thng, nuôi drông theo quy djnh cüa pháp 
lu.t v hon nhân và gia dInh cüa các thành viên trong h gia dInh và dang 
sang chung tai  thñ dim khách hang d nghj xir l rüi ro. 

- Ttt Ca CC thành viên cüng tham gia k kt hçip dng vay vn không có 
khâ näng trà nçi sau khi ht thii gian khoanh nq (kê Ca khoanh nq bô sung); 

b) Cong an c.p xã chju trách nhim xác nhn di vci tru&ig hçip t.t cã 
các thành viên cüng tham gia k kt hçTp dng vay vn yang m.t tai  nth cu trü 
và không có thông tin xác thirc v tung tIch ti'x 02 näm lien tr& len. 

3. Mirc d thit hai  v vn và tài san cUa khách hang d áp dung bin 
pháp xü 1 nçi dixçic xác djnh bang s6 vn, tài san cUa dir an, phrnmg an vay 
vn thrc t bj tn tht do các nguyen nhân khách quan so vâi so von (bao 
gm Ca vn vay Ngân hang ChInh sách xä hi và vn khác) d thirc hin dir 
an, phuang an vay vn. 

4. Biên bàn dà nghj xir 1 nçi bj i-ui ro phài có xác nhn cüa lânh do 
Ngân hang ChInh sách xâ hi noi cho vay; T truông t ti& kim và vay vn 
di vâi truYng hqp cho vay qua t tit kim và vay vn; lAnh do t, chüc 
chInh trj xã hi nh.n üy thác cho vay di vâi tru&ng hçip cho vay qua t chüc 
chInh trj xã hi; cong an xä d& vâi tru?mg hçip tt cà các thành vién cüng 
tham gia k kêt hçip dông vay vn vng mt tai  ncii Cu trü và không có thông 
tin xác thrc ye tung tIch tü 02 nàm lin tr& len; Uy ban nhân dan cp xâ noi 
khách hang cu trü. 

5. Ngân hang ChInh sách xã hi ban hành mu biên bàn d nghj xir l nçi 
bj rUi ro dê áp diing thông that trong toàn h thng." 

7. Diu 7 duoc si'ra di nhu sau: 

"Diu 7. HI so' pháp 1 d xii' 1 ncr bl rüi ro 

1. D& v&i gia han nv: 

a) Bàn chInh dn d nghj gia han nv cüa khách hang gm các ni dung 
chInh sau: nguyen nhan gay thit hai;  m1rc d thit hai  v vn và tài san; khà 
nãng trà nçi; k hoach  trà nçi; so tin du nçi gc và lãi con phài trâ Ngân hang 
ChInh sách xâ hi; so tiên d nghj gia han  nçi, thai gian d nghj gia han nv; 
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b) Bàn sao giy nhn nçi có xác nhn sao y cüa Ngân hang ChInh sách xA 
hi noi cho vay; 

c) Bàn chInh biên bàn d nghj xà 1 nçi bj rüi ro; 

d) Trung hçip khách hang là t chirc kinh t thI ngoài các h so nêu ti 
dim a, dim b và dim c khoàn 1 Diu nay phâi b sung các giy t?Y sau: 

- Bàn chinh hotc ban sao có chirng thirc báo cáo tài chInh 02 nãm gn 
nhât cüa t chrc kinh t. 

- Bàn chInh phuong an khôi phic san xut - kinh doanh cüa t chirc 
kinht& 

2. Di vâi khoanh nçl: 

a) Bàn chInh don d nghj khoanh nq cüa khách hang gm các ni dung 
chInh sau: nguyen nhân gay thit hai;  mrc d thit hi v von và tài san; khá 
nng trâ nq; s tin dix nq gc và lãi con phài trà Ngân hang ChInh sách xâ 
hi; s tin d nghj khoanh nç; thii gian d nghj khoanh nç. Trix&ng hçip tat 
cá các thành viên cüng tham gia k kt hcip dng vay vn yang mt tai  noi cix 
trü và không có thông tin xác thirc v tung tIch tir 02 näm lien trâ len thi 
không cn phài cO don d nghj khoanh ng; 

b) Bàn sao giy nhn nçi cO xác nhn sao y cüa Ngân hang ChInh sách xâ 
hOi noi cho vay; 

c) Bàn chInh biên bàn d nghj xü l nçi bj rüi ro; 

d) Truäng hqp khách hang là t chirc kinh t thI ngoài các h so nêu tai 
diem a, dim b va dim c khoàn 2 Diu nay, khách hang phài bô sung các 
gi.y t? nêu tai  dim d khoán 1 Diu nay; 

d) Ngoài các h so nêu tai  dim a, dim b và dim c khoàn 2 Diu nay, 
khách hang phâi b sung các giy t lien quan nhu sau: 

- Bàn sao Co chimg thrc biên ban thanh 1 hqp dng vâi ngi.thi lao dng 
hoc thông báo châm dirt hçip dMg lao dng cüa chü sü ding lao dng hoc 
thông báo danh sách cüa co quan lao dng thuong binh và xâ hi cp huyn 
tai dja phixong ye vic ngithi lao dng t?i  nuOc ngoài ye nUâC truâc han  dM 
vâi tru&ng hp ngithi di lao dng ô nuóc ngoài ye nrnc truóc han.  Tnthng 
hqp CaC gi.y t& trên không nêu nguyen nhân ngithi lao dng v fllTâC triiOc 
han thI phài cO bàn sao Co chirng thc xác nhn cüa co quan lao dng thuong 
binh vá xã hi cap huyn tai  dja phuong v ni dung nay. 
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- Bàn sao có chüng th?c Quyt djrih cüa Tôa an v vic cá nhãn có khó 
khàn trong nhn thüc, lam chü barth vi ho.c bj mat nng hrc hành vi dan sir. 

- Bàn sao có chimg thrc xác nhn cüa cor sâ khám bnh, chCa bnh bão 
him y t ban du tuyn huyn và tiiang ducing dôi vâi tnring h9p khách hang 
vay vn có thành viên trong h gia dInh mac bnh hiêm nghèo; mac bnh tam 
than; mc bnh khác dn dn mt nng lic hành vi dan sçr; bj bnh can chüa trj 
dài ngày; bj suy giàm khâ näng lao dng vinh vin tü 81% trâ len. 

- Bàn chInh ho.c bàn sao Co chirng thirc bàn an hoc Quyt djnh cüa TOa 
an và van bàn thông báo cUa co quan thi hành an ye vic thirc hin bàn an dã 
tuyên, s tin thu diiçic, s tin không cOn khã näng thi hành an dôi vi tru?Yng 
hçxp các khoàn ng phài thu hôi theo bàn an, quyêt djnh cüa TOa an nhixng nguOi 
phài thi hành an chua có diu kin thi hành an. 

- Bàn sao có chimg thrc giy chirng tr hoc Quyt djnh cüa TOa an v 
vic tuyên b cá nhãn chit, mt tIch di vd tnthng hçip khách hang vay von có 
thành vien trong h gia dInh theo quy djnh t.i khoân 4 Diêu 5 Quy chê nay 
chat, mt tIch. 

3. Di vâi xóa nçi (g&, lãi): 

a) Bàn chInh don d nghj xóa nçi cüa khách hang gm các ni dung 
chInh sau: nguyen nhân dn dn rüi ro không trà duçic nv;  mirc d thit hti ye 
von và tài san; khà näng trà nç; s tin gc và lãi dang cOn nç ngân hang; s 
tiên gôc và lãi xin xoá nçi. Trithng hqp khách hang chit; mat tIch; v.ng m.t 
tai non cu trü và không có thông tin xác thirc v tung tIch tü 02 näm lien trâ 
len; có khó khan trong nh.n thirc, lam chU hành vi; mt näng lrc hành vi dan 
sir; mac bnh tam thn dã h& thii gian khoanh nçi ma không cOn các thành 
viên cüng tham gia k k& hçip dng vay vn và tru?mg hçip khách hang bj 
tuyên bô phá san hoc giãi th theo quy djnh cüa pháp lu.t thI không can phãi 
có don dê nghj xOa nçi; 

b) Bàn sao giy nh.n nçi cO xác nh.n sao y cüa Ngan hang ChInh sách xâ 
hOi norm cho vay; 

c) Bàn chInh biên bàn ct nghj xir 1 nq bj rüi ro; 

d) Trithng hçip khach hang bj giài th theo quy dnh cüa pháp 1ut thI 
ngoài các ho so nêu ti diem b khoàn 3 Diêu nay, phài CO bàn chInh hoc bàn 
sao Co ching thic Quyét djnh cüa co quan nhà nuâc có thâm quyn Ye vic 
giài the và cac van bàn lien quan dn vic xir 1 tài san; 
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d) Trix?mg hçip khách hang bj tuyên b phá san theo quy djnh cüa pháp 
1ut thI ngoài các h so nêu ti dim b khoân 3 Diêu nay, phãi có ban chInh 
hoc bàn sao có chirng thrc Quyt djnh tuyên bô phá san cüa Tôa an; tài 1iu 
phân chia tài san cüa chap hành vién the hin so nçi thu hôi duqc hoc không 
thu hM dixqc cüa Ngân hang ChInh sách xâ hi; quyêt djnh ye vic dInh chi 
thi hành quyt djnh tuyên bá phá san cüa co quan thi hành an dan sçr; 

e) Ngoài các h so nêu tti dim a, dim b và dim c khoãn 3 Diu nay, 
khách hang phâi bô sung các giây tv lien quan nhix sau: 

- Các gi.y ti quy djnh tai  dim d khoãn 2 Diu nay v vic xác nhn 
m&c bnh tam than, mac bnh hiêm nghèo, mac bnh khác dan den mat näng 
1irc hành vi dan sir, có khó khän trong nhn thirc lam chü hãnh vi, bj suy giãm 
khâ näng lao dng vTnh vin tr 81% trô len, chêt hoc bj tuyên bô là dã chêt, 
bj tuyên b mt tIch d& vâi trixing hqp khách hang vay von là ca nhân ma tat 
cã các thành viên cüng tham gia k két hçip dông vay von dêu bj rüi ro do mt 
trong các nguyen nhân nêu ti khoãn 4 Diêu 5 Quy chê nay. 

- B chInh hoc ban sao có chüng thrc gi.y chirng t1r hoc Quyt djnh 
tuyên bô chêt, mat tich cüa Tôa an, kern theo b ho so day dü ye chirng Cu, 

chimg minh so tiên dâ chiêm ding có xác nhn cüa chInh quyên cap xã dôi 
vâi truàng hçrp khoân ncr bj chiêm ding ma ngthi chiêm dicing chêt, mat tich. 

- Ban chInh hoc ban sao có chrng thirc xác nhn cüa Uy ban nhân dan 
cap xã hoc co quan nhà nuóc có thâm quyên thành 1.p dôi vâi pháp nhân, to 
chi'rc kinh tê dOi vâi trthng hçrp các khoãn ncr nh.n bàn giao dä áp dçing các 
bin pháp thu hôi nhung không có khà näng thu hôi." 

8. Dim a khoân 2 Diu 8 ducrc süa di nhix sau: 

"a) Chü trI trInh Thu tixâng ChInh phü süa di, b sung Quy ch xü l ncr 
bj rüi ro tai  Ngân hang ChInh sách xA hi." 

9. Khoàn 3, khoân 4 Diu 8 duçrc sira di nhu sau: 

"3. Hi dng quàn trj Ngân hang ChInh sách xã hi: 

a) Ban hành quy djnh hixâng dn nghip vçi gia hn ncr theo quy djnh ti 
khoán 2 Diéu 17Nghj djnh sO 7812002/ND-CP ngày 04 tháng 10 närn 2002 
cUa ChInh phü ye tin ding dôi vói ngithi nghèo yà các dôi tuqng chInh sách 
khác, khoãn 2 Dieu 14 Quyêt djnh so 16/20031QD-1Tg ngày 22 tháng 01 nm 2003 
cüa Thu tithng Chinh phü ye Dieu l to chuc vâ hoat  dng cüa Ngân hang 
ChInh sách xA hi và quy djnh hucng din nghip vi xü 1 nq bj rüi ro theo 
quy djnh tti Quy chê nay e triên khai thông nhât trong h thông Ngân hang 
ChInh sách xA hôi; 
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b) Quy& djnh vic khoanh ncr, xóa ncr cho khách hang (d& vâi tru1ng 
hçrp quy mô cUa trng dçrt xoá ncr không vuçit qua Qu5 d%r phông rüi ro tai 
Ngân hang ChInh sách xA hi). 

4. Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xã hi 

a) Quy& djnh vic gia hn ncr d6i vâi khách hang. Tru&ng hçrp thrc hin 

üy quyn vic gia han  nq thI phãi ducrc quy djnh tai  Quy djnh huâng dn 
nghip vi xü 1 nçi bj rüi ro theo quy djnh tai  Quy ch nay; 

b) T chüc chi dao  các don vj trong h thng Ngân hang ChInh sách xA 
hi thrc hin diing quy djnh tai  Quy chê xü 1 ncr bj rüi ro tai  Ngân hang 
Chmh sach xa hçn; clong thai to chuc thong tin, tuyen truyen den tung to, 
nhóm vay vn d thrc hin xir 1 rüi ro kjp thri, dng quy djnh." 

10. Khoân 4 Diu 9 duçrc sra di nhu sau: 

"4. Trong thri hn 10 ngày lam vic k ti'x ngày nhn duçic quy& djnh xir 
1 ncr bj nh ro cUa ccr quan có thm quyn, Ngân hang ChInh sách xâ hi phâi 
Co vn ban thông báo xü l ncr cho khách hang và t chüc thirc hin theo 
quy djnh." 

Diu 2. Bãi bO dim c khoãn 2 Diu 6 Quy ch xü 1 ncr bj rüi ro tai 
Ngân hang Chinh sách xâ hi ban hành kern theo Quy& djnh s 50/2O1OIQD-TTg 
ngày 28 tháng 7 näm 2010 cüa Thu ttrâng ChInh phü. 

Diu 3. Diu khoãn chuyn tip 

D6i v6i tnthng hçrp khách hang gp rüi ro do mOt  s nguyen nhãn khách 
9 P. 9 1 I A A A 9 A I 

quan ma Ngan hang Chmh sach xa hQl da nh?n day du ho sa theo quy djnh trticrc 
thOi dim Quy ch nay có hiu 1c thi hành thI duçrc tip tic xem xét xir l rüi ro 
theo các quy djnh tai  Quyt djnh s 50/2010/QD-TTg ngày 28 tháng 7 näm 2010 
cüa ThU tu&ng Chinh phU và Thông tu s 161/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 
nm 2010 ciiaB Tài chInh. 

Diu 4. Hiu hc thi hành và ti chu'c thyc hin 

9 I A 9 9 I 1. Quyet dinh  nay co hiçu 1rc tu ngay 19 thang 5 nam 2021. 

2. BAi bö Thông tu s 161/2O1OiTI'-BTC ngày 20 tháng 10 närn 2010 cUa 
B Tài chInh huàng di.n thrc hin quy ch xü l ncr bj rUi ro cUa Ngãn hang 
ChInh sách xA hi ban hãnh kern theo Quyt djnh s 50/2010/QD-TTg ngày 28 
tháng 7 näm 2010 cUa ThU tithng ChInh phU. 
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3. Các Bô tnr&ng, Thu tnr&ng Ca quan ngang b, Thu tru?ing ca quan thuc 
ChInh phü, Chu tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc trung uang, 
Chü tjch Hi dông quãn tn và Tong Giám doe Ngãn hang ChInh sách xâ hi 
chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh nay. 

Noi nhçmn: 
- Ban BI thu Trung uxong Dáng; 
- Thu tuâng, cac Phó Thu tuàng ChInh phu; 
- Các bO,  co quan ngang bO,  Ca quan thuc ChInh phü; 
- HDND, UBND các tinh, thành phô trurc thuc trung uan 
- VAn phông Trung uong và các Ban cüa Dãng; 
- VAn phong Tng RI thir; 
- VAn phông Chü tjch nirót; 
- Hi dng Dan tOe  và các Uy ban cüa Quôc hOi; 
- VAn phàng Qu6c hOi; 
- Tôa an nhân dan tôi cao; 
- Vin kiém sat nhân dan tôi cao; 
- Kiém toán nhà nuàc; 
- Uy ban GiAm sat tài chInh Quc gia; 
- Ngan hang Chinh sách xA hOi; 
- Ngân hang Phát trin Vit Nam; 
- Uy ban trung uang Mt trn T6 qu6c Vit Nam; 
- Ca quan trung uong cüa các doàn the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trci 1 TFg, TGD Cong TTDT, 

các Vui, Cujc, don vi trrc thuOc,  Cong báo; 
- Luru: VT, KTI'H (2b). *10 



Phy lyc 
t djnh so 08/2021/QD-77'g 
021 cza Thñ tzthng Chinhphz) 

Mk so 01 
B'Otr 1 nq cüa Ngân hang ChInh sách xã hi theo 
dja bã ttinh, thãnh ph trirc thuOc Trung ucing 

Mu 02 
Báo cáo k& qua xr 1 nq cüa Ngán hang ChInh sách xA hi theo 
trng chuang trinh tIn ding 



Khoanh nc 3 näin Khoanh nc 5 nAm XOa nc 

S S Trong dO  S S Trong do  S S Trong dO  

h tin Gc LAi h tin G& LAi h tin Gc Lãi  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

STT 

1 
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Chi nhánh 
tinh, TP 

2 
ChinhánhA 

S 
h 
3 

Gia hn nc theo Nghj 
dnh s 78t2002/ND-CP 

Gc 
5 

Trong do 
Lãi 

6 

Gia h3n nq theo 
Quy ch nay  

Trong dO  
Läi 
10 

A So 
tien 

8 
Gc 

9 

2 
3 •ChinhánhC 

ChinhánhB 

4 Chi nhánh D 
5 

Tong cong 

A So 
tin 

4 

A So 
h 
7 

2 
x A Mau so 01 

NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

BAO CÁO KET QUA xU L' N( CUA NGAN HANG diliNil SACH xA HQI THEO D!A BÀN TiTNG T!NH, 

TIIANH PRO TRI)'C THUQC TRUNG IX(ING 
(Th ngày tháng näm dn ngày ... tháng näm ...) 

Chuong trInh:  

KInh gCri: Bô Tài chInh, Bô K hotch và Du Ui, Ngân hang Nba nuâc Vit Nam 
Don vi tInh. h3, friu thing 

LAP BANG 
(Ky, ghi rö hQ ten) 

KIEM SOAT 
(Kj, ghi rö hQ ten) 

ngày ... tháng nãm 
TONG GIAM DOC 

(K35 ten, dóng dô'u) 
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X L Mau so 02 

NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

BAO CÁO KET QUA xU L N1 CUA NGAN HANG CiIINH SACHXA HQI THEO TUNG CIIUONG TRIrIH TiN D1)NG 
(Tu ngay ... thang nam den ngay ... thang nam ...) 

KInh giri: B Tài chInh, B K hoach  và Du tu, Ngãn hang Nba nuóc Vit Nam 

Don vj tInh. h(5, tr!u dn 

STT Chirong 
tnnh 

Gia han nc theo Nghj 
djnh 7812002/ND-CP 

Gia h3n n theo 
Quy ch nay Khoanh nc 3 näm Khoanh nq 5 näm Xóa n' 

S 
h 

S 
tin 

TroJg do 
Lãi 

S 
h 

S 
tin 

Trong do 
Läi 

S 
h 

S 
tin 

Trong dO S 
h 

S 
tin 

Trong dO S 
h 

S 
tin 

Trong dO 
Gc Gc Gc Läi Gc Läi Gc Läi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 H nghèo 

2 Giài quyt 
vic lam 
Nuâc sach 
và vsrr 
Hoc sinh 
siiiii vien 
XuAt khu 
lao dng 

Tngcng 

LAP BANG 
(Kj, ghi rö ho ten) 

KIEM soAT 
(K)5, ghi r6 hQ ten) 

ngày tháng nàm 
TONG GIAM DOc 
(K ten, dóng dcfu) 
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