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QUYET DjNB 
A • A A A 9 A A • A A Ye viçc cong bo thu tyc giai quyet cong viçc dirçrc thay the 

Iinh viyc hot dng khác thuc thtm quyn giãi quyt cüa 
Ngân hang ChInh sách xa hi 

TONG GIAM i)Oc NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

Can th QuyIt djnh s 131/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cña Thi twóng 
ChInh phz ye vic thành 4p Ngán hang hInh sack xâ hi (NHC'SXI-I,,); 

Can cz Diu l v tá chic và hoqt dng cza NHCSXH ban hank kern theo 
Quyêt djnh so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cüa Thz twang C'hInhphü; 

Can th Nghj djnh s 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cia Ci'zInh phi v 
ldêm soát thu tyc hank chInh ('TTHC,) và Nghj djnh sO 92/201 7/ND-CF ngày 
07/8/2017 cña C'hInh phü tha dOi, bO sung mt sO diêu cza các Nghj djnh lien 
quan den kiêrn soát 7THG, 

Can th vthi b s6 705/NHCS-PC ng4y 12/02/2018 cza Tang Giám dóc NHCSXH 
hwOngdán thc hin An soát thz tyc giái qit cOng (77GQCT3 cua MICSXR 

Xét d nghj cia Giám d6c các Ban: Fháp ch TIn dyng Ngu'O'i nghèo. 

QUYET DjNH: 
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay 01 UGQCV dxçic thay th 11th 

vrc hoat dng khác thuc thâm quyên giâi quyêt cüa NHCSXH tDanh myc 
7TGQCVdwçrc thay the tçii phân A, ni dung cy the cüa 7TGQCVdwcic cOng bô tgi 
phán B kern theo Quyêt dinh  nay). 

Diu 2. Quy& ctjnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k; Quy& djnh s 
41 10/QD-NHCS ngày 05/7/2019 cüa Tong Giám dôc NHCSXH ye vic cong bô 
TTGQCV ducic sra dôi, bô sung lTnh vrc hoat dng khác thuc thm quyên giâi 
quyêt cüa NHCSXH hêt hiu lirc thi hành. 

Diu 3. Chánh Vn phóng NHCSXH; Giám dc: Ban Pháp ch& Ban TIn 
ding NgixtM nghèo, các Ban chuyên mon nghip vi tai  FTi sâ chInh; Trung tam 
dào tao;  Trung tam Cong ngh thông tin; So giao djch, chi nhánh NHCSXH các 
tinh,thành phô và các to chIc, các cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt dInh  nay.!. 

Noinhân: 
-N1nrDiu3; 
- Cic Kiêm soát TJ'HC - VPCP (b/cáo); 
- Tong Giám doe (báo cáo); 
- Trixing BKS; các Phó TGD, KU; 
- Website NHCSXH (Ban PC); 
- UCNTF: truyên filetrans cho chi nhánh; 
NHCSXH tinh, thành ph6; 

- Luu: VT, TDNN, PC. 



TIIU TUC GIAI QUYET CONG VIEC BUçC THAY THE LINH VC HO4LT 
BONG KHAC THUQC TILAM QUYEN GIAI QUYET CUA 

HANG CHINH SACH xA HOI 
(Ban hành kern theo Quylt a'jnh scf5O(7QD-NHCS ngày ClLtháng j. nárn2O2l 

cza Tong Giám dOc Ngân hang ChInh sách xã h$z) 
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A Phan B 
A

NO! DUNG CV THE CUA THU TVC  GLkI QUYET 
CONG VIC THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA NGAN HANG 

CH!NH SAcJI XA HQI DTfC CONG BO 
(Kern theo Quylt a'jnh s6 bO69QD-NHcs ngày cit tháng nám 2021 

cza Tong Giárn doc Ngân hang ChInh sách xâ h) 

1. Thu tIic thay di thông tin khách hang khi có thay di thông tin 
Chirng minh nhân dânithê Can cirórc cong dan cüa khách hang. 

a) TrInh ttr thirc hin: 
Biróc 1. Khách hang 
- IMi vth khách hang có thay di tr Chrng minh than dan (CMND) 9 s 

sang the Cn cuOc cong dan (the CCCD) gn chip din ta: 
Khách hang 1p Giy d nghj thay di thông tin CMND/thé CCCD và xut 

trmnh the CCCD gn chip din tCr cho NHCSXH ncii giao djch. 
- Di vài khách hang Co thay di tir CMND 9 s sang CMND 12 s/ the 

CCCD ma vach: 
Khách hang gai NHCSXH nth giao djch Giy xác nhn so CMND do co 

quan Cong an cap. 

- D6i vài khách hang dugc cp 1aiCMND 12 s&thè CCCD không thay di s 
CMND/thê CCCD nhung thay dôi mt so ni dung thông tin trên CMND/thé CCCD: 

Khách hang ip Giy d nghj thay di thông tin CMND/thè CCCD và xut 
trinh CMND/thé CCCD m&i cho NHCSXH nai giao djch. 

BtrOc 2. NHCSXH ncli thc hin thñ tijc 
- Di v&i khách hang thay di ti'r CMND 9 s sang the CCCD gn chip din tir: 
Can bO ngan hang tip nhn, kim tra thông tin trén Giy d ngh vói the 

CCCD mâi, thirc hin quét ma QR code trên the CCCD gn chip din tCr d truy van 
thông tin so CMND cü cña khách hang: 

+ Nu thông tin s CMND Cu trên thông báo trüng vci s CMND dã dng k 
giao djch cüa khách hang và các thông tin d nghj thay di khác (n&i có) tràng vâi 
thông tin trên the CCCD m&i, can b tiêp nhn k5' xác nhn dA d& chiéu trén Giây 
dê nghi, trá 

lai the CCCD cho khách hang, thrc hin thay dôi thông tin trên h thông 
ciia NHCSXH và km ho sci khách hang. 

A r A A A A A + Neu khong co thong tm so CMND cu hoac khong trung vai thong tm de 
nghj thay dôi, can bO tMp nhn trâ 

lai 
ho scx và d nghj khách hang lien h vâi c 

quan Cong an dê b sung, thay dôi thông tin trén th CCCD cüa khách hang lam 
can ctr dê nghj thay di tip theo. 

- D& v(ii khách hang thay di tir CMND 9 s sang CMND 12 s&thê CCCD 
ma vach: 

can b ngãn hang tip nhn, kim tra Giy xác nhn s Chüng minh nhãn 
dan, k xác nhtn dâ dôi chiêu trên bàn sao không có chang thirc, thc hin thay 
dôi thông tin trên h thông cüa NHCSXH và km ho sci khách hang. 
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- Di vci khách hang duçic cp lai  CMND 12 s/thê CCCD không thay ct{ 
s6 CMND/thé CCCD nhung thay dôi mt so ni dung thông tin rêIt CMND/thê 
CCCD: 

+ Nu các thông tin d nghj thay di tri)ng vâi thông tin trên CMND/thé 
CCCD mài, can b tip nhn k xác nhn dâ dôi chiêu vào Giây dê nghj, trà lai 
CMND/thê CCCD cho khách hang, thirc hin thay di thông tin trên h thông cüa 
NHCSXH và km h so khách hang. 

+ N&i các thông tin ct ngh thay di không trng vci thông tin trên CMNDIthé 
CCCD mcci, can b tip nhn trâ lai  h so và dê nghj khách hang kim tra lai. 

b) Cách thfrc thiyc hin: 
Khách hang np h so trc tip cho NHCSXH noi giao djch 
c) Thành phn, s hrçrng h so': 
- Giy xác nhin s CMND do Co quan cong an cp: 01 bàn chinh hoc 01 

bàn sao có chi'rng thrc hoc 01 bàn sao kern bàn chinh dê dôi chiêu (lu'u tgi 
NHCSXHno'i t1c hiên thi tyc). 

- Giy d nghj thay d& thông tin CMNDIthê CCCD (mu s 01/GDN): 01 
bàn chinh (lu'u tgi NHCSXH no'i thy'c hiçn thz tyc). 

d) Thô'i hjn giãi quyt: Trong th&i gian giao djch cüa NHCSXH noi thirc 
hin thu tiic 

d) IMi tirqng thirc hin: Ca nhàn. 
e) Co quan thirc hin thu tuic: NHCSXH noi thc hin thu t1ic; 
Co quan có thm quyn quyt djnh: NHCSXH noi thc hin thu tiic; 
Co quan phi hçip: Không 
g) Kt qua thurc hin: Thay di thông tin cüa khách hang trên h thong 

cüa NRCSXH 
h) PhI, 1 phi: Không. 
i) Ten mu don, tôr khai: Gi.y d nghj thay cti thông tin Chrng niinh 

nhân dãnithê Can cithc cong dan (mu s O1/GDN) 
A A 'A •A •A k) Yen can, theu kiçn thirc hiçn thu tiic: 

- Khách hang thay di tr CMND 9 s sang the CCCD gn chip din tà. 
- Khách hang thay di tir CMND 9 s sang CMND 12 s&thê CCCD ma vach. 
- Khách hang duçic c.p lai  CMND 12 s/thé CCCD không thay di s 

CMND/thé CCCD nhung thay dOi mt so ni dung thông tin trên CMND/thé 
CCCD. 

1) Can cfr pháp I cüa thu tuic: 
- Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phü v tIn 

diing dôi vri nguô'i nghèo và các di tuqng chInh sách khác; 
- Vn b s 4991/NHCS-TDNN ngày 3 1/5/2021 cüa Tng Giám dc 

NHCSXH ye thu tiic thay dôi thông tin Chüng minh nhãn dàn/thê Cn cucc cong dán 
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Mdu s6 O1/GDN 
(142p 01 lien) 

CQNG HOA xA 1101 CIIIJ NGHIA VIET NAM 
Dc Ip  Ti, do - Hnh phüc 

GIAY ot NGHJ 
Thay di thông tin Chfrng minh nhân dan! 

the Can ciróc cong dan 

KInh g1ri: Ngãn hang Chinh sách xã hOi  

Têntôilà:  

Ngày/tháng/nm sinh:  

S CMNDIthê CCCD dâ ctng k:  

Ngàycp: I  ...../........Nciicp:  

Cu tn'i tai: thôn .., xA  
huyn ., tinh  

Hin nay, tôi dâ duqc cp CMND/thé CCCD mâi vâi các thông tin sau: 

Hç ten:   Ngày/thángInm sinh:  

S CMNDIthé CCCD:  

Ngày cap: / / Ncyi cp:  
I I Co gia tr den ngay: / /  

D nghj NHCSXH thay di thông tin CMND/thé CCCD cho tôi. 

Tôi cam kt nhUng thông tin trên dày là ding sir that và hoàn toàn chju trách 
nhim v tInh chinh xac, trung thirc cUa thông tin d nghj thay di.I. 

 ngày tháng nám  

Xác nhân dä di chiu Khách hang 
cüa can b Ngân hang (Kg, ghi rä ho ten) 
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