
NGAN HANG CONG HOA xA HOT  CHJ NGHIA VIT NAM 
CH!NH SACH xA  HOT Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc  

S: 5iGQD-N}ics Ha Ni, ngày oZ9 tháng 9 näm 2021 

QUYET DINH 
V vic cong bthü tiic giãi quyt côngvic thrçrc thay th lTnh virc hoit dng 

tin diing thuçc tham quyen giai quyet cua Ngan hang Chinh sach xa hçi 

TONG GIAM DOC NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

Can cir Quyt djnh s 13 l/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 ciia Thu tithng 
ChInh phü ye vic thành 1.p Ngân hang ChInh sách xã hi (NHCSXH); 

Can cü Diêu 1 ye to chüc và boat dng cüa NHCSXH ban hânh kern theo 
Quyêt djnh so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cüa Thu tixOng ChInh phu; 

Can cü Nghj djnh so 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phU ye 
kiêm soát thu ti1c hành chInh và Nghj djnh so 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa 
ChInh phü sia dôi, bô sung mOt  so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêm soát 
thU tçic hành chInh; 

Can ci'r van bàn so 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 cUa Tong Giám dôc 
NIHCSXH hung dan thirc hin kiêm soát thU tiic giãi quyêt cong vic 
(TTGQCV) cUa NHCSXH; 

Xét dê nghj cUa Giám dôc Ban: Pháp chê, TIn diing h9c sinh, sirth viên và 
các dôi tuqng chInh sách khác. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay 09 TGQCV duc thay th, 11'nh 
vrc boat dng tin diving thuc thâm quyên giãi quyêt cUa N}ICSXH 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1ic thi hành k tU ngày k 

Diu 3. Chánh Van phông NHCSXH; Giám d&: Ban Pháp ch, Ban TIn 
dçing h9c sinh, sinh viên Va các doi tircmg chInh sách khác, các Ban chuyên mon 
nghip vi tai  Hi s chInh; Trung tarn Dao tao,  Trung tam Cong ngh thông tin, 
S giao djch, Chi nhánh N}ICSXH các tinh, thành phô Va CC to chirc, cá nhân có 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Ntii nhân: 
-NhtrDiêu3; 
- Cue Kiêm soat TTHC - VPCP (b/cáo); 
- Tong Giám doe (báo cáo); 
- TrnO'ng BKS; các Phó TGD, KTT; 
- Website NHCSXF{ (Ban PC); 
- TTCNTI (truyOn filetrans cho chi nhánh), 
NHCSXH các tinh, thành phO; 

-Lixu:VT,PC,TDSV 
Huynh Van Thun 
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THU TVC  GIAI QUYET CONG VIC TRAY THE 
LINH \TC  HOJLT DQNG TfN DIJNG THUQC TRAM QUYEN 

CUA NGAN HANG CHINH SAd xA HQI 
hành kern theo Quylt djnh so' 85iEfr/QD-NHCS ngày /8../2O21 

NGAN H
cüa TOng Giám dOc Ngân hang ChInh sách xã hs5z2 

CH1P4H SACH Jr 
1* I. 

XAPiOI J.i 

Dáiih mic TTGQCV thrçvc thay the thuc thm quyên giãi quyêt cüa HCSXH 

S h SY 

TTGQCV 

Ten 
TTGQCV 

dircrc thay th 

Ten TTGQCV 
thay the 

Ten van ban 
quy dinh  ni 

dung thay 
th 

Linh 
vlic  

Co quan 
thrc hin 

2.000780 Thñtiicphêduytcho 
vay dôi vji ngixii vay 
th mua nhà xã hi 

theo Nghj djnh So 

100/2015/ND-CP ngay 
20/10/20 15 cIa ChInh 

phü v phát triên Va quaIl 
1' nha 6' x hOi. 

Thtitiicphêduytcho 
vay dôi vOi ngixii vay 
VOfl do mua flha a 
hOi theo Nghj dinh  so 

100/2015/ND-CP ngày 
20/10/20 15 cüa Chinh 
phü v phát then V 

quãn 1' nhà 6' xä hi. 

Van ban s 
8586/NHCS- 
TDSV ngày 

29/9/202 1 cüa 
Tang Giám 

dc NHCSXH 
huâng dn 

nghip viii cho 
vay iiu dãi d 

mua, thuê mua 
nhà6'xãhôi; 
xay drng mài 
hoc cãi tao, 
sCra chua nhà 

a 

Hoat 
dQng 
Tin 

dimg 

NHCSXH 
naithirc 
hin thu 

tiic 
(cap tinh, 

cap huyn) 

2 1.001680 Thu tçic phê duyt cho 
vay dôi v6'i ngi.r6'i vay 
vn d thuê mua flha , 

xã hi theo Nghj dinh  so 
100/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 cña ChInh 

pht'i v phát then V quan 
1' nhá 6' xã hi. 

Thu mc phê duyt cho 
vay dôi vó'i ngx6'i vay 
vn d thuê mua nhà 6' 
xã hôi theo Nghj djnh 
s 100/2015/NDCP 
ngày 20/10/2015 cüa 

ChInh phii v phát triên 
a quãn 1' nhà 6' xA hi. 

Nhu trên Nhu Nhu trên 

3 2.000724 Thu t'ic phê duyt cho 
vay dôi vài ngithi vay 

vn d xay drng mài I11I 

6' theo Nghj dnh so 
100/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 cua Chinh 

phü v phát trin và quail 
1nhãâxâhi 

Thu tic phê duyt cho 
vay dôi v6'i nguô'i vay 
vn d xây dirng m6'i 

nhà d 6' theo Ngh djnh 
s 100/2015/ND-CP 
ngày 20/10/20 15 cUa 

Cliinh phü v phát triên 
vaquan1nhàaxahi. 

Nhu trén Nhu Nhu trên 
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4 2.000588 Thu tiic phê duyt cho 
vay dôi vâi ngi.thi vay 

v6n d câi t?o,  sira chfta 
nha d a theo Nghj 

s 100/2015/ND-CP 
ngày 20/10/2015 

ChInh phi'i v phát trien 
và quán 1 nhà a xâ hi 

Thu tiic phê duyt cho 
vay dôi vài ngirii vay 

vn d cái t?o,  sira chira 
ithà d i theo Nghj djnh 

l0O/2015/ND-CP 
ngày 20/10/2015 cña 

Chinh phü v phát irin 
va quãn i niiià a x hi. 

Nhu trên Nhu Nhu trên 

5 1.001602 Thu tic th ch tài san 
gn 1in vâi dat hInh, 

thành trong tixang lai dôi 
vâi ngthi vay von 

mua, thuê mua nha. oã 
hOi theo Nghj dnh so 

100/20 15/ND-CP ngày 
20/10/2015 cña ChInh 

phü v phát then Va quãn 
1 nhà & xã hi. 

Thu tiic the ch.p tài 
san gn 1in vâi dt 

hinh thành trong tuclng 
lai c1i voi nguai vay 
vn de mua, thuê mua 
nhà & xã hi theo Nghi 
dinh s 100/2015/ND- 
CP ngày 20/10/2015 

cüa Chinh phü v phát 
trien va quân ir nlià a 

xãhi. 

Nhi.r trên Nhii Nhir tren 

6 2.000718 ThütiicGiãingândi 
v&i ngix&i vay VÔII 

mua, thuê mua nhà a 
hi theo Nghj dnh so 

100/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 cüa ChInh 

ph v phát trien và quãn 
1' nhà a xã hi 

ThütiicGiàingând& 
vth ngix&i vay von de 

mua, thuê mua nhà & xã 
hi theo Nghj djnh s 

100/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 cüa ChInh 
phü v phát trien và 
quãn 1r nhà a xa hi. 

Nhi.r trên Nhu 
trên 

Nhu trên 

7 2.000579 Thu tic Giãi ngân di 
vai ngu&i vay vn de 

xay drng m&i hoc? 
tao, süa chüa nha d G 

theo Ng dith so 

Thu tic Giãi ngn d&i 
v&i ngixo'i vay von 

xay dirng mói hoc cãi 
tao, sua cha nhà dê ô' 

theo Ngh dnh s 
100/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 cüa ChInh 
phü v phát trien va 
quân 1 nhà & xã hi. 

Nhu trên Nhu Nliu tren 

100/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 cña ChInh 

phü v phát triên Va quãn 
1 nhà & xa hi. 

8 2.000573 Thu tic diu chinh k 
han ng di vai nguoi vay 

v6n d mua, thuë mua 
nha a xã hi; xay dirng 
mâi hoc cai tao,  sxa 

cha nhà de a theo Nghj 
djnh s 100/2015/ND- 

CP ngày 20/10/2015 cüa 
ChInh phü v phát triên 

Thu tiic diu chinh kr 
hn na di vOi ngithi 
vay vn de mua, thuê 
mua nlià a xa hôi; xây 
dirng mâi ho.c cãi tao, 
sua cha nhà de a theo 

Nghj djnh s 
100/20 1 5/ND-CP ngày 

Nhu trên Nhu 
trên 

Nhu trên 
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và quãn 1r nhà ô x hOi.  20/10/2O15 cüa Chinh 
phñ v phát irMn va 

quãn1nhà&xähi. 

9 1.000508 Thi'i tic phê duyt cho 
gia hn nçi thông thung 
dôi vâi ngixài vay VOII de 
mua, thuê mua nha o xa 
hOi; xây dirng moi hoc 
si'ra chi'ra nhà d & theo 

Nghj djnh so 
100/2015/ND-CP ngày 
20/10/20 15 cüa ChInh 

phü v phát triên và quãn 
1 nha a xã hôi 

Thu tue Gia h?n 
' ' vm ngixm vay von dê 

mua, thuê mua nhà a x 
hi; xay drng mâi hoc 
cài tao, sira chfta nhâ d 

a theo Ngh dnh s6 
100/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 cüa Chinh 
phü v phát trin và 
quãn 1 nhà a x hi. 

Nhtx tren Nhix 
trên 

Nhu trén 
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Phn B 
NQI DUNG C1J THE CUA TG THU TVC  GIAI QUYET CONG VIC 

THAY THE LINII YC 11OiT TIN D1JNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET 
CUA NGAN HANG cHINrI SAd xA 1101 

1. Thu tiic phê duyt cho vay d6i vói ngtrôi vay v6n d mua nhà & xã hi 
theo Nghj djnh s6 100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phil v phát 
trin và quãn l nhà & xã hi. 

a) TrInh tir thrc hin 

Blthc 1. Nguôi vay 

- VitGi.y d nghj vay vn ('mu so' Oi/N(JXII), Giy üy quyn di vài d6i 
tiicmg vay von là h nghêo, h can  nghèo  tai  khu wc do thj ('máu so O1/UQ) kern 
các giay ti chng minh ye dôi ttxçing và thrc trng nhà a, diêu kin thu nhp, diêu 
1cin Cu trü giri Ban quàn To TK&VV ti nai cu tr(i hçip pháp; 

- Nu ngithi vay chua là th vien T TK&\TV thI tçr nguyen gia nhap  To Tiêt 
kim và vay von (TK&VV). 

Btr&c 2. Ban quàn l T TK&\TV 

- T chirc hçp T TK&\TV d b sung t viên (nu co) và bInh xát cho vay 
cong khai duâi s1r giárn sat, chirng kin cüa Trix&ng thôn hoc T tnxang to dan 
phô (g9i chung là cap xa), 1p thành Biên ban hçp (máu so loc/TD); 

- G't:ri Biên bàn hçp (mdu so' JOC/TD) kern Giy d nghj vay v6n (mdu sO' 
O1/NUXI-I), giây üy quyên dôi vói d6i tuçTng ngu?i vay von là hO nghèo, hO can 
nghèo ti khu wc do thj 'máu so' 0]/UQ) và các giây t ching minh ye dôi ftrqng 
và thirc trng nha 6', diêu kin thu nhp, diêu kin cu trü cüa các to viên To 
TK&VV trInh Uy ban nhân dan (UBND) cap xä. 

Biró'c 3. UBND cp xã 

- Can cir chi tiêu k hoach v6n duçc giao va h sc d nghj vay vn cüa các 
To TK&VV g1ri den, UBND cap xà xác nhn trén Danh sách dê nghj vay von nhà 
6' xã hôi tai NHCSXH (máu sO 03/NOXJ-I); 

- Giri Danh sách d nghj vay vn nhà 6' xã hOi tai NIHCSXH (mdu so 
03/NCIXI-I) và toàn bO ho sci vay von cho Ban quãn 1 To TK&VV dê gui den 
NHCSXH ncyi thuc hiên thu tuc. 

Btthc 4. NHCSXH nai thuc hiên thii tiic: Khi nhan duçic h sa vay von do 
Ban quàn lr To TK&VV gri den, NHCSXH no'i thrc hiOn thu tiic xem xét, Thông 
báo cho ngu6'i vay ('mâu sO 04/NO'XH,) mang ho sa vay von theo quy djnh den 
Ngan hang lam thu tçic vay v6n. 

Bu*c 5. Ngu6'i vay np các gi.y t6' theo Thông báo nhan  ho so vay von 
(mdu so 04/NUXJ-I) cho NHCSXH ncii thirc hin thu tiic. 
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Btthc 6. NHCSXH noi thirc hin thu tiic: Sau khi thm djnh H so vay van, 
NHCSXH noi thirc hin thu tic g1ri Thông báo phê duyt cho vay ('mu so 
06a/NOXH) hoc Thông báo tit chôi cho vay (máu sO 06b/NO'XI-I,) den nguôi vay. 

b) Cách thfrc thirc hin: Ngizii vay np b h so vay vn triic tip tài 
Ban quàn 1 To TK&VV noi ngithi vay Cu trü hcrp pháp và np cho NHCSXH noi 
tic hin thu tiic các giây ti theo Thông báo nhn ho so vay von cüa NHCSXH 
(mâu sO 04/NOXH). 

c) Thành phn h sr 

* Nguôi vay kê khai và np 

- Gi.y d nghj vay vn (rncu so 01/NOXH,): 01 bàn chmnh (lwu ti NHGSXIT[ 
no'i thy'c hiçn thi tyc). 

- Gi.y üy quyn d6i vOi di tuqng vay v6n là h nghèo, h cn nghèo tai 
khu vc do thj (máu sO 01/UQ): 02 bàn gôc (NHCSXH nc/i thy'c hin thi tyc 1uu 01 
ban và ngwài vay lu'u 01 ban,). 

- Gi.y xác nh.n v d6i t.xçYng và thrc trng nhà &: 

+ Di vi nguêd có cong \rfj  cách rnng: Gi.y t chfrng minh v di tuqng là 
ngithi có cong vi cách mang theo quy djnh cUa pháp h4t  ye iu dài nguôi có cong 
vi cách mang: 01 Bàn sao có chfrng thirc ho.c bàn sao tr so gôc do co quan có 
thrn quyên cap chüng minh ye dôi tixcing là ngurôi có cong vOi cách mng; Giây 
xác nhn ye dôi tucmg và thçrc trng nhà (máu so 02 tgi Phy lyc I ban hành kern 
theo Thông tu' sO 09/2021/TT-BXD cza B5 xây dy7g: 01 bàn chInh (lu'u tqi 
NHCSXHncti thwc hién thi ruc); 

+ Diii vâi ngithi thu nhp thp, h.5 nghêo, cn nghèo tai  khu vrc do th: Gi.y 
xác nhan  ye dôi tugng, th'rc trng nhà a ('máu sO 04 tgi Phy lyc I ban hành kern 
theo Thông tu' sO 09/2021/TT-BXD cia B5 Xdy dy'ng): 01 bàn chInh (iwu tgi 
NHCSXH nc/i thy'c hiçn thi tuc),' 

+ Di vâi: (i) Nguai lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; (ii) Si quan, h. si quan nghip vii, ha si quan chuyên mon 
k thut, quail nhân chuyên nghip, cong nhân trong Co quan, don vj thuc cong an 
nhân dan và quân di nhân dan; (iii) Can b, cong chuc, viên chuc theo quy djnh 
cüa pháp 1ut vêcánb, cong chic, viên chuc: Giây xác nhn ye dôi tung và thirc 
trng nhà a (rnâu sO 03 ti Phy lyc I ban hành kern theo Thông tu' sO 09/2021/TI 
BXD cia Bó Xáy c4rng):  01 bàn chinE (Iu'u tii NHCSXHno'i thy'c hin thzi tyc). 

- Gi.y ta chi'mg minh v diêu kin cr ti-u: 

Gi.y xác nhn thông tin v Cu trü phâi th hin noi thuO'ng tth trên cüng dja 
bàn tinh, thành phô trc thuc Trung ucng noi có nhà a xä hi mua. Truô'ng hqp 
chi có tam  trü  tai  tinE, thành ph trrc thuc Trung uo'ng noi có nhà & xã hi mua 
thi phãi có thai gian tam  trü tcr mt näm tr& len và ngithi vay vn phãi có giy xac 
nhn dóng bào him xa hi tir mt näm trâ len tai  tinh, thành ph trçrc thuc Trung 
uong noi cO dr an du ti.x xay dirng nhà & xã hi: Xác nhn thông tin v cu 
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(máu CTO7 ban hành kern theo Thôñg tu so 56/2021/TI'-BCA ngày 15/5/202 1 cia 
Bç$ Cong an): 01 bàn chInh (Iwu tgi NHCSXHno'i thtc hiçn thz tyc). 

Truông hçip dã duçic c.p Sh 1di.u, S trn trü tM vn ducic sir dmg và có 
giá trj nhix gi.y t, tài 1iu xác nh.n v cu trü theo quy dnh cüa Lu.t Cu trCi cho 
dn hat ngày 31/12/2022: S h khu t.i tinh, thành ph6 tric thuc Trung uclng nth 
có nha a xã hi mua. Trithng hçip nguai vay v611 không có S h kh.0 theo quy 
djnh thI phái co S tim trü tir mt nàm trâ len và giy xác nhn dóng bào hiêm xã 
hOi tir mt 11am trâ len ti tinh, thành ph6 trrc thuc Trung i.rcing no'i có dii an d.0 
tii xay dipig nhà a xä hi: 01 Bàn sao Co chi'rng thc (iwu tçzi NHCSXH no'i t/wc 
hin thu tyc,). 

- Gi.y ti chüng minh va diau kin thu nhp: 

+ D6i v&i ngiiai thu nh.p th.p, hO nghèo, cn nghêo tai  khu vrc do thj: tir 
khai ye diau kiên thu nhâp (mu so 09 tai Phy lye I ban hành kern theo Thông tw sO 
09/2021/TT-BXD cia Bô xây dyng): 01 bàn chInh (iwu tgi NHCSXJTI no'i t/wc  hin 
thñ tyc); 

+ Di vài (i) Nguai lao dng dang lam vic tai  các doai'th nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; (ii) ST quan, h?.  sT quan nghip viii, ha sT quan chuyên mon 
1c thuât, quân nhan chuyên nghip, cong nhân trong co quan, don vj thuócOng an 
nhân dan và quân dôi nhân dan; (iii) Can bi, Cong chirc, viên chüc theo quy djnh 
cña pháp 1ut v can bO,  cong chcrc, vien ch'irc: Giy xác nhn va diau kin thu nhp 
(mu so 08 tai  Phii 1iic I ban hành kern theo Thông ti.r sa 09/2021/TT-BXD cüa BO 
xây ding): 01 bàn chmnh (lieu tqi NHCSXHncii thy'c hin thz tyc). 

- Hçip dang mua nhà & xã hOi  (rnu sO' 01 tçii Phy lye III ban hành kern theo 
Thông tie sO 09/2021/TT-BXD cia B Xây 4rng,): 01 bàn sao có chng thc ('lieu 
tgi NHCSXHncri thyc hiên thi tyc). 

: Giy tä chirng minh dã dóng tian cho Chü du tir da mua nhà a xã hOi  theo 
Hçip dông dã kr: 01 bàn sao (lieu tgi NHGSXHnc,i thec hin thu tyc,). 

* Ban quail 1r T TK&VV lip: 

Biên bàn hop T TK&VV di vOi tnrng h?p  kat  nap  them to viên mâi 
(mdu sO JOC/TD): 02 bàn (01 ban chInh lieu TO TK&VV, 01 ban sao lieu NHCSXH 
ncti thzec hiên thu tyc,). 

* UBND cAp xa lip: 

Danh sách da nghj vay vé,n nhà a xa hOi tai NHCSXH ('máu so 03/NO'XH,): 
03 bàn chInh (UBND xã 1uu 01 ban, To TK&VV lieu 01 ban, NHcSXH nci thy'c 
hin thu tyc /wu 01 ban,) và 02 ban photo ('01 lieu tgi NHCSXI-I dê dóng ch&ng tie, 
01 lui tqi TO chic hç5z). 

d)S6bhsff:01bô. 
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d) Thô'i hin giãi quyt: Trong th&i han  không qua 15 ('mwài lam,,) ngày lam 
vic k t ngày N}JCSXH nth thirc hin thu tijc nhn dixqc b h s vay von dy 
diX, hcip l tir Ban quán l To TK&VV và Ngithi vay von. 

e) Dói tirçrng thirc hin: Ca nhân, h gia dInh. 

g) Co quan thirc hin thu tiic: NHCSXH ni thrc hin thu tiic. 

- Cci quan có tMm quyn quyt dnh: NHCSXH nai thirc hin thu tiic. 

- Ci quan phi hçp: UBND cp xA, các T chuc chinh tn - xã hi nhan  iXy 
thác c.p xã; Trming thOn, To trithng To dan phô, Ban quán 1 To TK&\TV, cci 
quan, don vj noi ngiIi vay dang lam vic. 

h) Kt qua thurc hin: Thông báo phê duyt cho vay ('mu so' o6a/NcJxI-I) 
hoac thông báo ttr chôi cho vay (máu so 06b/NUXH,). 

i) Mfrc phI, ten phi: Không. 

k) Mu don, tY khai: 

- Gi.y d nghj vay vn (mu so' 01/NOXH); 

- Gi.y üy quyn d6i vOi d6i tuçmg vay vé'n là h ngheo, h c,n nghèo tai 
khu vuc do thj "mdu sO 01/UQ,); 

- Các m.0 tai  Phii liic I ban hành kern theo Thông tii s 09/2021/TT-BXD 
cüa BO Xây dimg: 

+ Gi.y xác nh.n v di tuçmg và thrc trng nhà a (mu 02, 04, 03); 

+ Mu gi.y xác nhan  v diu kin thu nh.p (mu 08), 

+ M.0 gi.y tir khai v diu kin thu nh3p  (ma'u 09). 

1) Yêu cu, diu kin thrc hin thu tklc 

Khi vay vn tai  NHCSXH, Nguäi vay phài dáp üng dü các diu kin sau: 

- Nguai vay vn là (1) Nguai thu nhQ.p th.p, h nghèo, cn nghèo tai  khu virc 
dO th; (ii) Ngui lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu 
cong nghip; (iii) ST quan, ha si quan nghip vy, h si quan chuyên mon k thut, 
quail nhân chuyên nghip, cOng nhân trong Co quan, don vj thuOc cong an nhân dan 
và quân di nhân dan; (iv) Can b, cong chrc, viên chuc theo quy djnh cüa pháp lut 
v can b, cOng chiXc, viên chc: phài thuc din không phài dóng thuê thu nhp 
thu&ng xuyên theo quy djnh cüa pháp lu.t ye thuê thu nhp Ca nhân; truang hcrp 
là h nghèo, cn nghèo thI phài thutc chun h nghèo, h cn nghèo theo quy 
djnh cüa ChInh phü theo tiXng thai ks'; 

- Phâi thçrc hin giii tin ti& kim hang tháng tai  NHCSXH vOi thai gian gCri 
thi thiu 12 tháng k tr ngày k' Hçp dng tin dçing vOi NHCSXH, mirc giXi hang 
tháng thi thiu bkg mirc trà ncr gôc bInh quân tháng cüa ngithi vay vn; 
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- Co dü h sa ch'irng minh v d6i trçing, diu kin thiic trng nhà ô, diêu 
kin ci..r tr(i vâ diu kin thu nh.p d duçic hiOng chInh sách nhà xã hi theo quy 
djnh; 

- CO ngun thu nh.p và khà näng trâ. nçi theo cam k& vâi NHCSXH; 

- Co Gi.y d ngh vay vn d mua nhà 0 xã hi, trong do có cam kt cüa cá 
nhân và các thành viên trong h gia dmnh chua dixçic hiiOng chinh sách h trg nhà 0', 
dat 0' dizâi mci hmnh th'(rc t?.i  ncii sinh song; 

- Co Hçp dng mua nhà 0' xä hi vâi chü du tix dir an ma dçr an ciia chii dâu 
tix dO có trong danh miic dir an xay dirng nhà 0' xã hi thuc ch'txang trinh, kê 
hoach du ttr nhà 0' xã hi cüa ca quan CO th.m quyn phê duyt; 

- Co v6n tir có ti thiu bang 20% giá trj Hçip dng mua nhà 0' xã hi; 

- Thuc hiên bào dam tin vay b&ng tài san hInh thành t0' vn vay theo quy 
djnh c'Cia pháp 1u.t. Ngân hang cho vay, chã. du tix và ng'thi vay v6n phái quy djnh 
rO phwing thüc quàn 1', xCr 1r tài san báo dam trong Hçip dng ha hen. 

m) Can cfr pháp l cüa thu tic 

- B 1ut Dan sir ngày 24 tháng 11 näm 2015; 

- Li4t  Nhà 0' ngày 25 tháng 11 nàm 2014; 

- Nghj dinh s 78/2002/ND-CP ngày 04 tháng 10 näm 2002 cüa ChInh phü 
ye tin ditng doi v0'i ngithi nghèo và các dôi tuçing chInh sách khác; 

- Nghj dinh s 100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü 
ye phát triên và quãn 1r nba 0' xã hOi;  Nghi djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 
4 nàm 2021 cüa ChInh phü ye si'ra doi, ho sung mt so diêu cUa Nghj djnh so 
100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quãn 
1nhàâxâhôi; 

- Nghj djnh s 99/2015/IND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phü ye 
quy djnh chi tiêt và huàng dn thi hành mt s diêu cüa Li4t Nba 0'; 

- Nghj djnh s 102/20171ND-CP ngày 01 tháng 9 näm 2017 cüa ChInh phü 
ye dàng k3 bin pháp bào dam; 

- Nghi dinh s 21/20211ND-CP ngày 19 tháng 3 nàm 2021 cüa ChInh phü v 
quy djnh thi hành B 1ut Dan sr ye bão dam thrc hin nghia vii; 

- Quyt djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nàm 2003 cüa Thu 
tuâng ChInh phü ye viêc phê duyt diêu l ye to chirc và hot dng cüa Ngân hang 
ChInh sách xa hôi; 

- Thông tu s 26/201 5/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 näm 2015 cüa Thông 
dôc Ngân hang Nba nu0'c Vit Nam ye hithng dan trinh tir, thu tiic the chap và giãi 
chp tài san là dix an d.0 hr xây dung nba 0', nhà 0' hInli thành trong tilcing lai; 

- Thông tu' s 09/2 02 1/TT-BXD ngày 16 tháng 8 nàm 202 1 ciia B Xây 
dirng huàng dn thirc hin mt so ni dung cüa Nghj djnh so 100/2015/ND-CP 
ngày 20 tháng 10 11am 2015 cüa Chinh phü v phát triên và quán l9 nhà 0' xà hi va 
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Ng dnh s 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa Chinh phü v si'ra 
di, b sung mt so diêu ciia Nghj djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 
2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quail 19 nhà 6' xã hi; 

- Van bàn s 94961NHNN-TD ngày 10 tháng 12 näm 2015 cüa Ngân hang 
Nhà rnthc Viêt Nam v vic triên khai thiic hin Nghj djnh so 100/2015/ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 9nàm 2021 cüa Tng Giám 
dc NHCSXH hu6'ng dan nghip vi cho vay uu dãi dê mua, thuê mua nhà 6' xã 
hi; xay dirng m6'i ho.c cài tao, sua chfta nba dê 6'i. 

2. Thu tiic phê duyt cho vay di vói ngtrô'i vay vn d thuê mua nhà & xã 
hi theo Nghj djnh s 100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cüa Chmnh phü v phát 
trin và quän 19 nba & xâ hi. 

a) Trmnh tiF thtrc hin 

Btr&c 1. Nguôi vay 

- Vi& Giy d nghj vay vn ('mu so' O1/NCJXI-I), Giy üy quyn di vói d6i 
&çmg vay v6n là h nghèo, h can  nghèo  tai  khu virc do thj ('mâu so O1/UQ,) kern 
các giy t& chüng minh ye di tuqng và thrc trng nhà 6', diêu kin thu nhp, dieu 
kin cii trCi gCri Ban quân 19 T TK&VV tai  nci cii trü hqp pháp; 

- Nu ngu6'i vay chua là th viên T TK&VV thi tr nguyen gia nhp T Tit 
kim và vay von (TK&VV). 

Btthc 2. Ban quán 19 T TK&VV 

- To chc hçp To TK&VV dê b sung t viên (nu co) và binh xét cho vay 
cong khai du6'i sir giám sat, ch6'ng kiên cüa Tnr6'ng thôn hoc To tru6'ng to dan 
pM (gpi chung là cap xa), lap thành Biên bàn h9p ('máu sO loc/TD,); 

- Gri Biên bàn h9p mu sO' loc/TD,) kern Giy d nghj vay vn ('mu so 
01/NUXH,), giây üy quyên dôi vói dôi tugng ngithi vay von là h nghèo, hO can 
nghèo tai  khu virc do thj (mâu sO 01/UQ) và các giây t6' chüng minh ye dôi tng 
yà thrc trang nhà 6', dieu kin thu nhp, diêu kin cii trü cüa các to viên To 
TK&VV trinh Uy ban nhân dan (UBND) cap xã. 

Bixó'c 3. UBND cp xã 

- Can ci'r chi tiêu k ho?ch v611 du'Q'c giao và M sa d nghj vay vn cüa các 
To TK&VV g6'i den, UBND cap xã xác nhan  trên Danh sách de nghj vay von nba 
6' xã hOi  tai NHCSXH (máu sO 03/NUXI-I); 

- GCri Danh sách d nghj vay vn nhà 6' xä hOi tai NIHCSXH (mázi sO' 
03/NcJXH) yà toàn bO ho so vay vOn cho Ban quãn 19 To TK&VV dé gri den 
NHCSXH ncii thc hiên thu ttic. 

Bithc 4. NHCSXH nai thrc hiOn thu tyc: Khi nhan  ducic M sa vay v6n do 
Ban quàn 19 To TK&VV gui den, NHCSXH nai thirc hin thu tic xem xét, Thông 
báo cho ngix6'i vay (mâu sO 04/NOXI-J) mang ho s vay yôn theo quy djnh den 
Ngan hang lam thu tiic vay von. 
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: 

Btr&c 5. Ngithi vay np éác gith theo Thông Mo nhn h sa vay von 
(mâu so 04/NJXH) cho NHCSXH nyi thrc hin thii tic. 

Bithc 6. NHCSXH nai thuc hiên thU tic: Sau khi th.m djnh H sci vayvn, 
NHCSXH ncii thirc hin thU tic gcri Thông báo phê duyt cho vay ('máu so 
06a/NUXI-I,) hoc Thông báo tt'i chi cho vay (máu sO 06b/NcJXH,) den nguà'i vay. 

b) Cách thfrc th%rc hin: Ngui vay np b h s vay van trirc tiêp tOi 
Ban quail i To TK&VV ncyi nguii vay cix trCi hcip pháp Va np cho NHCSXH ncii 
thirc hin thU tic các giây t? theo Thông báo nh.n ho sci vay von cUa NETCSXH 
(máu sO 04/NC/Ill). 

A A c) Thanh phan ho sr 

* Nguôi vay kê khai và np 

- Gity d nghj vay vn (mu 01/NCIXH): 01 bàn chInh (iwu tçii NHCSX[J 
nc,i thwc hiçn thz tyc). 

- Gi.y Uy quyn di vth di 1ng vay vn là h nghèo, h c.n nghèo tai 
khu vrc do thj ('máu sO 01/UQ). 02 bàn gôc (/NHCvSXHnoi  thc hin thi tyc lu'u 01 
ban và ngw&i vay hru 01 ban,). 

- Gi.y xác nhn v di tuçyng và thrc trng nhà a: 

+ D6i vâi ngithi có cong vài each mng: Gi.y t chüng minh v di tucing là 
ngixai có cong vâi cách mng theo quy djnh cUa pháp li4t ye iru dãi nguai có cong 
vói each mang: 01 Bàn sao Co chirng thirc ho.c bàn sao tr so gôc do ca quan có 
thâm quyên cap chimg mmli ye dôi tixçng là nguai co cong vâi each mng; Giây 
xác nh.n ye dôi turclng và thçrc trng nhà a (mâu sO 02 tgi Phy lye I ban hành kern 
theo Thông tw sO 09/2021/TT-BXD cza Bç5 xáy dy7'zg): 01 bàn cliinh (lu'u tgi 
NHCSXHncti thwc hiên thi tyc); 

+ Di vói Nguäi thu nh.p tMp, h nghèo, cn nghèo t.i khu virc do thj: 
Giây xác nh.n ye doi ttxçng, th'çrc trng nhà a ('mâu sO 04 tgi Phy lyc I ban hành 
kern theo Thông tw sO 09/2021/TT-BXD cza Bç5 Xây dyng,): 01 bàn chInh (luu tçi 
NHCSXH nc/i thy'c hin thi tyc); 

+ Di vâi: (i) Nguai lao dng diang lam vic tti các doanh nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; (ii) Si quan, ht si quan nghip vi, h Si quan chuyên mon 
k thuât, quân nhan chuyOn nghiêp, cong nhân trong ca quan, dan vt thuc cong an 
nhân dan và quân dôi nhan dan; (iii) Can bô, cong chUc, viên chUc theo quy djnh 
cUa pháp 1ut ye cánb, cong chUc, vien chc: Giây xác nhn ye dôi tLrng và thrc 
trng nhà a "máu so 03 tqi Phy lye I ban hành kern theo Thông tu' sO 09/2021/TI 
BXD cla Bó Xáy dyng): 01 bàn chInh (lu'u tgi NHCSXFI noi thy'c hin thi tyc). 

- Gi.y t chimg minh v diu kin cix tri: 

Gi.y xác nhn thông tin v cix tn phâi th hin nai thu&ng trü trên cUng dija 
bàn tinh, thành ph trirc thuc Trung ixang nai có nhà a xã hi thuO mua. Trixang 
hp chi cO tam mm tai tinli, thànli pM trirc thuOc  Trung ixang nai có nlià a xã hi 
thuê mua thi phãi có thai gian tm tth tir mt näm tra len và nguäi vay von phãi có 
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giy xác nhn dóng bào him xã hi tü mt näm tth len ti tinh, thành ph trrc 
thuQc Trung uang nai Co dr an du tir xây dimg nhà a xa hi: Xác nhn thông tin 

cu tth (mâu CTO7 ban hành kern theo Thong tw so 56/2021/TT-BGA ngày 
15/5/2021 cza Bç5 Cong an): 01 bàn chinh (iwu tgi NHCSXHncti thc hin thu tyc). 

Tnthng hcip dã dixçic cAp S h khAu, S tam  trti thI vn di.wc si dung và Co 
giá tn nhu giAy tx, tài lieu xác nh.n v Cu trü theo quy djnh cüa Luat Cu trCi cho 
dn ht ngày 31/12/2022: S hO khAu tai  tinh, thành ph trirc thuOc  Trung ucing noi 
có nhà a xã hOi  thuê mua. Tnrmg iiçYp ngu?i vay vn không co S h khàu theo 
quy djnh thi phâi cO S tam  trü tü mOt  näm trâ len và giAy xác nhn dóng bào him 
xã hOi  tr  mOt  näm tth len tai  tinh, thành pM tWc thuOc Trung uong nth có dr an 
du tur xây dyng nhà r xà hôi: 01 Bàn sao có chCrng thirc (iwu tgi NHCSXH ncti 
thuv hin thi tyc). 

- GiAy t? chi'xng minh v diu kin thu nhp: 

+ Di vâi Nguâi thu nhp thAp, hO nghèo, cn ngheo ti khu virc do th: tr 
khai v diu kin thu nhp (mu sO 09 tzi Phy lyc I ban hành kern theo Thông tw so 

09/2021/TT-BXD cza Bó xây dy'ng): 01 bn chInh (Iwu tgi NHCSX[I ncii thy'c hiçn 
thi tyc); 

+ Di vói (i) Nguai lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; (ii) Si quan, ha si quan nghip vii, ha si quan chuyén mon 
k thuat,  quân nhân chuyOn nghip, cong nhân trong ca quan, don v thuOc cong an 
nhân dan và quân dOi  nhân dan; (iii) Can bO,  Cong chrc, viên chirc theo quy djnh 
cüa pháp 1u.t ye can bO,  cOng chrc, viên chc: Giây xác nhn ye dieu kin thu nh.p 
(m.0 so 08 tai  Phii 1ic I ban hàtTh kern theo Thông tix so 09/2021/TT-BXD cüa BO 
xây dirng): 01 bàn chmnh (iwu tçii NHCSXH nai thy'c hin thu tyc,). 

- Hp dng thuê mua nhà a xà hOi  (mthi sO 03 tqi Phy lyc III ban hành kern 
theo Thông tw sO 09/2021/TT-BXD cua Bç Xây dyg,: 01 bàn sao cO ching thic 
('luau tai NHCSXH no'i thrc hin thu tyc). 

- GiAy t chirng minh dã dóng tiên cho ChÜ du tu d thuê mua nhà a xà hOi 
theo Hgp dông dã ks': 01 bàn sao ('hcu tii NI-K'SXHnai thcc hin thz tyc,). 

- Biên bàn bàn giao nhà giüa nguñ vay vn d thuê mua nhà a xã hOi  vó'i 
chü dâu tix: 01 bàn sao (hat tçii NHCSXII ni thuc hién thi tuc). 

* Ban quàn 1 T TK&VV lap: 

Biên bàn h9p T TK&VV di vó'i tru0ng hçp k& nap  them t viên mâi 
(máu so JOCVTD,): 02 bàn (01 bn chInh hat To TK&VV, 01 ban sao 1uu NHSXH 
ni th'c hin th tyc,). 

* I.Jy Ban nhân dan cAp x lap: 

Danh sách d nghj vay vn nba a xã hOi tai NIHCSXH ('mcu sO 03/NUXI-I,): 
03 bàn chinh (UBND xä iwu 01 ban, To TK&VV iwu 01 ban, NHCSXH nc/i thy'c 
hin thu tyc !wu  01 ban,) và 02 ban photo (01 lu'u tgi NHC'SXH dé dóng chi'mg t 
01luutqiTóchtchói)... 
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A ' d) So b ho so': 01 b. 

d) Thô'i h3n giãi quyt: Trong th&i hn không qua 15 'mwài lam,) ngày lam 

vic ké tr ngày NHCSXH nth thc hin thu ti1c nhn dixçic hO ho vay von day 
du, hç'p l ttr Ban quãn lr To TK&VV và Ngrâi vay von. 

A. A • e) Doi ttrqng thirc hiçn: Ca nhan, h9 gia dmh. 

g) Co quan thirc hin thu tihic: NHCSXH noi thirc hin thu tuc. 

- Ca quan có thrn quyn quy& dlnh:  NETCSXH ncii th'trc hin thu tiic. 

- Ca quan phi hçip: UBND c.p xã, các T chiic chInh frj - xà hOi  nhtn ñy 
thác cap xà; TnrOng thôn, To trtiông TO dan phô, Ban quãn l To TK&VV; co 
quail, don vj nai ngtthi vay dang lam vic. 

h) Kh qua thlhrc hin: Thông báo phê duyt cho vay ('mu So 06a/NOXH,) 
ho.c thông báo tir chOi cho vay (mâu so 06b/NUXI-I). 

i) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu don, t?i khai: 

- Gi.y d nghj vay vn (mu sO 01/NO'XI-I); 

- CáC mu tai  Phii 1iic I ban hành kern theo Thông ti.x s 09/2021/TT-BXD 
ciiaBXâydirng: 

+ Gi.y xác nhan v d6i tixcing và thc trng nhà & (mu 02, 04, 03); 

+ Mu gi.y xác nhân v diu kiên thu nhâp (mdu 08); 

+ Mu gi.y tir khai v diu kin thu nhâp (máu 09); 

1) Yen cu, diu kiin thirc hin thu tiic 

Khi vay vn tai  NHCSXH, Ngui vay phài dáp img dü các diu kin 

Nguôi vay v6n là (i) Ngui thu nhp thp, h nghèo, can  nghèo tti khu vrc do 
thj; (ii) Ngtrôi lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu cong 
nghip; (iii) Si quan, h si quan nghip vii, h. si quan chuyên mon k thuat,  quail 
nhan chuyên nghip, cOng nhân trong co quail, don vj thuOc  cong an nhân dan và 
quân dOi  nhân dan; (iv) Can bO,  cong chrc, viên chic theo quy djnh cüa pháp luat  ye 
can bO,  cong chüc, vien chic: phãi thuOc  din không phãi dóng thus thu rihp 
thu&ng xuyên theo quy djnh cüa pháp luat  v thu thu nhp cá nhân; trung hçTp 
là hO nghèo, can  nghèo thI phãi thuOc  chun hO nghèo, hO can nghèo theo quy 
djnh cüa ChInh phü theo tng thai ki; 

- Phãi thrc hin gui tin tit kim hang tháng tai  NHCSXH vi thai gian gui 
thi thiu 12 tháng k tir ngày k Hgp dng tin ding vi N}ICSXR, rn't'rc gui hang 
tháng ti thiu bang muc fràn gc bInh quail tháng cüa ngixi vay von; 

- Co dU h so chrng minh v di tucYng, diu kin thrc trang nhà &, diêu 
kiên Cu trii và diu kiên thu nhp dê duc huâng chinh sách nhà 0' xâ hOi  theo quy 
djnh; 
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- Co ngun thu nhp và khâ näng trã nçi theo cam kt vâi NHCSXH; 

- Co Giy d nghj vay v6n d thuê mua nhâ a xã hi, trong do có cam 
ci'ia Ca nhân và các thành viên trong h gia dinh chua dixçic huâng chInh sách h 
trq nhà &, d.t a duOi mci hInh thirc tai  nth sinh sang; 

- Co Hcip dng thuê mua nhà i xã hi vói chü du tu dir an ma dr an cüa 
chü du tr dO cO trong danh mçic dr an xây dimg nhà i xã hi thuc chucing trinh, 
k hoch du tu nhà a xã hi cüa co' quan cO thâm quyn phê duyt; 

- Co vn tu có thi thiu bang 20% giá tn Hcip dng thuê mua nhà a xâ hi; 

Thirc hin bão dam tiên vay bang tài san hInh thành tü v6n vay theo quy 
djnh cüa pháp 1utt. Ngân hang cho vay, chü d&u tu và nguai vay vn phãi quy dinh 
no phuang thirc quail 1, xi 1 tài san bão dam trong Hçrp dng ba ben. 

m) Can cfr pháp 1 cüa thu tiic 

- B Lut Dan sv ngày 24 tháng 11 nàm 2015; 

-L4tN1iàOngày25tháng 11 nàm2014; 

- Nghj djnh sé 78/20021ND-CP ngay 04 tháng 10 nám 2002 cüa Chmnh phü 
v tin diing dôi vâi ngcrOi nghèo và các dôi tuçing chInh sách khác; 

- Nghj djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü 
v phát trin và quàn 1 nba a xã hi; Ngh djnh so 49/2021iD-CP ngày 01 tháng 
4 nàm 2021 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 11am 2015 cüa ChInh phü ye phát triên va quàn 
1nhàaxahi; 

- Ngh dnh s 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phü v 
quy djnh chi tiêt và huàng dk thi hành mt so diêu cüa Lut Nhà a; 

- Nghj djnh s 102/20171ND-CP ngày 01 tháng 9 nàm 2017 cüa ChInh phü 
v däng k bin pháp bão dam; 

- Ngh djnh s 21/2021/ND-CP ngày 19 tháng 3 11am 2021 cüa ChInh phü v 
quy djnh thi hành B luat  Dan sr ye bão dam tlrçrc hin nghia vi; 

- Quy& djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nàm 2003 cüa Thu 
tuang Chinh phü ye vic phC duyt diêu 1 ye to chTirc và hoat dng cüa Ngân hang 
ChInh sách xã hôi; 

- Thông tu s 26/2015/TT-NBNN ngày 09 tháng 12 näm 2015 cüa Thng 
dôc Ngân hang Nhà nuac Vit Nam ye hurng dn trinh tii, thu tic the chap và giài 
chap tài san là dir an dâu tu xây dirng nhà , nhà & hmnh thành trong tuo'ng lai; 

- Thông tu s 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 näm 2021 cüa Bô Xây 
dmg huàng dan thirc hin mt so ni dung cüa Nghj djnh so 100/20151ND-CP 
ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa Chinh phü ye phát tniên và quãn l' nhà & xà hi va 
Nghj djnh so 49/20211ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa Chinh phü ye sua 
dôi, bô sung mt so diêu cUa Nghj djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 
2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quàn 1 nhà & xã hi; , 
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- Van bàn so 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 nàrn 2015 cCia Ngân hang 
Nhà ntthc Vit Nam ye vic trien khai th'c hin Nghj djnh so 100/2015/N-CP; 

- Van bàn s6 8586/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 9nàm 2021 cüa T6ng Giám 
doe NHCSXH huâng dan nghip vi cho vay im dài dê mua, thuê mua nhà a xã 
hi; xây dirng mâi hoc cãi tao,  scra cha nhà dê a.!. 

3. Thu tiic phê duyt cho vay di vói ngirô'i vay vn dê xây drng mói 
nhà d r theo Nghj djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cUa ChInh phü 
v phát tri&i và quãn l nhà r xã hi 

a) TrInh tir th%rc hin: 

Btr&c 1. Nguai vay 

- VitGiy d nghj vay v611 ('mu s6 O1/NO'XH,), Giy üy quyn di vài di 
ttxçrng vay von là h nghèo, h cn nghèo tai  khu c do thj (mâu so O1/UQ,) kern 
các giây t chng minh ye doi tixgng va thrc trang nhà a, diêu kin thu nhap, diêu 
kin cu trü giri Ban quail l To TK&VV tai  ncii Cu trii hçrp pháp; 

- Nu nguôi vay chua là th viên T TK&VV thI tir nguyen gia nhp T Tit 
kirn và vay von (TK&VV). 

Btr&c 2. Ban quail i T TIK&VV 

- T chirc hçp T TK&VV d b sung t viên (nu co) và blnh xét cho vay 
cong khai duâi sir giám sat, chcrng kiên cüa Tnthng thôn hoc To truO'ng to dan 
phO (gçi chung là cap xã), 1p thàith Biên bàn h9p ('máu sO' lOc/TD,); 

- Giri Biên bàn hçp (mau s ]OC/TD) kern Giy d nghj vay v611 (mu s 
O1/NO'XH), giây üy quyên dôi vai dôi tuç'ng ngxäi vay von là h nghèo, h cn 
nghèo tai  khu vrc do thj ('mâu sO O1/UQ,) va các giây ti chrng minh ye dôi tucrng 
và thc trng nhà a, diêu kin thu nhp, diêu kin cix tni cüa các to viên To 
TK&VV trInh Uy ban nhân dan (UBND) cap xã. 

Btthc 3. UBND cp xã 

- Can cir chi tiêu k hoach v6n dirge giao và h so' d nghj vay vn cüa các 
To TK&VV gCri den, UBND cap xã xác nhn trên Danh sách dê nghj vay von nhà 
& xã hôi tai NHCSXH ('mâu SO 03/NUXI-I); 

- Gth DanE sách d nghj vay vé,n nhà i xã hi tai NHCSXH (mãu sO' 
03/NO'XH) và toàn b ho so' vay von cho Ban quãn i To TK&VV dO gi:ri dOn 
NHCSXH ncyi thuc hiên thu tue. 

Btthc 4. NHCSXH noi time hiên thu tuc: Khi nhn dirge h so' vay von do 
Ban quail 1' To TK&VV gui dOn, NHCSXH noi thuc hin thu tiic xem xét, Thông 
báo cho nguai vay (mâu sO 04/NUn-I) mang ho so vay von theo quy djnh den 
Ngân hang lam thu tiic vay von. 

Bu*c 5. Nguâi vay np các giy tr theo Thông báo nhn h so vay von 
(mâu sO 04/NUXH) cho NIHCSXH noi thuc hin thu tiic. 
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Btthc 6. NHCSXH noi thrc hin thu tyc: Sau khi thm djnh H so vayvn, 
NHCSXH noi thirc hin thà tiic giri Thông báo phê duyt cho vay (máu so 
06a/NUXH) hoäc Thông báo tir chôi cho vay (máu so 06b/NUXH,) den ngithi vay. 

b) Cách thfrc thiyc hin: Ngixii vay np b h so vay vn tryc tip tâi 
Ban quàn 1r To TK&VV ncyi ngixOi vay Cu tri hçip pháp và np cho NBC SXH noi 
thirc hin thu tiic các giây ti theo Thông báo nhn ho so vay von cüa NHCSXH 
(mâu sO 04/NO'XH). 

c) Thành phAn hi so: 

* Nguii vay kê khai và np: 

- Gi.y d nghj vay v6n (mu sO' 01/NCJXI-I): 01 bàn chinh (iwu tgi NHCSXH 
nc/i thu'c hién thi tyc). 

- Gi.y üy quyn di vâi di tixçing vay v6n là h ngheo, h c.n nghèo tti 
khu vyc do thj ('mâu sO' 01/UQ): 02 bàn gôc (NHCSXHno'i th?c hin thi tyc hat 01 
ban và ngwài vay 1uu 01 ban,). 

- Gi.y xác nhn v di tirQng và thc trng nhà a: 

+ Di vâi ngthi có cong vâi each mang:  Giy t chcrng minh v déd tucmg là 
nguai có cong vài cách mng theo quy djnh cüa pháp 1ut ye zu dãi nguai có cong 
vOi each mang: 01 Bàn sao có chcrng thirc hoc bàn sao tix so gOc do co quan có 
thâm quyên cp chirng mmli ye dôi tiiçng là nguài Co cOng vâi cách mng; Giây 
XaC nhn v dôi tucYng và thirc trng nhà a (máu so 01 tgi Phy lyc II ban hành kern 
theo Thông tw sO 09/2021/TT-BJD ci'ia Bç xáy dyg: 01 bàn chInh (lu'u tgi 
NHCSXHncri thy'c hin thz tuc); 

+ D6i vOi Nguai thu nhp thp, h nghèo, c.n nghèo tai  khu virc do thj: 
Gi.y XáC nhn ye dôi tixçYng, thirc trtng nhà a ('rndu sO 02 tqi Phy lyc II ban hành 
kern theo Thông tw sO 09/2021/TT-BXD cia B3 Xây dyng): 01 bàn chInh (hat tgi 
NHCSXH nc/i thy'c hiên thz tuc); 

+ Di vâi: (i) Nguai lao dng dang lam ViC tai các doanh nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; (ii) ST quan, h sT quan nghip vi, h si quan chuyên mon 
k thu.t, quân nhân chuyén nghip, cong nhân trong Ca quail, don vj thuc cOng an 
nhân dan và quail di nhân dan; (iii) Can b, cOng chüc, viên chuc theo quy djnh 
cüa pháp luat  vOcánb, cong chüc, viên chüc: Giây xác nhn ye dôi tucing và thirc 
trng nhà & (máit sO 03 tçii Phy lyc II ban hành kern theo Thông tu' sO 09/2021/'] '] 
BXD cza B5 Xáy dmg): 01 bàn chInli (lu'u tgi NHCSXI-I no'i th'c hiên thi tyc). 

- Giy t& chiing minh v diu kin cu trü: 

Giy xác nhn thông tin v cu trü phâi th hin noi thuông trü trên cüng dja 
bàn cp huyn vâi noi có dt d xây dipig mOi nhà d &: Xác nhn thông tin v Cu 
tri'i (mu CTO7 ban hành kern theo Thông tw sO' 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/202 1 
cza B5 Cong an): 01 bàn chinh (hat tgi NHCSXH nc/i thy'c hin th tyc). 

Tru&ng hçp dã duçic cp S h khu thI vn ducic s1r dçing và cO giá trj nhu 
gi.y tO', tài lieu xác nhn ye cu trü theo quy djnh cUa Luat  Cu trü cho dn h& ngày 
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31/12/2022: s h kh.0 tren cüng dja bàn cp huyn vài ncii Co dt dé xây dirng 
mOi nhà de a: 01 bàn sao có chng thtrc (iwu tgi NHCSXHncri t/wc  hin thi tyc). 

- Giy tii ch(ing minh v diu kin thu nhp: 

+ Di vai Nguai thu nhp thp, h nghOo, can  nghêo  tai  khu viic do thj: tçr 
khai ye dieu kin thu nhâp theo m.0 s6 05 tai  Phii hic II ban hành kern theo Thông 
ti.r so 09/2021/TT-BXD cüa B xay dirng (khOng cn phài Co XáC nhan); 

+ D6i vâi (i) Ngthi lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và 
ngoài khu cong nghip; (ii) ST quan, h sT quan nghip vi, ha sT quan chuyên mon 
k thuat,  quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong co' quan, dan vj thuc cong an 
nhân dan và quan dOi  nhan dan; (iii) Can b, cong chirc, viên chCrc theo quy djnh 
cCia pháp luat  v can bO,  cOng chüc, vien chrc: xác nhn theo mu s 04 tai  P1w iiic 
II ban hành kern theo Thông hr s 09/2021/TT-BXD cüa BO xây dmg. 

- Phucng an tInh toán giá thành Va phuang an vay xây dipig mói!sira chfta, 
câi tao  nhà dê & ('máu so' 02/NOXI-I): 02 bàn chinh (01 iwu ngzthi vay, 01 lu'u tgi 
NHCSXHncti thrc hiçn thz tyc,). 

- Rçip dng thi Cong (n&i có): 01 bàn gc (iwu tqi NHCSXH ncti thyv hin 
thi tyc). 

- Gi.y phép xây dimg theo quy djnh cCia pháp luat  v xây drng (nu có): 01 
bàn sao có chimg thirc (iwu tgi NHCSXH ncri thc hiçn thi tyc). 

- Giy chirng nhan quyn sir diing d.t, quyn sa hru nhà và tài san khác g.n 
lien vOl dat do co quan Nhà nuOc Co thâm quyën cap theo quy djnh cüa pháp luat 
ye dat dai ti dja phiwng ncxi dàng kr h khâu thiRing trili: 01 bàn sao có chüng 
thuc (luu tçii NHCWXHncti thwc hiên thz tyc,). 

* Ban quãn 1r T TK&VV lip: 

Biên bàn h9p T TK&VV di vOl truOng hgp k& np them t viên rnOi 
(mâu sO JOC/TD,): 02 bàn ('01 bàn chInh lulA TO TK&VV 01 bàn sao lu'u NHCSXH 
nc/i thy'c hiçn tith tyc). 

* Uy Ban nhân dan cp xà lap: 

Danh sách d nghi vay vn nhà 0 xã hOi tai N}ICSXH ('mâu sO' 03/NO'XH): 
03 bàn chInh (UBND xã Iwu 01 bàn, TO TK&VV luu 01 bàn, NHCSXH ncii thy'c 
hin thi, tyc /wu 01 bàn) và 02 bàn photo (01 iwu tçzi NHCSXH dê dOng chi'rng tic, 
01 iwu tal TO chi'cc hói,,). 

d)S6bôhso':01bô. 

d) Thô'i htn giäi quyt: Trong thai han  không qua 15 ('mwO'i lám) ngây lam 
vic kê tr ngày NHCSXH noi thrc hin thu tiic nhan  du?c bO ho so vay von day 
dü, hçp ie tO Ban quàn l To TK&VV và NguOi vay von. 

e) Dôi ttrçmg thirc hin: Ca nhân, hO gia dinh. 

g) Cr quan thrc hin thu tiic: NHCSXH noi thçrc hiOn thu tiic. _ 
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- Ca quan có thm quyn quy& djnh: NHCSXH nai thirc hin thu tiic. 

Ca quan ph6i hcip: UBND c.p xa, các T chüc chInh trj - xã hi nhn üy 
thác c.p xã; Trixrng thôn, To trixâng To dan phô, Ban quán 1 To TK&VV; ca 
quan, dan vj noi ngu1i vay dang lam vic. 

h) Kt qua thijc hin: Thông báo phé duyt cho vay (mu so' 06a/NOXI-I) 
hoc thông báo tr chôi cho vay (máu sO 06b/NOWXXH). 

i) Mfrc phI, ten phi: Không. 

k) Mu don, tô khai: 

- GiAy d nghj vay vn (mciii so' 01/NCIXI-I); 

- Phtiang an tmnh toán giá thành và phuang an vay xây dirng miIsira chtta, 
cài tao  nhà dê & náu sO 02/NOXJ-I,) 

- Các m.0 tai  Phii litc II ban hành kern theo Thông tu sé 09/20211TT-BXD 
cüa BO Xây dimg: 

+ Giy xác nhn v di tixcmg Va thirc trang nhà a (mciu so' 01, 02 và 03); 

+ Giy kê khai vdiu kin thu nhp có xác nhn cüa Thu trixâng ca quan, 
dcm v dang lam viêc (máu sO 04,); 

+ Giy tir khai v diu kin thu nhp (mciii sO' 05). 

1) Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic: 

Khi vay v6n tai  NHCSXR, Ngithi vay phãi dáp 1mg dü các diu kin sau: 

- Ngixôi vay vn là (i) Ngi.râi thu nhp thp, h ngheo, h cn nghèo tai  khu 
we do thj; (ii) Nguai lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu 
cong nghip; (iii) ST quail, h. si quan nghip vv, ha sT quan chuyên mon k thi4t, 
quail nhan chuyên nghip, cOng rthân trong ca quan, dan vj thuc Cong an nhân dan 
Va quân di nhân dan; (iv) Can b, cong chrc, vien chlrc theo quy djnh cüa pháp lust 
v can bO,  cong chirc, vien chlrc: phãi thuc din không phâi dóng thu thu nh.p 
thuang xuyen theo quy djnh cüa pháp 1u.t v thug thu nh.p cá nhân; tnthng hçp là 
h nghêo, cn ngheo thI phài thuc chuân h nghèo, h cn nghèo theo quy djnh 
cüa ChInh phü theo timg thai ks'; 

- Phãi thirc hin gui tin Mt kim hang tháng tai  NHCSXH vai thai gian gui 
tôi thiêu 12 tháng k t'à' ngày k H dng tin ding vói NHCSXH, muc gui hang 
tháng tôi thiu bAng mIre trã nç géc binh quân tháng cIra nguai vay von; 

- Co dIr h so' chlmg minh v di ti.rçmg, diu kin thirc trang nhà a, diu 
kiin cu tth và diu kin thu nhp d dugc hu&ng chInh sách rthà a xã hi theo quy 
dinh; 

- Co ngun thu nhp và kM näng trá nçi theo earn kt vOi NHCSXH; 

- Co Giy d ngh vay vein d xây dmg mai nhà d i, trong do có earn k& 
cIra cá nhân va cac thành viên trong h gia dInh chua duçrc vay vn u'u dãi h tr 
nhà a xã hi tai  eác t chIrc tin diing; 
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- Co Giy chixng nhan  quyn sir drng dat, quyn s h'thi nhà a và tài san 
khác gk 1in vOi d.t tai  dja phumg c.p huyn non dàng k h khu thuOng trii do 
con quan Nha nuOc Co th.m quyn c&p theo quy djnh cüa pháp 14t v dt dai; 

- Co phuong an thih toán giá thành, có giy phép xây drng di vâi trix&ng hçxp 
yeu cu phái có gi.y phép xay drng theo quy djnh cüa pháp 14t v xây dig. 
Tnrang hçp có gi.y phép xay drng CO thii h?n  theo quy djnh cüa pháp 14t  thi dugc 
xem xét cho vay vn phü hqp vài thii h?n  di.rçic tn t.i cüa cong trInh; 

- Co vn ttj Co ti thiu b&ng 30% phuonng an tInh toán giá thàrth cüa ngtthi 
vay; 

- Thirc hin báo dam tin vay bang giá tn quyn si'r diing d.t a và tài san gk 
lien vâi dat a hoc tài san khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cüa 
NHCSXH. 

m) Can cfr pháp l cüa thu tic: 

- B Lut Dan si1 ngày 24 tháng 11 näm 2015; 

- Li4t  Nhà & ngày 25 tháng 11 11am 2014; 

- Nghj djnh s6 78/20021ND-CP ngày 04 tháng 10 nám 2002 cüa ChInh phU 
ye tin diing dôi vOi ngui nghèo và các dôi lng chInh sách khác; 

- Nghj djnh s6 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phU 
ye phát trien và quãn 1' nhà a xã hi; Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 
4 nàm 2021 cüa ChInh phü ye s'ra dOi, bô sung mt so thOu cüa Ng djnh so 
100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 11am 2015 cüa ChInh phà vO phát triOn và quàn 
19nhaaxahoi; 

- Ng d4nh  s 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phñ ye 
quy djnh chi tiOt và huàng dan thi hành mOt  so diêu cüa L4t  Nhà a; 

- Nghj djnh s 102/201 7/ND-CP ngày 01 tháng 9 nàm 2017 cüa ChInh phU 
ye däng kr bin pháp bào dam; 

- Nghj djnh s 21/2021/ND-CP ngày 19 tháng 3 nàm 2021 cña ChInh phü v 
quy djnh thi hành B 1ut Dan sir vO bão dam thirc hin nghia vi; 

- Quy& djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nàm 2003 cüa Thu 
tuàng ChInh phü ye vic phO duyt diOu 1 v to chrc và hot dng cüa Ngân hang 
ChInh sách xä hôi; 

- Thông tu s 26/201 5/TT-NHINN ngày 09 tháng 12 näm 2015 c11a Thông 
doc Ngân hang Nhà ntthc Viêt Nam ye huang dn trinh t, thu tiic the chap và giãi 
chap tài san là dr an dâu tu xây dçmg nhà a, nha a hInh thành trong tuonng lai; 

- Thông tu sé 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 nàm 2021 cüa Bô Xây 
dirng htthng dan thc hin mOt  so ni dung cüa Nghj djnh so 100/2015/ND-CP 
ngày 20 tháng 10 11am 2015 cüa ChInh phü ye phát triOn và quãn l nhà a xã hOi  Va 
Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa ChInh phu ye sua 
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di, b sung mt s6 diu cüa Ngh djnh s 100/201 5/ND-CP ngày 20 tháng 10 11am 
2015 cüa Chmnh phü v phát triên và quàn 1' nhà i xã hi; 

- Van bàn s 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 näm 2015 cüa Ngân hang 
Nhà nuc Vit Nam ye vic triên khai thçrc hin Nghj djnh so 100/2015/ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 9näm 2021 cüa T6ng Giám 
dc NHCSXH huOng dn nghip vii cho vay izu däi dê mua, thuê mua nhà ô xã 
hi; xay dimg mth hoc cài tao, sira chr nhà dê â./. 

4. Thu tiic phê duyt cho vay dôi vó'i ngtrà'i vay vn d cãi to, sfra chfra 
nba d & theo Nghj djnh s 100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cüa Chmnh phü 
v phát trin và quãn 1 nhà & xã hi 

a) Trinh tir thirc hiên: 

Btr&c 1. Nguii vay 

- Vi& Giy d nghj vay vn ('mu so O1/NOXI-I), Gthy üy quyn d& vâi d6i 
tixqng vay vn là h nghèo, h cn nghèo tai  khu c do thj ('mâu sO O1/UQ,) kern 
các giy tà chüng minh ye dOi tugng và thtrc trang nhà i, diêu kin thu nhp, diêu 
kin cu trà g1ri Ban quàn l To TK&VV tai nai cu trü hqp pháp; 

- Nu ngui vay chua là t viên Të TK&VV thI tir nguyen gia nhp T Ti& 
kim và vay von (TK&VV). 

Bu*c 2. Ban quàn l T6 TK&VV 

- T chitc hçp T TK&VV d b sung t viên (nu co) và bmnh xét cho vay 
cong khai duâi six giám sat, ching kiên cüa Tnrng thôn hoc To trung to dan 
phô (gçi chung là cap xã), l.p thành Biên bàn h9p (mâu so lOc/TD,); 

- Giri Biên bàn h9p ('máu s ]O/TD,) kern Giy d nghj vay vn ('mu so' 
O1/NOXH), gi.y üy quyên dôi vi di tu'çnig ngixäi vay von là h nghèo, h cn 
nghèo tai  khu virc do thj máu sO O1/UQ,) và các giây t chüng minh ye doi tucrng 
Va thixc trng nhà , diêu kin thu nhp, diêu kin cu trü cüa các to viên To 
TK&VV trinh Uy ban nhân dan (UBND) cap xã. 

Bithc 3. UBND cp xà 

- can ci chi tiêu k hoach vn ducic giao và h so d ngh vay von cüa các 
To TK&VV g1ri den, UBND cap xã xác nhn trén Danh sách dé nghj vay von nhà 
O xã hôi tai NRCSXH (máii sO 03/NUXH); 

- Guti Danh sách d nghj vay vOn nhà xã hi tai  NHCSXH ('mu s 
03/NOXH,) và toàn b ho so vay vn cho Ban quán l To TK&VV dê gi~i dn 
NIHCSXH noi thuc hin thà tic. 

Btr&c 4. NHCSXH noi thrc hin thu tiic: Khi nhn duçic h so' vay vn do 
Ban quail To TK&VV gri den, NHCSXH noi thçrc hin thu tiic xern xét, Thông 
báo cho ngui vay (máu so 04/NUXH) mang ho so vay vOn theo quy djnh den 
Ngân hang lam thà tiic vay vOn. 
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Bithc 5. Ngithi vay np c giy?i theo Thông báo nh.n h so' vay v6n 
(mâu so 04/NcJXI-I) cho NHCSXR nth thirc hin thu tiic. 

Bithc 6. NHCSXH nai thirc hiên thu tiic: Sau khi thrn djnh H6 so' vayvn, 
NHCSXH nai th'irc hin thu tiic giri Thông bao phê duyt cho vay ('máu so 
06a/NCIXII) hoc Thông báo tir chôi cho vay (máu sO 06b/NCJXH) den ngthi vay. 

b) Cách thfrc thire hin: NguOi vay np b h so' vay v6n trirc tiêp t(ii 
Ban quail i To TK&\TV ncii ngtxii vay Cu tth hgp pháp và np cho NHCSXH no'i 
thrc hin thu tic các giây t theo Thông báo nhn ho so' vay von ci'ia NHCSXH 
(mdu so 04/NO'XI-I). 

c) Thành phn hiI so': 
* Nguài vay kê khai và np: 

- Gi.y d nghj vay vn (mu s 01/NOX[-I): 01 bàn chmnh (iwu tqi NHCSXH 
no'i thrc hiçn thi tyc). 

- Gi.y i1y quyn d6i vâi di ttxçng vay vn là h nghèo, h c,n nghèo t?i 
khu vrc do thj ('máu sd 01/UQ,): 02 bàn gôc (NHC'SXHnai thyc hin tith tyc iwu 01 
ban và ngwài vay hru 01 ban,). 

- Gi.y xác nhn v di tixcmg và thiic trng nhà a: 

+ Di vâi ngu&i có cong vài cách mng: Giy t? chi'xng minh v di tixcYng là 
ngui co cong vâi cách mng theo quy djnh cüa pháp 1i4t ye iru dãi nguai CO cong 
vâi each mng: 01 Bàn sao có chimg thirc hoc bàn sao tir sO gOc do co' quan Co 
thâm quyên cap chrng minh ye di txcmg là nguOi có Cong vó'i cách mng; Giây 
xác nhn ye dôi trçYng và thirc trang nhà & (máu so 0] tcii Phy lyc II ban hành kern 
theo Thông tw sO 09/2021/TT-BXD cza Bó xáy dy'ng): 01 ban chinh (lu'u tgi 
NHCSXH ncti thwc hiên th tyc); 

+ D6i vai Nguai thu nh.p thp, h nghèo, c.n nghèo tai  khu vc do thj: 
Giây xác nhn ye dôi tuçmg, thcrc trang nhà & (rnâu sO 02 tqi Phy lyc II ban hành 
kern theo Thông tu' sO 09/2021/TT-BXD cia Bç5 Xáy dy'ng): 01 bàn chInh (lu'u tii 
NHCSXITI ncri thy'c hiên tith tyc); 

+ Di v&i: (i) Ngu&i lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong Va 
ngoài khu cong nghip; (ii) ST quail, h sT quan nghip vy, ha sT quan chuyên mon 
lc thuât, quail nhan chuyën nghiêp, cong nhân trong co' quan, dan v thuc cong an 
nhân dan và quân di nhân dan; (iii) Can b, cong chüc, viên chrc theo quy djnh 
cüa pháp luat ye cánbO, cong chuc, viên chuc: Giây xác nhn ye dôi tng và thrc 
trang nhà & (rnáii sO 03 tai Phu lyc II ban hành kern theo Thông tu' sO 09/2021/IT-
BXD cla Bç5 Xáy dung): 01 bàn chInh (lu'u tçi NHCSXHncri thy'c hiçn thi tyc). 

- Gi.y t& ching minh v diki kin cu trü: 

± Gi.y xáe nhan thông tin v cu tth phãi th hin non thu&ng trü trên cung dja 
bàn cp huyn vâi nth có d.t d xay dimg mâi nhà e &: Xác nhn thông tin ye cu 
trü (rnáu CTO7 ban hành kern theo Thông tu' sO 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/202 1 
cla Bó Cong an): 01 bàn chInh (lu'u tii NHCSXJTI ncii thy'c hin thi tyc). , 
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+ Tnring hcip dã duçic cp S h kh.0 thi vn duçc sCi diing và có giá trj, 
nhu giy t, tài lieu xác nhn v Cu frCi theo quy dnh cüa Li4t  Cu trü cho dn ht 
ngày 31/12/2022: S h khâu trên càng dja bàn cp huyn vài fbi có dt dé xây 
dirng mi hoc cãi tao,  siia chEta nhà d 6': 01 Bàn sao có chüng thirc (lu'u tgi 
NHCSXHno'i thwc hiên thi tuc,). 

- Giy t6' ch6'ng minh v diu kin thu nh.p: 

+ D6i vâi Nguô'i thu nhp thp, h nghèo, c.n nghèo tai  khu viic do thij: tii 
khai v diu kin thu nhp theo mu s 05 tai  Phii 1iic II ban hành kern theo Thông 
tix s6 09/202 1/TT-BXD cüa B xay dmg (không c.n phài có xác nhan); 

+ Di vOi (i) Ngu6'i lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và 
ngoài khu Cong nghip; (ii) ST quan, ha si quan nghip vii, ha sT quan chuyén mOn 
k5 thut, quân nhân chuyên nghip, cong nhân trong cci quan, dcm vj thuc cong an 
nhân dan và quân dOi  nhân dan; (iii) Can bt, cong chtrc, viên chrc theo quy djnh 
cüa pháp 1u.t ye can b, cong chirc, viên chüc: xác nhn theo mu s 04 t?i  Ph\i iiic 
II ban hành kern theo Thông ttx so 09/2021/TT-BXD ciia B) xây thing. 

- Phucmg an tInh toán giá thành và phumig an vay xây dirng mâi/sEia chfta, 
cái tao  nha dé 6' (mâu so 02/NO'XH): 02 bàn chInh (01 lu'u ngw&i vay, 01 lu'u tgi 
NHcSxTIno'i thwc hiên thi tuc); 

- HcTp dông thi cong (nêu có): 01 bàn gc (lu'u tgi NH3SXJTI ncii thy'c hin 
thi tuc), 

- Giy phép xây dirng theo quy djnli cUa pháp luat  v xây dmg (nu có): 01 
bàn sao có ch6'ng thiic (lu'u tqi NHCSXH no'i thy'c hin thi tyc); 

- Giy chüng nhan  quyn sEr diing dt, quyn s6' him nhà và tài san khác g.n 
lien v6'i dat do ca quan Nlhà nuâc có thâm quyên cap theo quy djnh cüa pháp luat 
ye dat diai tai  da phucmg noi dàng k h khâu thu6'ng trii: 01 bàn sao Co chrng 
thc (lu'u tgi NHC'SXI-I no'i thy'c hin thi tuc,); 

* Ban quàn 1 To TK&VV lap: 

Biên bàn h9p T TK&VV di v6'i tru6'ng hp k& nap  them t viên m6'i 
('mOu so JOC'/TD,): 02 bàn ('01 bàn chInh lu'u TO TK&VV, 01 bàn sao lu'u NHCSXH 
nc/i thwc hiên thz tuc). 

* T.Jy Ban nhân dan cp xà lap: 

Danh sách d nghj vay vn nhà 6' xã hi tai  NHCSXH (máu sá 03/NOXH): 
03 bàn chInh (UBND xã lu'u 01 bàn, TO TK&VV lu'u 01 bàn, NHCSXH nc/i thu'c 
hiçn thi, tyc ! 01 bàn) và 02 bàn photo (01 lu'u tçii NHCSXH dé dóng chi'ng tir, 
01 lu tgi To chi'c h3i). 

d)Sbhso':01bô. 

d Thôi hin giäi quyt: Trong th6'i han  không qua 15 ('mwài lam,) ngày lam 
vic kê tr ngày NHCSXH nbi thiic hin thu tiic nhan dugc bO h Sb vay von dy 
dü, hçip l tEr Ban quàn l To TK&VV và Nguài vay von. r,_ 
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e) D6i t1r9'ng thiyc hin: C nhan,ii gia dinh. 

g) Co quan thirc hin thu tiic: NHCSXH nth thirc hin thu tic. 

- Ci quan có thrn quyn quyt djnh: NHCSXR ncii th'çrc hin thCi ti1c. 

- Ci quan phi hcip: UBND cp xä, các T ch(rc chinh frj - xä hi nh.n üy 
thác cap xâ; Trixng thôn, To trirng To dan phô, Ban quãn 1 TO TK&VV; ca 
quan, don vj fbi nguäi vay dang lam vic. 

h) K& qua thirc hin: Thông báo phê duyt cho vay (máu so 06a/NCIXH) 
ho.c thông báo tr chôi cho vay (máu so 06b/NUXI-I,). 

i) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu thin, to khai: 

- Gi.y d nghj vay vn (mu sO 01/NUXI-I); 

- Phuong an tInhtoán giá thành và phuong an vay xây drng mbi/sira chia, 
cài tao  nhI dê ('máu sO 02/NO H) ; 

- Các mu tai  Phii liic II ban hành kern theo Thông tii s6 09120211TT-BXD 
cCia B Xây dimg: 

+ Giy xác nhn v di turclng và thiic trang nhà 0 (mcu sO 0], 02, 03), 

+ Giy kê khai v diu kin thu nhp có xác nhn cüa Thu tru&ng co quan, 
dcm vj dang lam vic (máu sO 04); 

+ Giy tçr khai v diu kin thu nhp (máu sO 05). 

1) Yêu cu, diu kiin thrc hin thu tiic: 

Khi vay vn tai  NHCSXH, Nguôi vay phãi dáp irng dñ các diu kin sau: 

- NguOi vay vn là (i) Ngithi thu nhp thp, h nghèo, h cn nghèo tai  khu 
vc do th; (ii) Ngubi lao dng dang lam vic tai  các doanh nghip trong và ngoài khu 
cong nghip; (iii) Si quan, h si quan nghip vçi, ha si quan chuyên mon k thut, 
quail nhân chuyên nghip, cong nhân tTong Co quan, don vj thuOc  cong an nhân dan 
và quân dOi  nhân dan; (iv) Can b, cong chrc, viên chuc thea quy djnh cüa pháp luat 
ye can b, cong chuc, viên chuc: phãi thuc din không phãi dóng thuê thu nhp 
thithng xuyên theo quy djnh cüa pháp lut v thu thu nhp cá nhân; trumg hgp là 
h nghèo, cn nghèo thI phãi thuc chun h nghèo, h cn nghèo theo quy djnh 
cua Chinh phu theo tmg thbi ki; 

- Phãi thrc hin gui tin tit kiêm hang tháng tai  NHCSXR vbi thbi gian gui 
tôi thiu 12 tháng k tu ngày k Hçip dng tin diing vbi NHCSXH, muc gui hang 
tháng thi thiu b&ng muc trã n gtc bInh quân tháng cüa ngithi vay von; 

- Co dü h so chCrng minh v di tixçing, diu kin thçrc trng nhà &, diêu 
kiên cu trü và diu kiën thu nhp d dugc huâng chInh sách nhà ô' xä hi theo quy 
djnh; 

- Co ngun thu nhp và khà näng trã nçi theo cam k& vOi NHCSXH; 
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- Co Giy d nghj vay vn d câi tao,  sira ch1ra rthà d a, trong do có cam k& 
cüa cá nhân và các thành viên trong h gia dInh chua duçc vay v6n tru däi h trçi 
nhà a xã hi tai  các t chac tin diing; 

- Co Gi.y chirng nhân quyn sa diing d.t, quyn sâ htru nhà a và tài san 
khac gn 1in vOi dt tai  dja phtrong cp huyn noi dàng k h khu thuang trü do 
ci quan Nhà nithc có th.m quyn cp theo quy djnh cüa pháp 1ut v dAt dai; 

- Co phuang an tInh toán giá thành, có giAy phép xây dirng di vai truO'ng hç'p 
yêu cu phâi có giây phép xay dyiig theo quy dnh cüa pháp h4t v xây dimg. 
Tnthng hçTp có giAy phép xây dig có thôi han  theo quy djnh cUa pháp luat  thi du?c 
xem xét cho vay vn phii hcip vâi thi han  duqc tn tai  cüa cong trinh; 

- Co vn tgr cO thi thiu bng 30% phucing an tInh toán giá thành cüa nguai 
vay; 

- Thcrc hin bâo dam tin vay bang giá tn quyn sü dirng dAt a và tài san gAn 
1in vâi dAt ó' hoc tài san khác theo quy djnh cüa pháp luat  và quy djnh cüa 
NHCSXH. 

m) Can cfr pháp 1 cüa thu tic: 

- BLutDânstrngày24tháng 11 näm2015; 

- Lu.t Nhà a ngày 25 tháng 11 nàm 2014; 

- Nghj djnh s 78/20021ND-CP ngày 04 tháng 10 11am 2002 càa ChInh phü 
ye tin diing di vOi nguii nghèo và các dôi tuçTng chInh sách khác 

- Ng djnh s6 100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü 
ye phát triên và quàn 1' nhà a xã hi; Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 
4 näm 2021 cüa Chinh phü ye saa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nãm 2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quán 
1 nhà a xa hi; 

- Nghj djnh s 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 11am 2015 cüa Chinh ph v 
quy djnh chi tiêt va huOng dan thi hành mOt so diêu cüa Lu.t Nba a; 

- Ngh djnli sé 102/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 nàm 2017 cüa ChInh phü 
ye dàng k bin pháp báo dam; 

- Ngh dnh s 21/2021/ND-CP ngày 19 tháng 3 11am 2021 cüa Chinh phü v 
quy djnh thi hành B 1ut Dan sir ye bào dam thrc hin nghTa vii; 

- Quyt djnh s 16/2003/QD-TTg ngay 22 tháng 01 nàm 2003 cüa Thu 
tuO'ng Chinh phü ye vic phê duyt diêu 1 ye to chüc Va hot dng cüa Ngân hang 
ChInh sách xä hi; 

- Thông tix s 26/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 nAm 2015 cüa Thng 
dôc Ngân hang Nba nuâc Vit Nam v huOng dan tninh tr, thu tiic the chap và giái 
chap tài san là dir an dâu tu xay drng nhà a, nba a hInh thành trong tuong lai; 

- Thông tu s 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 nam 2021 cüa B Xây 
dirng huàng dn thçrc hin mt so nOi dung cua Nghj djnh so 100/2015fND-CP 
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ngày 20 thang 10 nm 2015 cña hinh phü v phát trin và quãn 1 nhà a xà hOi  và 
Nghj djnh so 49/20211ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 ciia Chinh phi:i ye süa 
dôi, bô sung môt so diêu cüa Nghi djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 
2015 ci'ia Chinh phü ye phát triên và quail 1' nhà xã hi; 

- Van bàn s 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 nàm 2015 cüa Ngân hang 
Nhà nuàc Vit Nam ye vic trien khai thirc hin Nghj djnh s 100/2015/ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 9näm 2021 cüa Tang Giám 
doe NHCSXH hithng dan nghip vi cho vay iru dài dê mua, thuë mua nhà a xã 
hOi; xây dirng mOi hoc cai tao, s'tra chiia nhà dê a.!. 

5. Thu tiic th chip tài san gAn lin vói dt hInh thành trong tirong lai 
dói vói ngirô'i vay von d mua, thuê mua nhà & xã hi theo Ngh djnh sO 
100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü v phát trin và quãn 1 nhà 
& xa hi. 

a) TrInh tir thirc hiên: 

Btr&c 1: Nguôi vay vOn xu.t trInh bàn gOc Hqp dOng mualthuê mua nhà ii 
xã hôi ('máu so 01 và 03 tqi Phu lyc III ban hành kern theo Thông tic so 
09/2021/TT-BXD cia Bô Xây dimg), Giây ta chüng minh dà dóng tiên cho Chü 
dau lii dê mua!thuê mua nhà a xä hi theo Hçip dông dã k cho NHCSXH noi thrc 
hiên thu tiic. 

Bu*c 2: Ben th chip ya NIHCSXH nai thc hiên thii tçic tin hành k và 
cOng chüng Hcip dông the chap tài san (máu sO 09/NO'XI-I) Va dàng k bin pháp 
bào dam; Ngân hang luu gi' Giây chng nhn dàng k bin pháp bão dam. 

Biroc 3: Khi ngtthi vay vOn dã trã tOi da 95% giá trj Hqp dOng mua, thuê 
mua nhà a xa hi cho chü dâu tix và bàn giao dua vào sr dçing dOi v&i mua nhà a 
xã hQi, NHCSXH nai cho vay c11ng chü du tt.r, nguai vay vOn lam thu tiic cap 
Giây chng nhn quyên su ding dAt, quyn sâ hu nhà & và tài san khác gAn lien 
vói dat dOng thai vâi thu tic däng k thay dOi ni dung bin pháp bào dam dà däng 
kr theo quy djnh cüa pháp 1ut tai  Ca quan nhà nuOc có thAm quyn. Ngay sau khi 
nhân ducic giAy hçn trã k& qua do co quan có thAm quyn cap, ngu&i vay von va 
chü dâu tu phãi bàn giao cho NHCSXH nai cho vay. 

Bithc 4: Khi duc Ca quan có thAm quyn cAp GiAy chung nhn quyên su 
dyng dat, quyên s& hfru nhà & và tài san khác gän lien v&i dat theo quy djnh cüa 
pháp luat, NHCSXH nai cho vay cu can bô, phuong tin, bão v dë nhn, quãn l, 

n chuyên và lam thu tic hm tr, báo quail trong kho trong ngày. 

Bir&c 5: Khi ngu&i vay vOn trã h& na (gOc, lãi), ngu&i vay viêt Don yêu câu 
xóa däng k' the chap gui NHCSXH ncyi thuc hiên thu tc xác nhn, sau do Ngân 
hang trao trã ho so pháp 1T cüa tài san the chap dã nhn cüa ngu&i vay von cho 
nguYi vay vOn. 

b) Cách thfrc thic hin: Nguô'i vay vOn cung NHCSXH nai thc hin thu 
tiic thc hin thu tic the chap tài San gAn lien vâi dat hinh thành trong thong lai theo 
quy dnh. Ngh&i vay von phãi trã toàn hO ehi phi, l phi: cOng chüng, däng k giao 
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djch bào dam, cp Giy chirng nhn quyn sü diing dt, quyn sâ hftu nhà a va tài 
san khác gän lien vâi dat theo quy djnh. 

c) Thành phn hI so': 

- Hçip dng mua ban nhà a xã hi ('mu so' 01 tgi Phy lyc III ban hành kern 
theo Thông tu' so 09/2021/IT-BXD cia Bó Xáy dng,) hoc HcTp dông thuê mua 
nhà i xã hi (rnâu sO 03 tgi Phy lyc III ban hành kern theo Thông tu' sO 
09/2021/TT-BXD cüa Bó Xây dyng): 01 bLn chInh (lu-u NHCSXH no'i thy'c hin thi 
tyc), 

- Hçip dng th chp tài san ('mu s 09/NO'XH,); 04 bàn chInh ('01 ban lui 
NHC'SXII ncii tic hiçn thi tyc; 01 ban !u-  ngu'ài vay, 01 ban lui cc quan cOng 
chi'ng, 01 ban luiia quan có thárn quyên dáng the chap quyên si dyng dat, tài 
san gán lien vó'i dat,); 

- Giy t chüng minh dã dóng tin cho Chü du tir d mua/thuê mua nhà a 
xã hi theo Hcp dông dã ks': Bàn chInh (lu-u NHCSXHncii thy'c hin thz tuc), 

- Giy hçn trã k& qua cp Giy chimg nhan  quyn sir diing dat, quyn s& 
hCtu nhà và tài san khác gän lien vâi dat do ca quan có thâm quyên cap: 01 bàn 
chIrth (lu-u NHCSXHnci thu-c hin thi tyc); 

- Giy chrng nhn quyn sr diing dat, quyn sa h1ru nhà a và tài san khac 
gàn lien vâi dat: Bàn chInh (lu-u NHCSXH ncri thy'c hin thñ tyc). 

- Giy chirng nhn dàng k bin pháp bão dam d6i vai các tài san theo quy 
djnh cüa pháp luat  phài däng k bin pháp bão dam: 02 bàn chinh (01 ban ngu'ài 
vay lu-u giQ', 01 ban lu'u tgi NHCSXJTI no'i thy'c hiçn thi, tyc), 

- Giy chtrng nhn báo him (nu co) trong tnrô'ng h?p  pháp 1u.t quy djnh 
ye tai san the chap phài mua bão hiem: 01 bàn chInh (lu-u tgi NHcSXJ-I no'i thy'c 
hiçn thi tyc). 

d) S b( h so': 01 b. 

d) ThM hn giãi quyt: Tr ngày NRC SXH no'i thrc hin thu tiic nhn thrc 
ho sa pháp 1 cüa tài san the chap cüa Ben the chap den ngày Ben the cMp ciing 
vai ngân hang nh.n Giây chCrng nhn quyên si dng dat, quyên s& hth nhà a va 
tài san khác gän lien vai dat. 

e) Di tlrQ'ng thiyc hin: Ca nhân, h gia dmnh. 

g) Co' quan thrc hin thu tiic: NHCSXH noi thirc hin thu tiic. 

- Ca quan có thAm quyën quyt djrth: NHCSXH nai thc hin thu tiic. 

- Ca quan phi hqp: Chü du tu nhâ a xà hi, Van phóng dâng k d.t dai, 
UBND cap xã, Bô phn tiêp nhan và trá kêt qua theo ca che mt cua, Ca quan 
cong chüng. 

h) Kt qua thirc hin: Hçp dng th chip tài san (rnu sO' 09/N(JXH) và 
Giây chirng nhn quyên sir dçing dat, quyên sa hthi nha a và tài san khác gn 1in 
vOi dat. 
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i) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu don, to khai: 

Hçip d6ng thá ch&p tài san (inu s6 09/NUXI-I). 

1) Yêu cu, diu kiin thirc hin thu tiic: 

- Tài san th chp phãi thuc quyn sâ htu, quán 1, sir diing, cüa ben th 
chap theo quy djnh pháp 14t; 

- Tài san duçc phép giao djch; Tai  thai dim th chp, tài san th chip 
không có tranh chap; 

- Tài san ma pháp 14t quy djnh phãi muabáo him thI ben th chip phãi 
mua bâo hiêm tài san trong thai hn bão dam tiên vay. Ben the chap chju trách 
nhim truàc pháp 1ut ye tInh hqp pháp cüa tài san bào dam tin vay; 

m) Can cfr pháp 1 cüa thu tyc: 

- B Luat  Dan sir ngày 24 tháng 11 nám 2015; 

- Lu3t  Nhà a ngày 25 tháng 11 nàm 2014; 

- Nghj djnh s 7812002/ND-CP ngày 04 tháng 10 11am 2002 cüa Chinh phü 
ye tIn d'ng dôi vâi nguii nghèo và các dôi taçing chInh sách khác 

- Nghj djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cUa Chinh phü 
ye phát triên và quân 1 nha a xã hi; Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 
4 näm 2021 cüa Chinh phü ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 

100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quãn 
1nhà&xähôi; 

- Ngh dnh s 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 11am 2015 cüa ChInh phü v 
quy djnh chi tiêt và huâng dn thi hành mt so diêu cüa Lust  Nhà a; 

- Nghj djnh s 102/20171ND-CP ngày 01 tháng 9 nàm 2017 ciia ChInh phü 
ye däng kr  bin pháp bão dam; 

- Nghj djnh s 21/20211ND-CP ngày 19 tháng 3 11am 2021 cüa ChInh phü v 
quy djnh thi hành B 1ut Dan sir ye bào dam thrc hin nghia vi; 

- Quyt djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nàm 2003 cüa Thu 
liing ChInh phü ye vic phê duyt dieu 1 ye to chüc và hoat dng cüa Ngân hang 
ChIrth sách xã hôi; 

- Thông tix s 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 cüa Thng dc Ngân 
hang Nhà nuac Viêt Nam v huthig dn trinh tçr, thu tiic the chap và giãi chap tài 
san là dir an dâu tu xây dirng nhà a, nhà 0' hInh thánh trong txang lai; 

- Thông tir s 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 nàm 2021 cüa B Xây 
dirng huàng dn thirc hin mt s ni dung cua Nghj dnh so 100/201 5IND-CP 
ngày 20 tháng 10 nam 2015 cüa ChInh phü ye phát triên Va quán l nhà & xà hQi và 
Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 nam 2021 cua ChInh phu ye sua 
dôi, bô sung mt so diêu cua Ng djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 
2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quãn 1r nhà 0' xâ hi; 
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- Van bàn s 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 näm 2015 cüa Ngân hang 
Nhà nuâc Vit Nam v vic triên khai thirc hin Nghj dIIh so 100/201 5/ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 cüa Tng Giám dc 
NHCSXH huàng dn nghip vii cho vay uu dãi dê mua, thuê mua nhà a xã hi; 
xây drng mâi hoc câi tao,  sira chfta nhà dê a.!. 

6. Thu tic Giãi ngân di v&i ngtrài vay vn d mua, thuê mua nhà r xâ 
hi theo Nghj djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü v 
phát triên và quán 1 nhà & xã hi 

a) TrInh tir thirc hin: 

Btr&c 1. Nguai vay vit Gthy d nghj giài ngân (mciu so' 1O/NCJXI-I) và giri 
kern bàn gôc: Giây dê nghj thanh toán hoc thông báo np tiên cüa chü dâu tu; 
Giây ti chi'rng minh dã dóng tiên cho chü dautu dê mua, thuê mua nhà ô xä hi 
theo Hcp dông dã k và HcTp dông tIn d'çing (máu sO O7a/NUXffhoc 07b/NO'XI-I). 

Btróc 2. NHCSXH noi thrc hin thu tiic 

- Can b Ngân hang kim tra tInE hcp 1,hçip pháp cüa b h so, k' và trInh 
Trithng phông Kê hoach — Nghip vi tin ding/Tô trithng Kê hoach - Nghip viii 
kiêm soát, sau do trInh Giám doe xem xét phé duyt giãi ngân; 

- Ngân hang can cü vào Giy d ngh giãi ngân (mu so' 1O/NCIXJ-I) và h so' 
vay von Ngixai vay giri tiên hành giài ngân bang chuyên khoàn cho Chü dâu tix, ghi 
dày dü cac yêu to ye thông tin giãi ngân va k vào Phii 1iic Hp dông tin dicing 
mâu sO O7a/NU-Ihoc 07b/NO'XI-I) do NIHCSXH noi thrc hin thu tiic và Ngithi 

vay liru giI. 

b) Cách thfrc thirc hin: Tnrc tip tai  trçi sa NHCSXH ncxi thirc hin thu ti1c. 
A c) Thanh phan ho so': 

- Giy d nghj giài ngân (mu sO' 1O/NUXI-I): 01 bàn chInh (iwu tqi NHCSXH 
noi thii'c hiên thi't tuc,); 

- Giy d nghj thanh toán hoc thông báo np tin cüa chü du tix: 01 bàn 
gôc ('iu'u tgi NHCvSInai  th.cc hin thi tyc,); 

- Giy t& chüng minh dã dóng tiCn cho chü du tu: 01 ban gic (Iwu tçii 
NHCSXH no'i thu'c hién thi luc); 

- Hp dng tin diing (nau so' 7a,'NUXH hoc 7b/NO'XH,): Bàn gc (do Ngu'ài 
vay gill'). 

d)Stibôhso':01 b. 

d) ThM hin giãi quyt: Ngay sau khi NHCSXH noi thrc hin thU t1c nhn 
dirge ho so hcp pháp, hçrp 1 cUa Ngirai vay. 

I •A t A A e) Doi ttrçrng thirc hiçn: Ca nhan, hç gia dinh. 

g) Co quan thirc hin thu tic: NHCSXH noi thirc hin thu tiic. 

- Co quan có thrn quyn quyt djnh: NHCSXH noi thirc hin thU tiic; 
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- Ca quan phôi hcTp: Không. 
A •fl h) Ket qua thiyc hiçn: Uy nhim chi. 

1) Mfrc phi, ten phi: }hông. 

k) Mu don, to' khai: Gi.y dà nghj giãi ngân (máu sd 1O/NCJXI-I). 

1) Yêu CAu, diu kin thic hin thu tiic: 

- Nguôi vay v611 dã k Hçip dng tin dyng vâi NHCSXH nai th'rc hin thii 
tçic; 

- NgixOi vay vn cUng chü du tir k Hçp dng ba ben (mJu so' 08/NCJXJ-I) 
vài NI{CSXH noi thc hiên thii tuc; 

- Bênth chip va NHCSXH fbi thc hin thii tiic d k3 và cong chi'rng Hçip 
dông the chap tài san (mâu so O9/NO'XH; 

- Nguô'i vay van, Ben th cMp dã bàn giao cho NHCSXH ncri thirc hin thu 
tiic bàn gôc Ho so báo dam tiên vay; 

- NgixOi vay vn phài cung cp d.y di h so hcip pháp, hgp 1 d nghj giãi 
ngân cho NHCSXH ncii thc hin thu tic; 

- Tti th&i dim giãi ngân theo ffrng dçyt, NguOi vay vn dã thrc hin gCri du 
tiên tiêt kim theo quy dinh. 

m) Can cfr pháp 1 cüa thu tiic: 

- B L4t Dan sir ngày 24 tháng 11 11am 2015; 

- Lut Nha ngày 25 tháng 11 nàm 2014; 

- Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04 tháng 10 nàm 2002 cüa ChInli phü 
ye tin diing dôi vái ngithi nghêo và các dôi tuçmg chInh sách khác 

- Nghj djnh s6 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa Chinh phü 
ye phát triên va quail 1r  nhà xã hOi;  Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 
4 näm 2021 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nám 2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quán 
1 nhà xà hôi; 

- Ngh dijnh s6 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü ye 
quy dinli  chi tiêt và hucng dan thi hành mOt  so diêu cüa Luat  Nba a; 

- Nghj dijnh s 102/201 7/ND-CP ngày 01 tháng 9 nAm 2017 cüa Chinh phü 
ye dàng kr  bin pháp báo dam; 

- Nghj dIIh s6 21/20211ND-CP ngày 19 tháng 3 nàm 2021 cüa ChInE phü ye 
quy djnh thi hành Bô luat  Dan sir ye bão dam thirc hin nghia vi; 

- Quyt djnh s6 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 näm 2003 cüa Thu 
ttiàng Chinh phU v viec  phê duyt diu 1 ye th chuc vã hoat dng cUa Ngan hang 
ChInh sách xã hi; 
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- Thông tu s 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 cüa Thng d6c Ngân 
hang Nba ntrOc Vit Nam v hithng dn trInh tir, thu tiic the chap và giãi chap tài 
san là dx an du ttx xây dmg nba &, nhà a hInh thành trong tizang lai; 

- Thông ti.x s 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 nàm 2021 cüa B Xây 
dimg hithng dn thijc hin mt so ni dung cüa Nghj djnh so 100/2015i'ND-CP 
ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phi:i ye phát triên và quán l nba a xà hi và 
Nghj djnh s 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa ChInh phü ye sira 
di, ho sung mOt so diêu ciia Nghj djnh so 100/2015tND-CP ngày 20 tháng 10 näm 
2015 cua Chinh phü ye phát triên và quán l) nhà & xã hi; 

- Van bàn s6 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 näm 2015 cüa Ngân hang 
Nhà nuàc Vit Nam ye vic triên khai thçrc hin Nghj djnh so 100/201 5/ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NBCS-TDSV ngày 29/9/2021 cüa Tng Giám d& 
N}ICSXH hizóng dan nghip vii cho vay ixu dãi dê mua, thuê mua nhà a xà hi; 
xây dirng mâi hoc cai tao, sira ch&a nhà dê a.!. 

7. Thu tiic Giãi ngân d6i vó'i ngtrô'i vay von dê xây dirng mó'i hoc cäi tao, 
sfra chfra nhà d & theo Nghj djnli s 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa 
ChInh phil v phát triên và quãn 1 nhà & xã hi. 

a) TrInh tir thirc hin: 

Btr&c 1. Ngu&i vay 

- Vi& Gi.y d nghj giãi ngân (mu so' 1O/NUXI-I); 

- Giy t& chrng minh nhân than Ngu&i vay vn nu Ngi.thi vay vn d nghj 
giãi ngân bang tiên m.t; 

- Mang theo Hçrp dng tin dng ('mdu sO' 7c/NO'XI-I) do ngu&i vay giü và k3 
xác nhn vao Phi 1iic Hcip dông tin dçing, phân theo dôi cho vay - thu nç. 

Bu*c 2. NHCSXH nai thrc hin thu tue 

- Can bQ Ngân hang kim tra, kim soát H sa vay van, xem xét giài ngân; 

- Tin vay duçic NHCSXH nai thrc hin thu tiic và ngithi vay v6n thOa 
thun dé thirc hin chuyên khoàn trá cho dan vj cung 1mg vt tii hoc chi tin mt 
theo dê nghj cüa ngu&ivayvôn; Ngân hang kiêm tra, d6i chiu Giy t& chirng minE 
nhân than Ngu&i vay vOn nêu chi bang tiên mit; 

- Ngân hang can cir vào Giy d nghj giài ngân (mzi sO' 1O/NO'XH) tin 
hành giãi ngân. 

b) Cách thfrc thiyc hin: Trrc tiêp tai tri s& N}ICSXH noi thrc hin thu tjc. 

c) Thành phân ho So': 

- Gi.y d nghj giãi ngân (mu sá 1O/NOXH): 01 bàn chInh (lu'u tçii NHCSXH 
ncii thi'c hin thñ tyc); 

- Giy t& ch&ng minh nhân than Ngithi vay vén nu Ngu&i vay vn d nghj 
giái ngân bang tiên mat. 
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- Hç'p dng tIn diing (mäuó 7c/NO)(I-I) do NguOi vay giü. 

d)Shôhso':O1bô. 

d) Thô'i hin giãi quyt: Ngay sau khi NHCSXH ncii thirc hin th' tiic nhn 
duçic ho sa hçp pháp, hçip 1 c'àa Ngix&i vay. 

e) IMi ttrçrng thirc hin: Ca nhan, h gia dInh. 

g) Cr quan thic hin thu tic: NHCSXH nai thirc hin thu tiic; 

- Ca quan có th.m quyn quyt djnh: NHCSXH noi thirc hin thu tiic; 

- Ca quan phi hçp: Không. 

h) Kt qua thiyc hin: Phiu chi nu giâi ngân bAng tin mat) hoc Uy 
nhim chi nêu giài ngân bang chuyên khoân). 

i) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu do'n, to' khai: Gi.y d nghj giài ngân (ináu s 1O/NUXI-I). 

1) Yêu cu, diu kin tht1c hin thu tiic: 

- Ngithi vay phãi thuc di tucrng du?c vay vn theo quy djnh; 

- Nguô'i vay vn phãi cung c.p dAy du h sci hçp pháp, hçp 1 d nghj giãi 
ngân cho NHCSXH nai thirc hin thu tiic; 

- Tai thi dim giãi ngân theo tirng dçit, Ngu?i vay vn dã thirc hin gi:ri di:i 
tiên tiêt kim theo quy dlrnh. 

m) Can cfr pháp 1 cüa thu tiic: 

- B Luat  Dan s'ir ngày 24 tháng 11 11am 2015; 

- Lu.t Nhà a ngày 25 tháng 11 nàm 2014; 

- Nghj djnh s 78120021ND-CP ngày 04 tháng 10 nAm 2002 ciia ChInh phü 
ye tin ding dôi vai nguai nghèo và các dôi ti.xçing chinh sách khác 

- Nghj djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 ci:ia ChInh phü 
ye phát triên Va quail 1 nhà a xã hi; Nghj djnh so 49/2021/ND-CF ngày 01 tháng 
4 nàm 2021 ci:ia ChInh phU ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quãn 
1 nhà xã hOi; 

- Nghj djnh s 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü v 
quy djnh chi tiêt và huó'ng dan thi hành mOt so diêu cüa Lut Nhà a; 

- Nghj dinh s 102/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 nàm 2017 cüa ChInh phü 
ye dàng kr bin pháp bâo dam; 

- Nghj dnh s 21/2021/ND-CP ngà.y 19 tháng 3 nàm 2021 cua ChInh phü v 
quy dnh thi hành B luat Dan sir ye bào dam thc hin nghTa vii; 

- Quyt djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nàm 2003 cüa Thu 
ttxâng ChInh phü ye vic phê duyt dieu 1 ye to chuc và hoat dng cüa Ngân hang 
ChInh sách xa hi; 
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- Thông tix s 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 cuaTh6ng d6c Ngân 
hang Nhà nithc Vit Nam ye hiRing dn trInh ty, thu tic the chap và giãi chap tài 
san là dir an d.0 tu xây dirng nhà a, nhà a hinh thành trong ttxong lai; 

- Thông ttx s 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 näm 2021 cüa Bô Xây 
dirng hiRing dn thirc hin mt so ni dung cia Nghj djnh so 100/2015/ND-CP 
ngày 20 tháng 10 näm 2015 cCia Chinh phii ye phát triên và quail l nhà r xa hi và 
Nghj djnh s6 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa ChInh phü ye sCra 
di, bô sung mOt so diêu cüa Nghj djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 
2015 c11a ChInh phü ye phát then va quàn 1' nhà & xã hi; 

- Van bàn s 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 näm 2015 c1ia Ngân hang 
Nhà nuâc Vit Nam ye vic triên khai thirc hin Nghij djnh so 100/201 5!ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NBCS-TDSV ngày 29/9/2021 cüa Tng Giám d6c 
NHCSXH hiRing dn nghip vi cho vay uu dâi de mua, thuê mua nhà a xa hi; 
xây dtrng mài hoc câi tao,  sira ch&a nhà dê &.i. 

8. Thu tic diu chinh kr hn n di vô'i ngtrô'i vay v6n d mua, thuê 
mua nhà xã hi; xây drng mói hoc cäi tao, sfra chfra nhà d & theo Ngh 
djnh S6 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phil v phát trin và 
quán l nhà & xä hi. 

a) TrInh tir thirc hiên 

Btr&c 1. Ngu&i vay: 

Khi Co nhu cu diu chinh kS' han trâ nd, trir&c05 ngày dn han  trà ng, 
ngu&i vay viêt Giây dênghj diêu chinh k' han  trà n "máu so 12/NOI kern Hgp 
dông tin ding (mdu sO O7a/NOI hoc O7b/NOH hoc 07c/NO'XH,) do Ngu&i 
vay luu giü gui NHCSXH noi thtrc hin thu tiic. 

Btr&c 2. NHCSXH noi thuc hiên thu tiic 

- Xern xét, phê duyt diu chinh 1ci han trà ng sau khi dã nhn dü h so t& 
Ngu&i vay; 

- Ghi dy dü các yu t v kt qua phê duyt diu chinh k' han  trã nç' vào 
Phi li;ic Hgp dông tin diing "mdu sO 07a hoc 07b hoc O7c/NOPV do NHCSXIH 
no'i thirc hin thu tiic và Ngithi vay luu giü. 

b) Cách thfrc thiic hiên 

Ngu&i vay np H so d nghj diu chinh k han  trã n tr1rc tip cho 
NHCSXH noi thuc hin thu tuc. 

c) Thành phn h6 so': 

- Giy d nghj diu chinh k' han  trã nq ('mcu sO' 12/NOXI-I): 01 bàn chInh 
(iwu tai NHCSXH no'i thitc hin th tyc); 

- Hçip dng tin diing (mu sO' O7a/NO'XHhogc O7b/NUXHhoc 07c/NCIXH): 
01 bàn gôc (Ngwài vay vOn iwu git'. 

d) S6 b h6 so': 01 b. 
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d) Thôi hn giãi quyt: Trong thôi han  không qua 03 (ba) ngày lam vic kê 
tr ngay NHCSXH nai thirc hiçn thu tiic nhan duqc Ho sa de ngh dieu chmh ky 
hn trà nçx cüa Ngtthi vay. 

e) Oi ttrçrng thirc hin: Ca nhan, h gia dInh. 

g) Co quan thiyc hin thU titc: NHCSXH no'i thirc hin thu tiic. 

- Ca quan có thrn quyn quyt djnh: NHCSXH nai thirc hin thu tiic; 

- Ca quail ph6i hçvp: co quail, don vj nai Ngi.thi vay von lam vic; UBND 
cap xâ, các To chirc chInh trj - xã hi nhn iy thác cap xã và Ban quán l To 
TK& VV. 

h) Kt qua thirc hin: Phé duyt hoc tir chi diu chinh kS' han trá nçi cüa 
NHCSXH nai thgrc hin th tiic trên Giây dê nghj diêu chinh k' han  trã n (máu so 
12/NOXI-I) va ghi nhn vao Ph'i lic Hçip dông tin ding (máu sO O7a/NOUJ hoc 
0 7b/NCJXH hoác 07c/NCJXH). 

i) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu don, to' khai: Giy d nghj diu chinh kr han  trà nçi (máu so 
12/NUXJ-I). 

1) Yêu cAu, diu kin thrc hin thU tiic 

- Nguôi vay phái si'r diing vn vay d't'ing miic dich xm vay Va dã trã dü tiên lãi 
theo quy djnh; 

- Khoãn vay dã dn han  trã nv nhimg ngi.thi vay có nhu cu diu chinh k 
han trã nq do không có khã nàng trã n mt phân hoac toàn bO so tiên vay cüa câ 
krh n trã nçigôc  do; 

- Ki han trã na chua duçc diu chinh. 

m) Can cfr pháp 1 cUa thU tiic: 

- Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04 tháng 10 näm 2002 cüa ChInh phü 
ye tin diing dôi vOi nguO'i nghèo va cac dôi tiiçYng chInh sách khác 

- Ng djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nãm 2015 cüa ChInh phü 
ye phát triên và quãn 1 nhã & xa hi; Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 
4 nAm 2021 cüa ChInh phü ye sua dôi, bô sung mOt  so diêu cüa Nghj dnh so 
100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa ChInh phü ye phát triên Va quãn 
1nhà&xãhôi; 

- Nghj djnh s 99/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü ye 
quy dinh  chi tiêt và huàng dn thi hành mt so diêu cüa Luat  Nlhà &; 

- Nghj djnh s 102/201 7/ND-CP ngày 01 tháng 9 nàm 2017 cüa Chinh phu 
ye däng k bin pháp bâo dam; 

- Nghj djnlI s6 21/202 1/ND-CP ngày 19 tháng 3 nám 2021 cüa ChInh phü v 
quy djnh thi hành B 1ut Dan sr ye báo dam thiic hin nghia vi1; 
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- Quy& djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nAm 2003 cüa Thu 
tixàng ChInh phü v vic phê duyt diu l v to chirc và hot dng cüa Ngân hang 
ChInh sách xã hi; 

- Thông tti s 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 cüa Thng dc Ngân 
hang Nhà nuOc Vit Nam ye hixâng dn trInh tçt, thu tiic the chap và giài chap tài 
san là di.r an du lit xây dmg nhà , nhà a hInh thành trong tuong lai; 

- Thông lit s6 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 näm 2021 cüa B Xây 
dmg h'ithng dan thirc hin mOt  sO  nOi dung cüa Nghj dnh so 100/201 5/ND-CP 
ngày 20 tháng 10 näm 2015 ciia ChInh phü ye phát triên và quãn l~r nhà a xã hi và 
Nghj djnh s 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 nám 2021 ciia Chinh phii ye si:ra 
di, ho sung mt s6 diêu cüa Ngh djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 
2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quãn lr nhà a xã hOi; 

- Van bàn s6 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 nàrn 2015 cüa Ngân hang 
Nlhà nuâc Via Nam ye vic triên khai thitc hin Nghj dnh so 100/2015/ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NBCS-TDSV ngày 29/9/2021 cüa Tang Giám d6c 
NIHCSXH huang dan nghip vii cho vay ixu dãi dê mua, thuê mua nhà a xã hi; 
xay dçmg mOi hoc cãi tao,  sira chra nhà dé a.!. 

9 A• F A 9 -  

9. Thu ti1ic Gia hn ncr doi vol ngiro'i vay von de mua, thue mua nhà o' xa 
hi; xây dirng mó'i hoc cal tao, sfra chtra nhà d & theo Nghj djnh s 
100/2015/ND-CF ngay 20/10/2015 cua Chinh phu ye phat trien va quan ly nha 
& xa hi. 

Biró'c 1. Ngiiai vay: 

Khi co nhu cu gia han  nq, tnxac 05 ngày dn han  trã n cui cüng, nguäi 
vay viêt Giây dê ng gia han  n ('máu so 13/NU-I kern Hqp dong tin dyng (náu 
sO 07a/NOXH hoc 07b/NOXH hoc 07c/NOXI-I) do Nguai vay km giu gui 
NHCSXH ncii thixc hin thu tiic. 

Btr&c 2. NEICSXH nai thirc hiên thu tiic 

- Xern xét, phê duyt gia han  ng sau khi dã nhan  dü h sa tir Ngthi vay; 

- Ghi dy dü các yu M v k& qua phê duyt gia han  ng vào Phii liic Hqp 
dông tin dicing (náu sO 07a/NOXH hoc O7b/NUJ hoc O7c/NO-I,) do 
NHCSXH noi thirc hin thu tçic và Nguà'i vay km giu. 

b) Cách thfrc thrc hin: NguOi vay np H sa d nghj gia han  ng tnxc tip 
cho NHCSXH noi thuc hiên thu tuc. 

c) Thành phân ho so: 

- Gi.y d nghj gia han  n (nu s 13/NOXH: 01 ban chinh (1uu tgi 
NHCSXH n0i thur hin thi tyc,). 

- Hqp dng tin ding (mu s 07a/NUXH hoc 07b/NOXFI hoc 07c/NUXH) 
Nguai vay luu gi1. 

d)Sbhso:01bô. 

33 



d) ThM hn giãi quyt: Troigth&i han  không qua 03 (ba) ngày lam vic k 
tir ngày NHCSXR ncii thrc hin thi'i tic nhan  duçic Ho so' dê ng gia h?n  nçi c'Cia 
Ngtthi vay. 

e) 06i ttrçrng thirc hin: Ca nhân, h gia dInh. 

g) Cr quan thirc hin thu tiic: N}TCSXH ncii thirc hin thñ tiic; 

- Co quan có th.m quyn quy& dnh: NHCSXH nai thc hin thCi. tiic; 

- Co quan phi hqp: Ca quan, don vj nai Nginii vay von lam vic; UBND 
cap xã, các To chüc chInh trj - xã hi nhn üy thác cap xã và Ban quãn To 
TK& VV. 

h) Kt qua thuyc hin: Phê duyt hoc tr chi diu chinh k' han  trã. ng cüa 
NHCSXH noi thirc hin thii tiic tren Giây de nghj diêu chinh kt han  tránci (máu so 
.13/NaxI-I) va ghi nhn vao Phii liic Hçp dông tin dung (mâu sO 07a/NCJXH hoc 
07b/NUXH hoçc 07c/NUXI-I). 

i) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu do'n, t& khai: Giy d nghj gia han  nq (máu so 13/NUXJ-I. 

1) Yêu cu, diu kin thirc hin thu tiic 

- Nguô'i vay phãi sC'r diing vn vay dáng mic dIch xiii vay và dã trã dü tiên lãi 
theo quy djnh; 

- Dn han  trã  ? cui cng, Nguäi vay chua trâ duc nv do nguyen nhân 
khách quan và có nhu câu gia han  nç'. 

- Ngui vay chua duçc gia hn ng hoc dà duçic gia han n nhung thi gian 
gia han  ng duâi 24 tháng. 

m) Can cfr pháp l cüa thu tiic: 

- Nghj djnh s 78/20021ND-CP ngày 04 tháng 10 nàm 2002 cüa ChInh phü 
ye tin diing dôi vâi ngix?i nghèo và các dôi tixcTng chInh sách khác; 

- Nghj djnh s6 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa Chinh phü 
ye phát triên và quãn 1 nhà xä hi; Nghj dnh so 49/20211ND-CP ngày 01 tháng 
4 11am 2021 ci1a ChInh phU ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quail 
1'nhàâxãhôi; 

- Ngh dijnh s 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa Chinh phü ye 
quy djnh chi tiêt và huO'ng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Nba a; 

- Nghj djnh s 102/20171ND-CP ngày 01 tháng 9 nàm 2017 ctia ChInh phü 
ye däng k bin pháp bão dam; 

- Nghj djnh s6 2 1/20211ND-CP ngày 19 tháng 3 nàm 2021 cüa ChInh phü v 
quy djnh thi hânh B 1ut Dan sir v bão dam thirc hin nghia vii; .- 
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- Quyt djnh s6 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 11am 2003 cüa Thu 
tithng ChInh phü v vic phê duyt diêu 1 ye to chirc và hoat dng cüa Ngân hang 
Chmnh sách xä hi; 

- Thông tu s 26/20 15/TT-NHINN ngày 09/12/2015 cüa Thng dc Ngân 
hang Nhà nu&c Vit Nam ye huàng dan trinh tçr, thu tiic the chap và giãi chap tài 
san là dir an dâu tu xay dimg nhà , nhà a hInh thành trong tixcing lai; 

- Thông tix s 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 nàm 2021 cüa Bô Xây 
dirng hithng dn thirc hin mt so ni dung cüa Nghj djnh so 100/2015/ND-CP 
ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quàn 1 nhà a xã hi và 
Nghj djnh so 49/2021/ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 2021 cüa Chinh phü v sia 
dOi, bô sung mOt so diêu cüa Nghj djnh sO 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 
2015 cüa Chinh phü ye phát triên và quãn 13 nhà i xã hi; 

- Van bàn s 9496/NHNN-TD ngày 10 tháng 12 nàm 2015 cüa Ngân hang 
Nha niirc Vit Nam ye vic triên khai thirc hin Nghi. djnh so 100/2015/ND-CP; 

- Van bàn s 8586/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 cüa Tng Giám d6c 
NHCSXH huâng dan nghip vi cho vay mi dãi dê mua, thuê mua nba & xã hi; 
xay dirng mOi hoc câi tao,  sua chüa nhà dê &./. 
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