CONG HOA xA HQI CHJ NGHTA VIT NAM
Oc 1p - Tir do - Hnh phtic

NGAN HANG
CHiNH SACH xA HQI
S:

3i33 IQD-NHCS

Ha Nôi, ngày c2f tháng 4 nám 2022

QUYET DINEI
V vic cong b thu tiic giái quyt cong vic mri ban hành linh virc ho3t dng
A
tin diing thu9c tham quyen
giai quyet cua Ngan hang Chinh sach xa hçn
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TONG GL&M DOC NGAN HANG CHINH SACH xA HQI
131/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cia Thi twóiig
Can th Quye't djnh
ChInh pith ye victhành lçp Ngán hang ChInh sách xâ hç5i (NHCSXH),
Can th Diêu l ye tO chi'c và hogt dç5ng cüa NHCSXITI ban hành kern theo
Quyêz' djnh sO 16/2003/QD-TTg ngày 22/01/2003 cia Thñ tu'óng GhInh phi;
Can ci Nghj djnh sO 63/2010/NDC!P ngày 08/6/2010 cia GhInh pith ye
kiêm soát thi tyc hành chInh và Nghj djnh sO 92/2 0] 7/ND-CF ngày 07/8/2017 cia
C7'zInh phi tha dOi, bO sung mt diêu cia các Nghj djnh lien quan den kiêm soát
tith tyc hành chInh,
705/NHcS-PC ngày 12/02/2018 cia Tong Giárn dOc
C'àn ci van ban
NHCSXH hwáng dan thirc hin kiêrn soát thi, tyc giái quyêt cong vic (TTGQCT'9
cia NHCSXH;
Xét dê nghj cza Giám dOc Ban: Pháp ché, TIn dyng hQc sinh, sinh viên và
các dOl twcxng chlnh sách khác:
QUYET DNII:
so'

so

so

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay thU tçic giâi quyt cong vic mOi
ban hành lTnh vic hoat dng tin dung thuc thâm quyên giái quyêt cUa NHCSXH.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k ti'r ngày 1c.
Diu 3. Chánh Van phông NHCSXH; Giám d&: Ban Pháp ch& Ban Tin
diing hçc sinh, sinh vien và các dôi tuqng chInh sách khác, các Ban chuyên mon
nghip vi tai Hi sO' chInh; Trung tam Dào tao, Trung tam Cong ngh thông tin,
SO' giao djch, Chi nhánh NT-IC SXH các tinh, thành phô v các to chirc, cá nhân CO
lien quan chiu trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!.
Ntiinhin:
-NhuDiêu3;
- Cuc KiOm soát TTEIC - VPCP (b/cáo);
- Tong Giám clôc (báo cáo);
- TnrOng BKS; các Phó TGD, KU;
- Website NHCSXH (Ban PC);
- TTCN1T (truyn filetrans cho chi nhanh);
NHCSXH các tinh, thãnh phô;
- Luu: VT, PC, TDSV
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TUC GIA! QUYET CONG VIECMOL BAN HAN!!
WIJ'C HOiLT BONG TD4 DVNG THUQC THAM QUYEN GIA!
i)J QUYET CUA NGAN HANG CHIN!! SAd xA 11(11
an hành kern theo Quyet d.inh s 343J /QD-NHCS ngàyc)U/4/2022
cia Tong Giám dóc Ngán hang ChInh sách xã h5z)
A
PhanA
DANH M1JC THU TVC GL&I QUYET CONG VIC
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Danh mlc thu tiic giãi quyt cong vic (TTGQCV) mói ban hành
thuc thâm quyên giãi quyêt cüa NHCSXH
TT
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Ten thu tuic TTGQCV

Linh vrc

Thu tçc phê duyt cho vay di vói CY sâ
giáo diic mm non, tiu h9c ngoài cong Hoat dng
l.p bj ánh hung b&i dai djch tIn diing
COVID-19

Co quan thuyc hin

NHCSXH
nYi thuc hiên thu
(c4v tinh, c4v
huyn)

Phn B
NO! DUNG CV THE CUA THU TVC G!AI QUYET
CONG \TI1C TIIIJQC THAM QUYEN G!AI QUYET CUA
NGAN HANG CHfNH SACH xA HO!
1. Thu tic phê duyt cho vay di vó'i co' s& giáo dtc mâm non, tiêu
h9c ngoài cong Ip bj änh hir&ng bi di dch COVID-19
a) TrInh tur thirc hin

Buroc 1. Khách hong vay vn:
Gui Phuang an vay vn có xác nhn cüa UBND cp xã ('rnu sá 01) kern
theo Bàn sao các gi.y th phü hçp vi 1oi hInh hot dung.
Buroc 2. NHCSXETT ncii thuc hiên thu tic:
Kim tra, di chiu tInh hçip pháp, hçip 1 cüa b h sa vay vén; Thrn
djnh phucing an vay von và phê duyt cho vay:
- Tru?mg hçip M s vay vn dy du, hçp pháp, hqp 1 NIHCSXH nai cho
vay gui thông báo két qua phê duyt cho vay theo mâu sO 04a/TDMNTH cho
khách hang vay von den tni s& NHCSXH nñ thrc hin thu tic lam thu tiic nhan
tiên vay theo quy djnh.
- Trueing hcip khách hang không du diu kin phé duyt cho vay,
NHCSXH noi cho vay 1p Thông báo lit chôi cho vay mâu so 04b/TDMNTH.
b) Cách thfrc thurc hin: Ngithi vay np b h sa vay vn trirc tip ti
NHCSXH nth thuc hiên thu tuc.
c) Thành phân ho so'

* Khách hang vay vn kê khai và np:
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- Phuing an sü diing vn vay (mJu so' 01): 01 bàn chInh (iwu tqi
NHCSXHno'i thu'c hin thi tuc).
- Các giy to phii hçp vri loai hmnh hoat dng:
+ Quyt dnh cho phép thànhlâp cüa c quan nhà nuOc có thâm quyên cap:
01 bmn sao (urn tai NHCSXL[ noi thur hin th tyc)
Cc sO giáo d%lc mm non dc 1p dan lap, ta th'çic do chü tjch UBND cp
xã ra Quyêt djnh cho phép thành lip.
TruOng mm non dan lip, tu thiic; traOng tiu hçc tu thijc do Chü tch
UBND cap huyn ra Quyêt djnh cho phép thành lap.
+ Quyt djnh cho phép hoat dng giáo diic: di vOi tru?mg mâm non dan
lip, tu th'çic, truOng tiêu hçc tu thiic do TruOng phông giáo dc và Dào tao ra
Quyêt djnh cho phép hoat dng giáo diic: 01 bàn sao (urn ti NHCSXLI no'i thy'c
hiên thi tyc).
+ Giy chCrng nhn däng k3 doanh nghip (di vOi truOng hgp khách hang
là doanh nghip dâu tix thành 1p ca sO giáo dic): 01 ban sao (luu tgi NHCSXH
ncri thur hin thu tyc.)
+ Diu l/Quy ch t chirc hoat dng cUa khách hang vay vn và di tuçing
vay von (nêu co): 01 bàn sao (Iwu tgi NHCSXI-I ncii thy'c hin thu tyc)
+ Vn bàn v vic thirc hin vay vn tai NHCSXH cüa Hi dng truOng/Hi
dông quàn trjlNhà dau iii ho.c dai din có thãm quyên thirc hin quyên cüa Hi
dông truOng/Hi dông quán trjlNhà d,u tu/Các thành viên gop von theo quy djnh
cüa pháp 1u.t vàJho.c Diéu 1/Quy chê to chüc hoat ding cüa khách hang và dôi
tuçng vay von có quy djnh: 01 bàn gôc/bàn chinh (luit tgi NHCSXHncii thyr hin
tith tyc).
+ Chrng minh nhân dânlThê can cuOc cOng dân!H cbiu con hiu lrc cüa
khách hang hoc nguOi dai din hçp pháp cüa khách hang: 01 bàn sao (hrn tgi
NHCSX[-Inc,i thyr hiên thi tyc).
+ Van bàn b nhim1cong nhnIcü nguOi dung du theo quy djnh cüa
Diêu 1/Quy ché hoat dng cüa tO chüc hoc Quyêt djnh cüa c quan nhà nuOc
có thâm quyên (nêu có) theo quy djnh: 01 bàn sao (lu'u tai NHCSXH noi thirc
hin thñ tuc).
- Bàn gc/Bân chInh/Bàn sao CO chirng thirc Giy üy quyn nu có): 01
bàn (hrn tgi NHCSX[I no'i thy'c hin thu tyc).
d) S b h1 so': 01 b.
ii) Thb'i hin giãi quyt:
- Trong thOi han khOng qua 05 (khOng nám) ngây lñm viec k tr ngày
NHCSXH nth thc hin thu tc nhn duc b hôs vay naay dü, hqp l tü
khách hang dôi vOi müc vay tôi da den 100 triu dông.
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- Trong thai han không qua 10 ('mu'ài,) ngày lam vic ké ttr ngày
NHCSXH nai thuc hiên thu tuc nhân duoc bO ho so vay von day dü, hqp 1 tfi
khách hang dôi vói müc vay tôi da trên 100 triu dông.
e) Di ttrçrng thirc hin: Ca nhân, pháp nhân.
g) Cr quan thirc hin thu tiic: NHCSXH nai thirc hin thu tiic.
- Ca quan có thm quyn quy& djnh: NHCSXH noi thirc hin thu tVc.
- Co quan phi hçip: UBND cp xã.
h) Kt qua thrc hin: Thông báo phê duyt cho vay ('máu so
04a/TDMI\TTH)
i) Muc phi, ten phi: Không.
k) Mu do'n, to' khai: Phrnmg an vay vn (mdu so 01);
1) Yêu cu, diu kin thiyc hin thu tizc
- Duçic thành 1p và hoat dng theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Phài dmg hoat dng theo yêu c.0 phông, chông djch COVID- 19 It nhât
1 tháng tinh dn thi diem vay von.
- Co Phuang an vay vn d ph11c hi, duy trI boat dng theo mâu so 01
ban hnh kern theo Quyt djnh s 1 1/2022/QD-TTg ngày 27 tháng 4 11am 2022
cüa Thu tuâng ChInh phü.
- Dôi vâi khách hang vay Co müc vay trên 100 triu dông phài thirc hin
báo dam tiên vay theo quy djnh cüa pháp 1ut ye giao djch bào dam và các quy
djnh hiên hành cüa NHCSXH.
- Tai thOi dim d nghj vay vn, khách hang không có ng xu tai các t
chüc tin dçing và chi nhánh ngãn hang nuóc ngoài phát sinh truóc thii diem
23/01/2020.
m) Can cfr pháp I cüa thu tiic
- Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04 tháng 10 näm 2002 cüa Chinh
pbü ye tin diing dôi v&i ngi.thi nghèo và các dOi tuçmg chInh sách khác;
- Quy& djnh s 16/2003/QD-TTg ngày 22 tháng 01 nàm 2003 cüa Thu
tung ChInh phü ye vic phê duyt diêu 1 ye to chrc và hoat dng cüa Ngân
hang Chinh sách xà hi;
- Nghj quyt s 43/2022/QH1 5 ngày 11 tháng 01 nam 2022 cüa Quc hi ye
chinh sách tài khóa, tiên t ho tiV chuang trmnh phic hôi và phàt triên kinh té - xâ hi;
- Quyt djnh s 1 1/2022/QD-TTg ngày 27 tháng 4 näm 2022 cüa Thu
tucng Chinh phü ye tin diing dOi VÔi co si giáo diic mâm non, tiêu hçc ngoài
Cong 1p bj ành hu&ng bii dai djch COVID- 19;
- Van bàn s 3131/NHCS-TDSV ngày 27 tháng 4 nàm 2022 cua Tng
Giám doe NHCSXH huàng dan nghip vii cho vay dôi vói co si giáo dye mâm
non, tiêu h9c ngoài cOng 1p bj ành hu&ng bi dai djch COVID-19.
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phtic
PHffiJNG AN VAY VON
(DIing cho cci sà giáo dye mm non, tiu hQc ngoài cong lcp vay vn theo
Quyêt djnh sO ........./2022/QD-TTg ngày..........cia Thi twóng GhInh phi
KInh gi1i: Chi nhánh (PGD) NHCSXH tinh (huyn
L THÔNG TIN CHUNG
1.Ten ca s& giáo diic mm non, tiu hçc ngoài cong 1p
Ten T chrc/cá nhân vay vn
2. HQ và ten ngui dai din
Chrcv
Chimg minh nhân dânIHO chiêu/Thé can cuc cOng dan s&
Noicâp
Ngàycâp:
ngày
/ . .cüa
/
3. Giây üy quyên (neu co) so
4.Djachi:
6. Din thoai
6.Mãsôthuê
ngày
7. Quyêt djnh cho phép thành 1p sô
cap
do
8. Quyêt djnh cho phép hoat dng giáo dic (nêu co) so:
cap
do
ngày / /
. ti Ngân hang
9. Tài khoãn thanh toán s&
10.Von tr co/vOn diêu 1/vOn gop:
11. Thai gian ngixng ho.t dng theo yêu câu phOng chông djch ti
tháng
11am
ngày.. . .tháng. . . .näm den ngày
II. NQI DUNG V PHING AN VAY VON
1. Ni dung phuang an vay von:
- Süa chita ca s& vat chat:
+ SCra chCa:
+ Chi phi sCia chta:
- Mua sam trang thiêt bj, v.t tu y tê phOng chông djch:
+ Chüng loai
+S1ixcing
+ Giátr
- Mua s.m thi& bj nuôi duOiig, chäm sóc, giáo dic:
+ Chüng 1oti

+ So lugng
+ Giátrj

dng, trong do:
2. Tng ngun vn thirc hin phuang an:
dOng.
- VOn tii c6:
dông.
- VOn vay tir NHCSXH:
- Thôi gian thc hin phumg an: tir tháng .....näm den tháng .....11am
- Th?yi gian dir kiên hoat dOng tth 1ti dôi vii trutmg hcip ca si giáo diic mâm
non, tiêu h9c ngoài cong 1p dirng ho.t dng
IlL BE NGH! VAY VON
dng.

D nghj Ngân hang chInh sách xã hi cho vay s tin:

) dê dung vào vic:

(Bang chI .........
STT

Mtic dIch sfr diing vn vay

S Iirçng

tháng
- Th?ñ ban vay vé.11:
- Nguôn tiên trà ncr ngân hang:
+ Tir khâu hao:
+ Lçii nhun và các nguOn khác:
+ Di,r kiên tong so tiên trã nq mt näm
Trà nq gôc:
; Trà lâi:

Thành tin (dng)

dông;
dông;
dông, trong do:

IV. CAM KET CUA TO CH1C/CA NHAN THIIC HIN PHING AN
1. Chju trách nhim truóc pháp 1u.t v sr chInh xác, trung th%rc cUa các thông
tin và ni dung nêu trên.
2. Tiêp tçic duy tn hoat ctng hoc khOi phiic hott dng sau khi duçrc vay vOn
3. Sü diving vn vay dñng m1ic dIch, trá ng g6c và lãi cho Ngân hang ChInh
sách xã hi day dü, dung han.
4. Tuân thu các quy djnh v vay vn, chju si,r kim tra, giám sat vic si'r
ditng vn vay cüa Ngân hang Chinh sách xã hi va các Co quan chirc ning theo
quy djnh cüa pháp luat.
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5. Cam kt lixu giü dy dü h so, tâi 1iu, chimg hr chthig minh vic sir dicing
von vay theo tiên dO thc hiOn phxcing an, cung cap cho Ngân hang Chmnh sách xã
hOi noi cho vay và Co quan chüc nng khi duçic yêu câu.
6. Dàng các tài san thuOc s hftu hcp pháp cCia mInh dê trâ nq Ngân hang
ChInh sách xã hOi.I.
ngày ... tháng ... nám
NGTRfl DAI DI1N
(Kj, dóng dá'u và ghi rö hQ ten)

xAc NHhN CUA UBND xA/
PHUYNGftH! TRAN
Xác nh.n Co s& giáo dic mm non! tiu
hçc
di'rng hot
hi
dng
ngày.. .tháng. ..nm...
dn
ngày.. .tháng. . .nàm
tai dja phuong.
ngày ... tháng ... näm
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH
(Ky, dóng dá'u và ghi rö ho ten)
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