
NGAN HANG 
CHINH SACH XA HOI 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

   

s: LF56 EIQD-NHCS Ha N5i, ngày 4- tháng nám 2021 

A
QUYETDINII 

•A • -. . Ve vice cong bo thu tic giai quyet cong vice b!  bai bo, sira doi 
linh virc tIn dyng thuc phtm vi chü'c náng quãn 1 cüa 

Ngân hang ChInh sách xa hi 

TONG GIAM DOC NGAN HANG CHINLI SACH xA HQI 

Can cii' Quylt djnh s6 131/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cia Thz twó'ng 
ChIn/i phi ye vic thành 4p Ngán hang ChInh sách xã h5i (NHCSXI-I), 

Can thDiu l v t chic và hogt d$ng cia NHCSXJTI ban hành kern theo 
Quyet d/nh so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cña Thi tw&ng CiiInhphü; 

Can th Nghj djnh so 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cüa ChIn/i pith v 
kiêm soát thi tyc hành chIn/i (TTHC) và Nghj djnh sO 92/2 01 7/ND-C'P ngày 
07/8/2017 cña C7-zInh phñ tha ddi, hO sung mt sO diu cüa các Nghj d/nh lien 
quan den ldêm soát 7THc; 

Cán cii' van bàn sO 705/NHcS-PC ngày 12/02/2018 cia TOng Giám dOc 
NHGSXFIhu'ó'ng dan thc hin kiêm soát thu tyc giái quyêt cong vic cia NHCSXH, 

Xét d nghj cia Giárn dOc các Ban: Pháp ch TIn dyng Ngithi nghèo. 

QUYET DjNH: 

Diu i. Cong b kern theo Quy& djnh nay các thu tic giâi quyêt cong vic 
(TTGQCV) bj bäi bó; TTGQCV &rçYc si2ra doi thuc phm vi chirc nng quãn 1 
cüa NRCSXH, Cii the nhu sau: 

- Bãi bô 08 ITGQCV dâ duçic cong b tai  các Quyt djnh so: 565 l/QD-
NHCS ngày 28/12/2016; 2926/QD-NHCS ngày 03/7/2017; 545 1/QD-NHCS ngày 
2 1/10/2020 cüa Tng Giám dc NHCSXH; 

- Sira cMi 01 TTGQCV dâ cong b tai  Quyt djnh s 8056/QD-NHCS ngày 
30/10/20 19 cüa Tong Giám dOe NHCSXH; 

(Chi ti& thu t1ic bj bãi bö và ni dung thu tiic dtrçic sira  di ti danh rnic 
TTGQCV thuc phm vi chüc nng quãn 1 cüa NIHCSXH kern theo Quyet 
djnh nay). 



u5nh Van Thun 

Diu 2. Chánh Van phông NHCSXH; Giám dc: Ban Pháp ch, Ban TIn 
diing Ngu?ii nghèo, các Ban chuyên mon nghip vçi tai  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)O chirc, các cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay.!. 

Ncrinhn: 
-NhuDiu3; 
- Cic Kim soát TTHC - VPCP (b/cáo); 
- Tng Giám dôc (báo cáo); 
- Truâng BKS; các Phó TGD, KIT; 
- Website NHCSXH (Ban PC); 
- 'TTCNlT: truyên filetrans cho chi nhánh; 
NHCSXH tinh, thãnh pho; 

- Luu: VT, TDNN, PC. 
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DANH MVC  THU  TVC  GIAI QIJYET CONG VIC THUQC 
PIJAM VI CHtC NANG QUAN LY CUA NHCSXH 

(Ban hành kern theo Qiy1t dinh sä71%c/QD-NHCS ngàyiI/ c/2021 
Cia Tong Giárn dôc NHCSXH) 

I. Danh m1c các TTGQCV bj bAi bö 

S 
TT 

Ma 
TTGQCV Ten TTGQCV Ten van ban quy d!nh  

viêc bäi bö TTGQCV 
Linh 
vrc 

Cr quan 
thrc hin 

1.000759 Thi'i tiic phê duyt cho 
vay von d chi phI to 
dat san xut và chuyn 
d6i ngh cho hO dông 
bào dan tOc  thiu s6 
ngheo và hO nghèo i 
xà, thôn, bàn dc bit 
khó khAn giai do?n 
2013-2015 (theo 
Quyt djnh s6 
755/QD-TTg). 

Van ban s6 04/NHCS- 
TDNN ngày 02/01/20 14 

cüa Tong Giám d6c 
NHCSXH htràng dn 

thc hin cho vay v6n d 
h trçi dt san xut, 

chuyn di ngh và di 
xu&t kMu lao dng cho 

hOdngbàodãntOc 
thiêu so nghèo và hO 

nghèo a xã, thôn, bàn dc 
bit khó khàn giai don 

2013-2015. 

Hoat 
dng 
tin 

dmg 

NHCSXH 
noi thrc hin 
thu tic (cap 

tinh, cap 
huj4n) 

2 2.000469 Thu tic phé duyt cho 
vay vOn & chi phi di 
xuât khâu lao dng 
cho hO dng bào dan 
tOc thiu so nghèo và 
hO nghèo r xã, thôn, 
bàn dc biêt khó khän 
giai don 2013-2015 
(theo Quy& djnh s6 
755/QD-TTg). 

Nhu trên Nhir 
trên 

Nhu trên 

3 2.000920 Thu tiic phê duyt cho 
vay h trçi nhà ô d6i 
vói hO ngheo theo 
ehun nghèo giai don 
2011- 2015 theo Quyt 
dnh 33/2015/QD-TI'g 

- 

Van bàn s6 310/N}ICS- 
TDNN ngày 01/02/2016 

cüa Tong Giám doe 
NHCSXH huâng dn 
th%rc hin cho vay vn 

theo Quyt djnh s6 
3 3/20 15/QD-TTg ngày 

10/8/2015 cüa Thu tix&ng 
Chinh phii v chInh sách 
h trçl nhà ô d6i'âi hO 

nghèo theo chun-nghèo 
giai don 2011-2015 

(Chucing trinh M trci hO 
ngheo v nhà a theo 

Quyt djnh so 

Hot 
dOng 
tin 

dwig 

- 

- 

NHCSXH 
noi thirc hin 
thii t%Ic (cap 

tinh, cap 
huyn) 
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167/2008/QD-TTg giai 
don 2) 

4 2.000882 Thi'i tiic phê duyt cho 
vay den 50 triu dng d 
trông rrng san xuât, 
phát triên chän nuoi theo 
quy djnh ti NgM djnh 
so 75/2015/ND-CP 

- Nghj djnh s 
75/20151ND-CP ngày 

09/9/2015 cüa ChInh phü 
- Thông tu sO 

27/2015/TT-NHNN ngày 
15/12/2015 càa Ngãn 

hang Nhà nuâc 
-Vànbãnsô 

4288/NETCS-TDNN ngày 
25/12/20 15 ciia Tong 
Giam doe NHCSXH 

Hoat 
dOng 
tIn 

ding 

N}TCSXH 
noi thc hin 
thii t%ic (cap 

tinh, cap 
huyçn) 

5 2.000934 Thu t1c thin djnh, phê 
duyt cho vay trên 50 
triêu dông dê trông 
rung san xuat theo 
quy djnh ti Nghj djnh 
so 75/2015/ND-CP 

Nhutren 
Nhu 
tren 

Nhutren 

6 2.000300 Thu tic phê duyt cho 
vay dôi vol h vay 
von de to dat san 
xuat hoc chuyên doi 
nghê v1ing dan tc 
thiêu so và mien nüi 
theo Quyet djnh so 
2085/QD-TTg ngày 
3 1/10/2016 

V b s6 2925/NHCS- 
TDNN ngày 03/7/20 17 

cüa Tong Giám doe 
NIICSXH huOng dk 

nghip vi cho vay phát 
triên kinh tê - xã hôi 

ving dan tOe  thiêu so và 
mien nüi theo quy djnh 

t4i Quyêt djnh so 
2085/QD-TTg. 

Hot 
dng 
tIn 

dung 

NHCSXH 
ncñ thrc hin 
thu tiic (cap 

tinh, cap 
huyn) 

7 2.000421 Thii tic phê duyt cho 
vay dôi vol hO vay 
von phát triên san 
xuât, kinh doanh vCmg 
dan toe thieu so va 
mien nüi theo Quyet 
djnh so 2085/QD-TTg 
ngày 3 1/10/2016 

Nhu tren 
Nhu 
tren 

Nhu tren 

8 2.002350 Thu tic phê duyêt cho 
vay nguol aCt dimg lao 
dOng dê trã lung 
ngfrng vic dôi vol 
nguOi lao dng. 

Van ban s 5446/HD- 
NHCS ngay 20/10/2020 

cüa T6ng Giám doe 
NHCSXH hixOng dan 

nghip vi,i eho vay ngithi 
aCrdg1aodngdêtrá 

lixong ngrng vice dôi vOl 

Hoat 
dng 
tIn 

diing 

NFICSXH 
nci thirc hin 
thu tic ('cap 

tinh, cap 
huyn) 

ni1aodng 
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H. Danh mi1c TTGQCV, ni dung TTQCV dirqc sfra di 

S 
TT 

Ma 
TTGQCV Ten TTGQCV Ten van ban quy djnh 

viêc süa doi TTGQCV 
LTnh 
vrc 

Co quan 
thrc hin 

1 2.002222 Thu tic cho vay 
ngithi lao dng di 
lam vic a nizâc 
ngoài theo hçip dông 

Vn bàn s6 7886/NHCS- Hott 
ctng 
tIn 

di1ng 

NHCSXH 
nai th%rc 

hin thu t11c 
(cap tinh, 

cap huyn) 

TDNN ngày 24/10/2019 
cüa lông Giám doe 

NHCSXH huàng dn 
nghip vi cho vay doi 
vài nguäi lao ctng di 
lam vic i nuàe ngoài 

theo hçp dOng. 

Ni dung thu ti1ic dtrçrc sfra di: 

Thu ttic  cho vay ngirôi lao dng di lam vic & nurc ngoài theo hçp dng. 

a) TrInh tir thiyc hin: 

Btr&c 1. NgirM vay: 

- Vi& Giy d ng vay v6n di lam vic ô nixâc ngoài theo hçip dng (Mu 
so O1/LDNN,) Co XáC nhn cüa Uy ban than dan cap xã. 

- Np giy d nghj vay vn và các gi.y ti khác trong H so vay vn cho 
Ngân hang Chinh sách xâ hi (NHCSXH) noi thçrc hin thu tic. 

Biroc 2. NHCSXH noi thirc Men thu 41c: 

- Kim tra, di chiu, thm djnh tInh dy dü, hqp pháp, hcp 1 ccta di 
tuqng vay von, ho so vay von, dông th&i 1p Báo cáo tbâm djnh (Mdu sO 
02/LDNN,) trInh Trix&ng phOng Ké hoch - nghip vi (To tru&ng Ké hoach — 
Nghip v TIn diing) hem soát, sau dO trInh Giám doe xem xét phô duyt ho so 
vay vOn. 

+ Nu không phê duyt cho vay, NHCSXH noi thirc hin thu tiic thông 
báo ttr chôi cho vay (Mâu sO 04a/LDNN) ghi rO 1 do tr chôi gCri den khách 
hang vay von. 

+ Nu phê duyt cho vay, NHCSXH noi thirc hin thu ty.c giri thông báo 
kêt qua phé duyt cho vay 'Máu 04/LDNN) den khách hang vay von. 

- NHCSXH noi thrc hin thu ti1c cüng khách hang vay vn 1p Hqp dng 
tIn ding (Mâu sO 05/LDNN), 1p Hçip dông bào dam tiên vay và thirc hin các 

— bin pháp bâo dam tiên vay theo quy djnh cüa pháp 1u.t và theo quy djnh cüa 
 NHCSXH (nêu cO). —  - 

b) Cách thfrc thirc hin: 

NguOi vay np h so vay vn trc tip tài NIHCSXH noi thiic hin thu tiic. 
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c) Thành phn, s lirçrng h so': 

- NgutM vay kê khai: 

+ Giy d nghj vay vn di lam vic nuóc ngoài theo hqp dng (Má'u so 
01/LDNN): 01 bàn chInh (Iwu tgi NHCSXHno'i thy'c hiçn thi tyc). 

- Các gi.y to có lien quan ngisOi vay np: 

+ Chirng minh nhân dan ho.c the cn crncc cong dan: 01 bàn sao chimg 
thirc (iwu tai NHCSXI-I noi thrc hiçn thñ tyc); 

+ S h kh.0 hoc s tam  trü: 01 bàn sao ch'irng thirc (lu'u tgi NHGSXH 
no'i thy'c hiçn thz tyc); 

+ H chiu con thOi hn cüa ngir0i vay: 01 bàn sao chirng thiic (Iwu tgi 
NHCSX1Ino'i thicc hin tith tyc); 

+ Hcip dng k k& gitta ngix0i vay v0i Doanh nghip dua ngLthi lao dng 
di lam vic có th0i han  0 nithc ngoài: 01 bàn sao chüng thçrc (lu'u tgi NHCSXH 
no'i thy'c hiçAn  thz tyc); 

+ Van ban üy quyn cüa ngr0i vay (Máu so' 03/LDNN,): 03 ban chInh (01 
bàn iwu NHCSXH no'i thy'c hiçn thi tyc, 01 bàn lu ngu'ô'i ly quyên và 01 bàn 
iwu ngw&i nh2n iy quyên); 

+ Hçip dng thOa thun v vic chuyn tin krcing cüa ngu0i vay d trà nçi, 
lâi tiên vay (Mâu so 07/LDNN,) dOi vOi ngu0i lao dng diicc Doanh nghip dim 
ngithi lao dng di lam vic 0 nithc ngoài theo hqp dOng quãn l tiên hang: 01 
bàn chInh (7wu tgi NHCSXHno'i thy'c hiçn thñ tyc); 

+ Giy xác nhn than nhân ngiz0i có cong vOi cách mang ('Mu so' 4-Ban 
hành theo Nghj djnh so 74/2019/ND-CT ngày 23/9/2019 cia ChInh ph ye tha 
dOi, bO sung mt sO diêu cña Nghj djnh so 61/2015/ND-CT ngày 09/7/2015 cña 
ChInh pith quy djnh ye chInh sách ho trci tgo vic lam và Qu9 quOc gia ye vic 
lam).' 01 ban sao chirng thirc (?wu tqi NHC!SXHno,i  thy'c hin thi tyc)('nêu co,),' 

+ Quy& dnh thu hi dt cüa cp cOth,m quyn: 01 bàn sao ching thirc 
(iwu tgi NHCSXITI nci thy'c hiçn thi tyc) (néu co), 

A A A A A A A - Giay xac nhqn ngwo'z lhu9c h9 gia dlnh b! thiçt hqi do sr co mm 
trwèng biên (Mâu so' 1 ban hành kern theo cong van sO 1918/LDTBXK-VL 
ngày 18/5/2018 cáa B3 frwö'ng B3 Lao 143ng - Thwo'ng binh và Xd hi,): 01 
bàn sao (hru NHCSXHno'i thrc hin thu tyc) (neu co) 

+ H sa bâo dam tin vay theo quy djnh cüa pháp 1ut và cüa NHCSXH: 
bàn chinh (nêu co,). 

d) ThOi htn giãi quyt: Trong th0i han  10 (mui) ngày lam vic k tir 
ngày NFtCSXFI noi thc hin thii tiic nhn duçic b ho day di'i, hçip 1 tff 
ñgtthi vay vOn. 

d) Di ttrç'ng thurc hin TTGQCV: Ca nhân. 
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e) Cor quan giäi quyt TTGQCV: NHCSXH nai thc hin thu tiic. 

- Ca quan có thm quyn quyt djnh: NHCSXH. 

- Ca quan ph& hcip: Uy ban nhn dan. - 

g) Kt qua thi1rc hin TTGQCV: 

- Flqp dng tIn diing (Mu so 05/LDNN), 

- Hoc Thông báo tü chi cho vay (Mu sO 04a/LDNN). 

h) PhI, 1 phi: Không. 

i) Ten mu do'n, mu to' khai: 

Giy d nghj vay vn di lam vic a nuâc ngoài theo hçip dng (Mäu sO O1/LD1'/A). 

k) Yen cu, diu kiin thirc hin TTGQCV: 

- Co näng lirc hànhvi dan sir dy dü; 

- Ciz trü hqp pháp tai  dja phixang; 

- Co nhu c.0 vay vn d di lam vic & nx&c ngoài theo hçp dng, dà k 
két hçip dông v&i doanh nghip dua ngix&i lao dng di lam vic & nu&c ngoài; 

- Ngir&i vay không cu trü tai  các huyn nghèo vay vn tr 100 friu dông 
trâ len phài có tài san bào dam tiên vay theo quy djnh cüa pháp luat  va 
NHCSXH; 

- Ngu&i vay thuc các dôi tucing sau: 

+ Ngu&i lao dng là ngu&i dan tc thiêu so; 

+ Ngu&i lao dng thuc hO nghèo theo chun nghèo duçic Tht tlr&ng 
ChInh phi:i quy djnh thug th&i ks'; 

+ Nguai lao d9ng thu9c h9 can  ngheo theo chuan cn ngheo duqc Thu 
txàng ChInh phü quy djnh tüng than ks'; 

+ Ngu&i lao dng là than nhân cüa nguäi có Cong vâi each mng, duçic 
Uy ban nhãn dan cap xâ xác nhn theo Mk so 4 ban hành kern theo Nghj djnh 
so 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cüa ChInh pbü ye sira dOi, bO sung mOt  so 
diêu cüa Nghj djnh so 61/20l5tNTD-CP ngày 09/7/2015 cüa Chmnh phU quy djnh 
ye chInh sách ho trq tao  vic lam và Qu5 quôc gia ye vic lam; 

+ Ngu&i lao dng bj thu hi dt co Quy& djnh thu Mi d.t trong vOng 5 
nàm kê th ngày có Quyet djnh thu hôi dat, bao gôm: 

(i) Ngix&i lao dng thuOc hO gia dInh, cá nhan trrc tip san xut nông 
nghip dâ duçic Nba nu&c giao dâLnông nghip theo quydjnh (tth tru&ng hcip  
hogia dinh, ca  than la can bô, Cong nhãn viên cua nông t1vqngquôc doanh, lam 
trithng quôc doanh dâ nghi him, nghi mat sirc lao dng, thôi vic duçic hu&ng 

cap) khi Nba nuâc thu hôi dat nông nghip ma duçic bôi thu&ng bang tiên 
dôi vâi din tIch dat nông nghip thu bôi; 

7 



(ii) Ngui lao dng thuc h gia dInh, ca nhân khi Nhà nuâc thu hi d.t ô 
k& hqp kirih doanh, djch vi ma phâi di chuyên chô a; 

+ Ngirô'i lao d3ng có hj khtu thu'ô'ng Ira hìr dü 12 thdng trö len 4zi các 
huyn ng/ièo, dirtc phIa nithc ngoài chap nhIn vào lam vic và ctü kj5 hp 
dEng vó'i Doanh ngh4p itira ngithi lao dng di lam vic ô' nu'öc ngoài. 

+ D6i vó'i ngithi vay Ihu3c h3 gia dmnh bj thiI hqi do sr coi môi 
Iru'ông biên: 

(i) B/a phwong áp dyng: Ha Tinh, Quãng Blnh, Quãng Trj, Thira 
Thiên Hue; 

(ii) Thu3c h3 gia dinh có ccl nhân có ten Irong danh scich bj thit hii  do 
sr cô môi lrirìvng biên dw9'c Uy ban nhân dan cap huyn phê duyt. 

1) Can cfr pháp 1 cüa TTGQCV: 

- B 1ut Dan siT s 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 cCia Qu& hi; 

- Luat Vic lam s6 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 cüa Quc Hi; 

- Lust nguai lao dng Vit Nam di lam vic a nuóc ngoài theo hçip dng 
so 72/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006 cüa Quoc hi; 

-Nghj djnh s6 78/2002tND-CP ngày 04/10/2002 ciia ChInh phii v tin 
diing doi vói nguôi nghèo và các dôi ttrclng chinh sách khác; 

- Nghj djnh s 61/2015/ND-CP ngày 09/7/2015 cüa ChInh phü v quy 
djnh ye chInh sách ho trq tao  vic lam và qu quôc gia ye vic lam; 

- Nghj djnh s 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cüa Chinh phü v sira di, 
bô sung mt so diêu cUa Nghj djnh so 61/201 5/ND-CP ngày 09/7/2015 cüa 
ChInh phü quy djnh ye chInh sách h trçl tao  vic lam và Qu5 quôc gia ye 
vic lam; 

- Ng quyt s 30a/2008/NQ-CP ngay 29/12/2008 cüa ChInh phü v 
chixang trmnh giãm nghèo nhanh, ben virng dôi vâi 61 huyn nghèo; 

- Quy& djnh s 63/2015/QD-TTg ngày 10/12/2015 cüa Thu tithng ChInh 
phü ye chInh sách h trq dào tao  nghê và giâi quyêt vic lam cho ngu&i lao dng 
bj thu hôi dat; 

- Quyêt djnhs6 2 7/2019/QD-.TTg ngày 09/9/2019 cña Thu tirongchInh 
phu ye tin dyng doi voi ngiro'i lao d9ng 4u huyn ngheo di lam viçc C nwo'c 
ngoai Iheo h9p dông den nám 2020; 

- Quyit il/nh s6 12/QB-Tfg ngày 06/01/2017 ccla Thu Iiróng Chinh plicl 
Phé duyt Be an "Xdc d/nh-IhiI Izü, Ihrc Iz4n bôi thwô'ng, ho IrY; khôiphyc san 

4xuatva dam bclo an sinhxLhi cho ngwöi dan 1jclnh11wö71g do sr cô môLtrwông 
bien tqi 04 tIn/i Ha linh, Qudng Blnh, Quclng Trj va Thira Thiên Hue"; 

- Van ban s 1918/LDTBXH-VL ngày 18/5/20 18 cüa B Lao dng - 
Thuang binh và Xä hi hithng dk thçrc hin chInh sách h trq dao tao  nghê 
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nghip, b6 trq tao  vic lam và ffô trq ñgiiri lao dng di lam vic & nithc ngoài 
theo hqp dông; 

- Van bàn s6 3048/NHCS-TDNN ngày *07/7/2017  cüa T.ing Giám d6c 
NHCSXH ye vic bô sung di tu'9'ng kl,ách hang vay von di lam v4c ó' nithc 
ngoài tlieo Hrp dông; 

- Van bàn seJ 254 7/NHCS-TDNN ngày 07/6/2018 cüa Tang Giám d6c 
NHCSXH ye vic sfra dJi, thay thE m3t so diem van bàn sã 3048/NHcS-
TDNN; 

- Vn ban s 3768/NHCS-TDSV ngày 28/8/2018 cüa Tng Giám d6c 
NHCSXH hiiâng dn th%rc hin bâo dam tiên vay trong h thông NIHCSXH; 

- Van ban s 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 cüa Tng Giám dc 
NHCSXH huâng dan nghip vi cho vay dôi v&i nglxôi lao dng di lam vic & 
nithc ngoài theo hçip dông. 

Luu 5: 

-  Di v&i nhctng ni dung "Phn chib in nghiêng, dçim là ni dung dwcic 
hiy bó". 
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