
NGAN HAJG CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CHINE SACH XA IIQI Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

S:cJIQD-NHCS Ha N(5i, ngày O/ tháng 4 nám 2022 

QUYET DINE 
V vic cong b6 thu tic giãi quyt cong vic mó'i ban hành linh v1rc ho3t 

dng tIn di1ing thuc thm quyn giãi quyt cüa Ngân hang ChInh sách xã 
hi 

TONG GIAM DOC NGAN HANG cHIi'm SAd xA HQI 

Can ci Quylt djnh so' 131/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cia Thu twang 
ChInhphñ ye viçc thành 4Ip  Ngân hang ChInh sách xd h$i (NHCSXH); 

Cvàn  cu'Dieu l ye to chic và hogt dng cia NHCSXJTJ ban hành kern theo 
Quyet d/n/i so 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cüa Thu twóng ChInhphü; 

Can cá Nghj djnh so 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cüa ChInh phz ye 
kiêrn soát thi tyc hành chInh và Nghj djnh sO 92/2017/ND-CF ngày 07/8/2017 
cla C'hInh pith tha dOi, bô sung mt so' d'iêu cüa các Nghj djnh lien quan den 
kiêm soát thi tyc hành chInh, 

Can cu' van ban so 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 cña Tong Giám dOe 
NHCSXTTI hwói'zg dan thy'c hin kiêm soát thi tyc giái quyêt cong viçc 
(TTGQCV) cüa NHCSXH; 

Xét dê nghj cüa Giárn dOc Ban: Pháp chê, TIn dyng hQc sinh, sinh viên 
và các dOi twctng chinh sách khác: 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay thu tiic giãi quyt cong vic 
mâi ban hành linh virc hoat dng tin dyng thuc thâm quyên giài quyêt c'Cia 
NHCSXH. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày 04/4/2022. 

Diu 3. Chánh Van phàng NHCSXH; Giám dc: Ban Pháp ch& Ban Tin 
diing hçc sinh, sinh viên và các dôi tuxqng chInh sách khác, các Ban chuyên mon 
nghip vçi tai  Hi sâ chInh; Trung tam Dào tao,  Trung tam Cong ngh thông tin, 
Si giao djch, Chi nhánh NHCSXEI các tinh, thành phô và các to chc, cá nhãn 
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. '?'y' 

No'i nhn: KT. TONG GIAM DOC 
-NhirDiu3; DOC 
- Cuc Kiêm soát TTHC - VPCP (b/cáo); 
- Tong Giám doe (báo cáo); 
- Trixâng BKS; các Phó TGD, KTT; 
- Website NHCSXH (Ban PC); 
- UCNTI' (truyOn filetrans cho chi nhánh); 
NHCSXH các tinh, thnh pho; 

- Luu: VT, PC, TDSV 
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THU TUC  GIAI QUYET CONG VIC M(I BAN IIANH 
1)'C HO4LT BONG TIN DVNG  THUOC THAM QUYEN GIAI 

UYET CUA NGAN HANG ciiti SAd xA HQI 
hành kern theo Quyet djnh sol4 f /QD-NHCS ngày C4/4/2022 

cza Tong Giárn dôc Ngân hang C'hInh sách xã h 

Phn A 
DANH MVC  TBIJ  TVC  GIAI QUYET CONG VIEC 

9 •9• A A •A Danh miic thu ttic giai quyet cong viçc (TTGQCV) mo! ban hanh 
thuc thâm quyên giäi quyêt cüa NHCSXH 

TT Ten thu tIlc TTGQCV Linh virc Co quan thirc hin 

1 

Thu tiic phé duyt cho vay mua may tInh, 
thi& bj phiic V11 hçc tap  trirc tuyn dôi vài 
hc sinh, sinh viên vay vn thông qua 
h gia dInh 

Hoat dng 
tIn diing 

NHCSXH 
tii thuc hiên thu 

. ti;lc 
(c4v tin/i, cap 

huyn) 

2 
Thu tiic phê duyt cho vay mua may tinh, 
thiét bj phic vçi h9c tap  trrc tuy&i dôi vOi 
sinh viên vay v& trirc tiêp 

Nhu trên Nhu trên 

A Phan B 
NQI DUNG CV THE CUA TUNG THU TVC  GIAI QUYET 
CONG VIC THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA 

NGAN HANG CHINH SACH xA HQI 

9 A A •A • A 1. Thu tiic phe duyçt cho vay mua may tmh, thiet b phiic vi h9c tp 
A A. • A A A A trirc tuyen doi vol h9c sinh, sinh vien vay von thong qua hç gia dmh 

a) Trinh tir thirc hiên 

Biróc 1. Khách hang vay vn 

- Vit Giy d nghj vay vn (mu sc5' O1/TD), Gi.y iiy quyn (mu s 
Oi/UQ) kern theo giây xác nhan  cüa nhà trung (rnâu sO O1/TDSV dôi vói sinh 
vien) giri Ban quail l) To TK&VV t.i nth cu trá hçip pháp; 

- Nu ngtthi vay chixa là t viên T TK&VV thI tir nguyen gia nhp To 
Tiêt kim và vay von (TK&VV). 

Biró'c 2. Ban quail l T TK&VV 

- T ch'trc h9p T TK&VV d b sung t vien nu co) và binh xét cho 
vay cong khai ththi sir giám sat, chirng hen cua Trix&ng thonhoc To trithng to 
dan phô (gçi chung là cap xa), lap  thành Biên bàn hçp ('rnâu so lOc/TD,); 
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- Gui Biên bàn h9p ('mu so' 1OC/TD), Giy d nghj vay vn (mJu so' 

O1/TD), Giy üy quyn (mâu so' O1/UQ) kern theo giây xac nhn cüa nhà thiông 
(mâu so' O1/TDSV dôi vâi sinh viên) ciXa các to viên To TK&VV trthh Uy ban 
nhân dan (UBND) cap xã. 

Bithc 3. UBND cp xã 

Can c'tr danh sách hO gia dInh d nghj vay vn (mu so' 03/TD) do th 
TK&VV gCri den, UBND cap xà thc hiOn  vic xác nhn ye dôi tuvng vàdiêu 
kiOn vay von trén danh sách hO gia dmnh âê ngh vay von NHCSXH (máu so 

03/TD), sau do gcri to TK&VV dê gri den NIHICSXH ncyi thrc hin th'ci tiic. 

Bithc 4. NETCSXH ncii tlnrc hiên th ttc: 

- Kim tra, d6i chiu tinh hçp pháp, hçTp 1 cüa bO h scx vay von; 

- NHCSXH ni cho vay gfri thông báo k& qua phê duyt cho vay theo 
mâu so 04/TD cho UBND cap xã d thông báo cho khách hang vay von den trii 
sO' NHCSXH nth thçrc hiOn thu tiic hoc diem giao dch xã lam thu tiic nhn tiên 
vay theo quy djnh. 

b) Cách thfrc thirc hin: NguO'i vay nQp bO h sa vay vn trirc tip tó'i 
Ban quán 13' To TK&VV no'i nguO'i vay cu trü hçrp pháp và np cho NHCSXH 
ncn thuc hiên tht'i tuc. 

c) Thành phn h so 

* Khách hang vay v6n kê khai và np 

- Giy d nghj vay vn kiêm phucrng an su dicing vn vay ('mu so' 01/TD,): 
01 bàn chInh (luu tai NHGSXfI no'i thu'c hiên thu tuc,). 

- Giy üy quyn (mu sO' 01/UQ): 02 bàn gc (NHcSXPInoi thyv hin thi 
tyc luu 01 ban và ngu'ô'i vay hru 01 bán). 

- Gi.y xác nh.n cüa nhà tnr&ng (mu 01/TDSV) (ap diing di vài sinh 
viên): 01 bàn chInh hoc 01 bàn sao dã di chiu bàn gc (iwu tgi NHCSXFIno'i 
thwc hiçn thñ tyc). 

* Ban quail i T TK&VV lap: 

- Biên bàn h9p To TK&\TV di vài tnxO'ng hçp k& np them to viên mâi 
(máu sO 1OCYTD,): 02 bàn ('01 ban chInh iwu To TK&VV 01 ban sao lulA 

NHCSXLInc"i thy'c hin thi tyc); 

- Danh sách hO gia dinh d nghj vay v6n NHCSXH (mu so' 03/TD). 03 
bàn chInh (UBND xâ iwu 01 ban, TO' TK&VV iwu 01 ban, NHCSXLI no'i thy'c 
hin thi tyc iwu 01 ban) và 02 ban photo (01 iwu tqi NHCSXH dê dóng chthig 
ti, 01 iwu tai TO chtc hói). 
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d) S b h so': 01 bO. 

d) Thôi hn giãi quyt: Trong thyi han  không qua 03 ('không ha) ngày 
lam vic kê tr ngày NHCSXH ni th'c hin thu tiic nhn thrqc bO ho su vay von 
day du, hcrp 1 tr Ban quàn l To TK&\TV và Nguôi vay von. 

e) Di ttrçrng thirc hin: HO gia dinh. 

g) Co quan thirc hin thu tiic: NHCSXH no'i thtrc hin thit tiic. 

- Ci quan có thrn quyn quyt djnh: NHCSXH noi thrc hin thu tiic. 

- C quan phi hçip: TJBND cp xã, các T chüc chInh tij -xã hOi nhan ày 
thác cap xã; Trtthng thôn, To tnrâng To dan phô, Ban quail l To TK&VV, nhà 
trithng ncii sinh viên theo h9c. 

h) Kt qua thiic hin: Thông báo phê duyt cho vay (mu so 04/TD) 

1) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu don, to' khai: 

- Gi.y d nghj vay vn kiêm phucmg an sCr di1ng v611 vay (mu sO O1/TD,); 

- Gthy iy quyn (mu sO O1/UQ); 

- Gi.y xác nhn cüa nhà ththng (mu O1/TDSV) (ap ding dôi vâi sinh 
vien). 

1) Yêu cu, diu kin thic hin thu tiic 

Khi vay vn tai  NHCSXH, h9c sinh, sinh viên phài dáp frng dü các diu 
kiên sau: 

- Là thành vien cCia hO gia dinh thuOc mOt trong các di tixcing: hO nghèo, 

hO cn nghèo, hO có mirc sang trung birth theo chun quy dj.nh ci:ia pháp 14t 

ho.c hO gia dlnh có hoàn cành khó khän do ành hming cüa dai  djch Covid- 19 

(co b, mc hoc b mc m.t do djch Covid-19); 

- Không có may tInh, thi& b du diu kin dáp ng yêu cu hçc tp tnrc 

tuyn và chua duçic huâng chInh sách h trg may tInh, thi& b hc t.p trirc tuyên 

dithi mi hIith th(rc. 

m) Can cfr pháp 1 cüa thu tiic 

- Nghj djnh s 78120021ND-CP ngày 04 tháng 10 11am 2002 cüa Chinh 
phü ye tin diing d6i vâi ngu&i nghèo và các di tirçing chInh sách khác; 

- Ngh djnh s 07/20211ND-CP ngày 27 tháng 01 11am 2021 cua Chmnh  
phü v chu.n nghèo da chiu giai doan 202 1-2025; 

- Nghj quy& s 4312022/Q1115 ngày 11 tháng 01 nàm 2022 cua Quc hOi 

v chinh sách tài khóa, tin t h trçi chumig trhth phiic hi và phát trin kinh th 
- xà hOi; 
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- Quyt dnh s 09/2022/QD-TTg ngày 04 tháng 4 näm 2022 c1ia Thii 
tixàng Chinh phü v tin diing di vài h9c sinh, sinh vien có hoàn cành gia dinh 
khó khän d mua may tInh, thit bj phiic v1 hc tp trirc tuyên; 

- Van bàn s 2466/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 4 nàm 2022 ccia 

Tng Giám dc NHCSXH huâng dk huâng dn nghip v1i cho vay d6i 

vOi hçc sinh, sinh viên có hoàn cành gia dInh khó khàn d mua may tInh, 

thi& bj. phiic vii h9c t.p trVc  tuyên. 

2. Thu tiic phê duyt cho vay mua may tInh, thi& bj phc vii hQc tp 
trirc tuyn di vói sinh viên vay vn trirc tip 

a) TrInh tlr thlic hin 

Btr&c 1. Khách hang vay v6n 

- Vi& Gi.y d ngh vay vn (mu s O1/TDMT) giri UBND c.p xã nth 
khách hang cu trt hçp pháp. 

Bir&c 2. UBND cp xä 

Can ctr gi.y d ngh vay vn do khách hang giri dn, UBND c.p xã thirc 
hin vic xac nl4n ye dôi tuçing và diu kin vay von trên giây dê nghj vay von 
(mâu so O1/TDMT), sau do gcri khách hang dê gcri NHCSXH nth cho vay. 

Btr&c 3. NHCSXH nci thçrc hin thu tiic: 

- Kim tra, di chiu tInh hqp pháp, hçip 1 ciXa b h sa vay vn; 

- NHCSXH noi cho vay gcri thông báo kt qua phê duyt cho vay theo 
mâu so 04/TD cho UBND cap xà dé thông báo cho khách hang vay von den tri 
s& NHCSXH nai cho vay hoac diem giao djch xã lam thu tiic nhan tiên vay theo 
quy djnh hoc thông báo b&ng van bàn tài khách hang vay von dôi vâi tri.rng 
hçp tix chôi cho vay (neu rô 1 do ti.r chôi). 

b) Cách thfrc thtyc hin: Ngixci vay np b h sci vay vn trirc tthp tài 
NETCSXH ncyi thixc hiên thu. tiic. 

c) Thành phn h sor 

* Nguài vay kê khai và np: 

- Giy d nghj vay vn (mu s O1/TDMT): 01 bàn chinh (Iwu tgi 
NHCSXHno'i th?c hin thi tyc). 

- Gi.y xác nhn cüa nhà thxthig (mu O1/TDSV) (ap diing d6i vâi sinh 

viên): 01 bàn chInh hoac 01 bàn sao dã d6i chiu bàn gc (iwu tgi NHCSX[Incri 

thur hiçn thz tyc). 
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d)Sbhsor:O1bô. 

d) Thoi hin giãi quyt: Trong thai hn không qua 03 (không ba) ngây 
lam vic kê tCr ngày NETCSXH nai thrc hin thii. tiic nhan dixçc bO ho sci vay von 
day dü, hçTp 1 ttr khách hang vay von. 

e) Di tlrQ'ng thtrc hin: Ca nhân. 

g) Ci:r quan thrc hin thu ttic: NHCSXH nai thirc hin thñ tic. 

- Ca quan có thm quyn quyt dnh: NHCSXH nai thirc hin thñ tiic. 

- Ca quan ph6i hcip: UBND cp xã, nhà tnr&ng nai sinh viên theo h9c. 

h) Kt qua thirc hin: Thông báo phê duyt cho vay (máu sñ 04/TD) 

i) Mfrc phi, ten phi: Không. 

k) Mu don, t?r khai: 

- Giy c1 nghj vay v6n (mJu scf O1/TDMT); 

- Giy xác nhn cüa nhà trixàng (mu O1/TDSV). 

1) Yêu cu, diu kin thirc hin thu tic 

Khi vay vn tti NHCSXH, h9c siuh, sinh viên phãi dáp rng dñ các diu 
kin sau: 

- Là. thành viên cCia h gia dInh thuc mt trong các di tixqng: h nghèo, 

hO cn nghêo, hO có mirc s6ng trung bInh theo chun quy djnh cãa pháp 1ut 

hoàc hO gia dIuh có hoàn cãnh khó khän do änh hux&ng cüa dai  djch Covid-19 

(co b6, m hoc b m m.t do djch Covid-19); 

- Không có may tInh, thiát bj dü diu kin dáp ü'ng yêu c.0 h9c tp tntc 

tuyn và chixa dtxçc hu&ng chinh sách h trçi may tInh, thi& bj hçc tp trirc tuyn 

dm9i mi hinh thirc. 

- Dü 18 tui tth len hoc thành vien can 1i không con sirc lao dng, 
không Co dñ näng 1trc hành vi dan sr dy dü theo quy djIIh cüa pháp lut. 

m) Can cfr pháp 1 cüa thu tile 

- Nghj djnh s 7812002/ND-CP ngày 04 tháng 10 nàm 2002 ciXa ChInh 
phiX ye tin dng dôi vài nguai nghèo và. các dOi tixqng chinh sách khác; 

- Nghj dnh s6 07/2021/ND-CP ngày 27 tháng 01 näm 2021 c'iXa ChInh 
phiX ye chuân nghèo da chiêu giai don 202 1-2025; 

- Ng quyt s 43/20221QH15 ngày 11 tháng 01 näm 2022 cüa Quc hOi 

v chInh sách tài khóa, tin t h trçi chuang trmnh phiic hi và phát trin kinh t 

-xãhOi; 
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- Quyt djnh s 09/2022/QD-TTg ngày 04 tháng 4 näm 2022 cCa Thu 

tuâng Chinh phü v tin dting di vâi hçc sinh, sirih viên có hoàn cành gia dinh 

khó khàn d mua may tinh, thi& bj phtc vii h9c tp tc tuyên; 

- Van ban s 2466/NHCS-TDSV ngày 04 tháng 4 nàm 2022 cua Tng 

Giám 16c NHCSXB h'txàng dn huâng dn nghip vii cho vay di vài hQc sinh, 

sinh vien có hoàn cãnh gia dinh khó khân d mua may tInh, thi& bj phic vi h9c 
tp trrc tuyên. 

7 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tij do - Hnh phüc 

Mu s O1/TDMT 

    

GIAY DE NGH VAY VON 
Chirong trInh cho vay: HSSV có hoân cânh gia dmnh khó khàn d 

mua may tIiih, thiêt bj phiic vtt hçc tp trrc tuyOn 

Kmnh gfri: Ngân hang Chinh sách xã hi  

1. Ho ten ngrnYi vay Nàm sinh:  
- So CMIND: ngày cap: / /  , ncii cap:  
- So din thoai  
- Dja chi Cu trt: thôn ; xã huyn  
- TrInh dO dào ta0  
- Khóa hçc: Tir tháng nàm dn tháng näm  

2. De ngh NHCSXH cho vay so ti0n dông 
(Bang ch ) 
Dê thic hin phuo'ng án  
Tong nhu cau vôn dOng. Trong do: 

+ Von tir CO tham gia dong. 
+ Von vay NHCSXH dông dê ding vào vic: 

Mtic dIch S hrçng Thành tin 

- Thai han  xin vay......tháng; Kr han  trâ ng: .....tháng/1n. 
- Han trâ ng cuôi cng: Ngày..  / /  
Tôi cam kOt: 
- Tai thai diem dê ngh vay v6n, không có may tInh, thiét bj dü diêu kin 

dáp l'mg yêu câu h9c tp trirc tuyen và chua dixçc htthng chInh sách ho trçi may 
tInh, thiêt b h9c t.p trirc tuyên dtxài mci hInh thirc. 

- S dicing von vay dng rni1c dIch, trànq g6c và lãi day di'i, dung han.  Nêu 
sai trái, tôi hoàn toàn chu trách nhim tnxâc pháp 1ut. 

Ngày tháng .... nám  
Ngtrôi vay 

Xác nhn cüa UBND cp xä (Kj, ghirö hQ ten 

sixth viên  cix trux hqp hoc diem chi) 

pháp tai  da phiwng, thuOc  dôi tixqng1  
 dü dieu 

kin vay von theo Quyêt djnh so 
09/2022/QD-TTg. 

Chü tjch 
(K ten, dóng dAu) 

1 Ghi rô thuc d6i tucing: H ngheofHO cn nghèolHO có mirc s6ng trung bmnbJH gia dInh có hoàn cânh khó 
khàn do ành hu&ng cüa dai  djch Covid-19 và là ngu&i di'rng ten vay von trirc tiep. 
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PilE DUY]T CUA NGAN HANG 
1. S tin cho vay: dng tBng chü ..) 
2. Lãi suât: %/nam. Li suât nçi qua han: %. 
3. Thai han  cho vay:  tháng; Kr han trá nç: tháng/lân. 
4. So tiên trá nq: dông/1ân.Hn trã nv cuôi citng: Ngày...../....../  
5. Ui tin vay diiqc trã djnh k' hang tháng, vào ngày  

Can b tIn dyng 
(K ghi rö ho ten) 

Trirông phông 
(To trirông) TD 
(Kj, ghi rô hQ ten) 

Ngày tháng......nám 
Giám dc 

(Kj ten, dóng du) 
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