•NGAN HANG
CHINH SACH xA HQI
D.NHCS

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc
Ha N5i, ngày V1 tháng if nàm 2020

QUYET DjNH
V viêc cong b thu tue giãi quyt cong viêc mó', ban hành linh vu'c tin dung
thuc thâm quyên giãi quyêt cüa Ngân hang ChInh sách xä hi
TONG GIAM DOC NGAN HANG CHINH SACH xA HOI
I CAn cu Quy& djnh s 131/2002/QD-TTg ngày 04/10/2002 cüa ThU tuâng
Chinh phu ye viêc thanh lap Ngãn hang Chrnh sach xã hôi NHCSXH,
.'Càn.cir ]iêt, I v t chüc và hoat dng cUa NHCSXH ban hành kern theo
Quyêt dmh so 16/2003/QD-TTg ngay 22/01/2003 cua Thu ttzcing Chmh phu,
CAn cü Nghj djIIh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cUa ChInh phU ye kiêm
soat thu tue hanh chmh va Nghi drnh so 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh
phu sua dôi, bô sung môt so diêu cua cac Nghi dmh hen quan den kiêrn soat thu tue
hành cbInfr
CAn Cu vAn bàn s 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 cUa Tng Giám dc
NHCSXH hrnng dan thrc hin kiêm soát thu t%lc giâi quyêt cong vic cUa
NHCSXH;
Xet dê nghi cua Giam dôc Ban Phap chê, Tin dung ngucn ngheo
QUYETDJNH:
.Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay 01 thu tic giái quy& cOng vic
(UGQCV) mm diroc ban hanh lTnh we tin dung thuôc thâm quyên giai quyêt cua
NHCSXH (Danh muc T/TGQC V môt ducic ban hanh tat phán A, not dung TTGQCV
mcii dwcic ban hanh tat phdn B kern Quyet dznh nay)
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k) ban hành.
Diu 3. Chánh VAn phông NHCSXET; Giám d&: Ban Pháp ch, Ban TIn dung
ngixcn ngheo, cac Ban chuyên mOn nghiêp vu tai Hôi sci chrnh, Trung tam Dao tao,
Trung tarn Cong nghê thông tm, Sci giao dich, Chi nhanh NHCSXH cac tinh, thanh
phô ya cáctô ôh'(rc, cánhân có lien quan eMu trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./.
KT. TONG GIAM DOC
Nciinhân:
PH;i;;
iAiviOc
• -NhiiDiOu3;
- Cuc Kiêm soat TTHC - VPCP (b/cao),
- Tong Giam dôc (bao cao),
• - Truâng BKS; các Phó TGD, KU;
- Website NHCSXH (Ban PC);
- TTCN1T: 1ruyn filetrans cho chi nhánh;
NHCSXHtinh, thânh phô;
- Luu: VT, TDNN, PC.

Nguyn Dire Hãi

THU TVC GIAI QUYET CONG VIC MOI BAN HANH
LINH 'T1C TIN DVNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA
NGAN HANG CHINH SACH xA HQI
(Ban hanh kern theo Quylt dinh
/Qf)-NHCS ngay id thang 4 nárn 2020
cüa Tong Giám dOc NgOn hang ChInh sách xâ hi)
PhnA
DANH MUC THU TUC GIAI QUYET CONG VIC
Danh muc TTGQCV mri ban hành thuôc thâm quyn giãi quyét cüa
NHCSXH
Ten thu tue TTGQCV

Linh virc

Co quan thu'c hiên

Thu tuc phê duyét cho vay ngu?ii sir
diing lao dQng de tra lirong ngung
vic dôi v6i ngr?ii lao dng.

Hoat dong
Tffi dn g

NHCSXET noi thizc
.' .
hiçn thu tic (cap
tinh, cOp huyn,)

A

Phan B
NOI DUNG CU THE CUA THU TVC GIAI QUYET CONG VIC
THUOC THALM QUYEN GL&I QUYET CUA NGAN HANG
cHINIl SACH XA HOI
Thu tiic phê duyt cho vay ngtrb'i sfr di.ng lao dng d trã liro'ng ngfrng
vic dii vói ngirbi lao dng.
a) TrInh tiy thirc hin:
Buc 1. Nguñ s1r ding lao dng (khách hang vay von)
- Lp D ng vay vn trâ luong ng1rng vic cho nguô'i lao dng:
+ Di vâi khách hang là doanh nghip, t chüc, hcip tác xã, h kinh doanh thrc
hintheo mâu so O1AITLNV;
+ Di vói khách hang là cá nhãn th%Tc hin theo mu s 0 1B/TLNV.
- Gui b h so vay vn do khách hang 1p (bao gm D nghj vay vn trá lrnmg
ngmg vic cho nguYi lao dng và các giây tä có lien quan) cho Ngãn hang ChInh
sách xã hi (NHCSXH) noi thuc hiên thU tiic.
Biroc 2. NHCSXH noi thirc hién thU tic:
- Tip nhn Danh sách ngithi s:r diing lao dng dU diu kin vay vOn dO trà
lucmg ngüng vic, Danh sách ngithi lao dng bj ngirng vic do Uy ban nhân dan
(UBND) cap tinh gUi. Tiêp nhn ho so vay von do khách hang lip.
- Sau khi tip nhn d.y dU h so vay van, NHCSXH noi cho vay 1p Thông
báo tiêp nhn ho so vay von (mu so O2ITLNV) gUi khách hang (tri.thng hqp nhn ho
so trrc tiêphoc qua du&ng buu din) hoc cp nht trng thai trén h thông (tnxô'ng
hcip nhn ho so trén Cong Djch vi Cong Quôc gia)
+ Tnrmg hçip h so vay vn d.y dii, hcTp -pháp, hqp l, khách hang không Co
nçi xâu ti to chUc tIn diing, chi nhanh ngân hang nithc ngoài, NHCSXH xem xét, phê
duytcho vay trên De nghj vay von mu so 01AITLNV hoc 01B/TLNV) và Thông
báo két qua phé duyt cho vay (mu so O4ITLNV);
+ TruvnghqpkhOng dii diu kin phé duyt cho vay, NHCSXIH thông báo tü
chôi cho vay (mâu so O5ITLNV), ghi rô l do tU chôi;
+ Thông báo k& qua phê duyt cho vay hoc Thông báo tir chi cho vay phái
gui cho khách hang vay von. Trtthng hçip vic tiêp nhn ho so duçic thirc hin trên
Cong Djch vi cOng Quôc gia, NHCSXH cp that két qua giãi quyêt trên Cong Djch
vi cong Quôc gia.
b) Cách thüc thirc hin:
Khách hang np h so trirc tip hoc qua dithng btru dinho.c trên Cong djch vi
cOng Quôc gia den NHCSXH noi khách hang dOng trçi sâ (doi vth doanh ng1iip, tO
chUc, hçip tác xâ) hotc noi cu trU (doi vâi h kinh doanh, cá nhãn).
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c) Thành phân, so ltrçng h so':
- K.hách hang 1p gm:
+ D nghj vay v6n trâ luang ngüng vic cho ngiRii lao dng:
Di vài khách hang là doanh nghip, t chüc, hçip tác xâ, h kinh doanh (mu
s OJA/TLNV): 01 ban. chInh (lu'u tgi NHCSXHno'i thicc hiên thz tuc);
Di vri khách hang là cá nhân (máu s O1B/TLNV): 01 bàn chInh (lu'u tgi
NHCSXHno'i thu'c hiçnthü 4ic).
- Các giy t có lien quan khách hang np:
+ Giy ch'trng nhn däng k doanh nghip/Giy chüng nhn dàng k hqp tác
xã!h kinh doanh; Quyêt djnh thành 1pIQuyêt djnh cho phép thành 1p cüa cci quan
nhà nuâc có thâm quyên: 01 ban sao chirng th?c (lwu tcii NHCSXH ncii thi!c hin
thi tyc),
+ Chi'rng minh nhân dãn/Thé can cithc cong dânIH chiu con hiu lic cita
khách hang hoc nguäi dai din hçp pháp cüa khách hang: 01 bàn sao chüng thirc
(lu'u tgi NHCSXFI nc/i thit'c hin thi tic);
+ Van bàn b nhim hoc cir ngithi dung d.0 pháp nhân theo quy djnh cüa
Diu 1 t chcrc hotc quyêt djnh cüa c quan nhà nuOc có thâm quyên: 01 bn sao
chüng thc (lu'u tai NHCSXHno'i thu'c hiên thi tyc),
- Các giy t? NHCSXHI tip nh.n hr UBND cp tinh:
+ Danh sách ngithi si:r diing lao dng dü diu kin vay vn d trà lizng ngüng
vic (máu so 13 - Ban hành kern theo Quyêt djnh 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020):
01 ban. chinh (lu'u NHCSXH no'i thy'c hin thi tyc),
+ Danh sách nguii lao dng bj ngl'rng vic (rnu s 14 - Ban hành kern theo
Quyet djnh 15/2020/QD- 7Tg ngày 24/4/2020): 01 bàn chInh (lieu NHCSXH nc/i th?c
hin thi tyc),
d) Thbi hn giãi quyt: Trong vOng 03 (ba) ngày lam vic k hi ngày
NHCSXH ncii cho vay nhn day dü ho sc vay von.
d) Di ttrçrng thirc hin TTGQCV: Doanh nghip, th chirc, hqp tác xã, h
kinh doanh, cá nhân.
e) Co quan thirc hin thu tyc: NHCSXH noi thirc hin thu tiic.
- Cci quan có thm quyn quy& djnh: Chi nhánh NHCSXH cp tinh, phOng
giao djch NHCSXH cap huyn.
g) Kt qua thtrc hin:
- Thông báo két qua phé duyt cho vay (rnáu 04/TLNV),
- Thông báo hr chi cho vay (rnJu so' 05/TLNV).
(Tru'àng hcip vic tiêo nhn h So' du'cic thy'c hin trrc tuyên trén Cong Djchvy
cOng QuOc gia, NHCSXHno'i thec hin thu tyc cp nhat két qua giái quyêt trên COng
Dich vu cOng QuOc giq).
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h) PhI, 1 phi: Không.
i) Ten mu do'n, mu to' khai:
- Dê nghj vay v6n trá lrnmg ngüng vic cho ngithi lao dng mk s
O1AITLNV (doi vth doanh nghipI to ch'crc/ hçip tác xâl h kinh doanh);
- D nghj vay vn trâ lrnmg ngrng vic cho nguôi lao dng mu s
O1B/TLNV (dôi vâi khách hang cá nhan).
k) Yêu cAu, diu kiin thiic hin TTGQCV:
- Khach hang là Ngu?ii sü diing lao dng theo quy djnh tai khoân 2 miic II
Nghj quyêt so 421NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü, có ten trong danh sách
nguii südiing lao dng dü diêu kin vay von dê trâ krang ngt'rng vic duçic Chü tjch
UBND cap tinh phê duyt;
- Khách hang khOng Co nçi x.0 t.i các t chüc tin d'çing, chi nhánh ngãn hang
nithc ngoài tai thñ diem ngày 31 tháng 12 näm 2019.
- Khách hang có nhu cu vay vn d trâ luong ngüng vic cho nguäi lao dng,
có kê hoach trà nçi và cam kêt trâ nq d.y dü, ding h?n.
- Vic giài ngân cüa NHCSXH duçic thirc hin dn ht ngày 31 tháng 7
näm 2020.
1) Can cir pháp 1 cüa TTGQCV:
-Can cü Nghj djnh s 7812002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa ChInh phü v tin
dng dôi vâi nglxii nghèo và các dôi tixçmg chinh sách khác;
- Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa Chinh phü v các bin pháp ho
trçi ngithi dan g.p khó khän do dai djch Covid -19;
- Cn cü Quy& djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tithng
Chfnh phü quy djnh ye vic thirc hin cáo chInh sách ho trg ngithi dan gp khó khän
do di djch Covid -19;
- Vn bàn s 2129/NHCS-TDNN ngày 27/4/2020 cUa Tng Giám dc
NRC SXH huóng dan nghip vi cho vay nguii sü diing lao dng dê trà lucmg ngmg
vic dôi vâi ngu?ñ lao dng.
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Mu s6 01A/TLNV

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
BE NGIIi VAY VON
TRA LIIC%NG NG1flG VIEC CR0 NGU(I LAO DQNG

(Dành cho khách hang doanh nghip/td cháv/hc.rp tác xd/h5 /cinh doanh)
Kfnh glri: Ngân hang ChInh sách xà hi
A. THÔNG TIN KHACH HANG
1.Ten doanh nghip/th chircfhqp tác xâLh kinh doanir
2. Djachitruschmnh
3. Dintho.i .......
4. Ma so thu
5. Giy chirng nhn dàng k doanh nghip/hçip tác xa/hO kinh doanh s&
Do

C.p ngày

6. Quyt djnh thành 1p s'
7. Gi.y phép du tuiGiy chüng nhn du lit2 sr
Do

C.pngày

8. H9 và ten ngirari d.i din:

Chi'rc vii:

- Chirng minh than dân/H chiuIThé can cuóc cong dan s&
- Ngày cp

Nai cp

I. oE NGH VAY VON
- Can c1r Ngh quyt s 42/NQ-CP ngày 09 thang 4 näm 2020 cüa Chinh phü
V các bin pháp h trçi ngui dan g.p khó khàn do d.i djch Covid-19;
- Can cü Quyt djnh s 15120201QD-TTg ngày 24 tháng 4 nàm 2020 cüa Thu tirâng
ChInh phü Quy djnh v vic thirc hin các chmnh sách h trçi nguôi dan g.p khó khàn do di
djch Covid-19.
- Can cü Danh sách nguôi sü dyng lao dng dü diu kin vay vn d trâ luo'ng
ngrng vic dtrçic phê duyt theo Quyt djnh s
./QD-UBND ngày.. I .....1.......
cüa Chu tich UBND tinh
1. TInh hinh sà dyng lao dngvà trãluang cho ngixäi lao dng t?i dan vj:
- Tng s lao dng
ngu?i.
1

D6i vói th chüc duqc thành 1p theo quyt dinh cüa cor quan nhà niiâc CO thm quyn
vOi doanh nghip duçirc thành Ip bci nhà dau tir iliac ngoài

2 D6j

- S lao dng ngirng vic tháng
lao dng.

/2020:

- Tin lixorig ngi'rng vic phài trã thárig
trong do:
+ Tin hxong dã trà

lao dng, cbim .%/tng s
/2020 là:

.

dng,

dng.

+ Tin krng chua trà:

... dng.

(Danh sách ngw&i lao dng bj ngirng viçc ban hành kern theo theo Qiiylt djnh
s6... /QD-UBND ngày. . ./. . . ./....cia Ghi tich UBND tinh)
2. D nghj Ngãn hang Chinh sách xã hi
trâ hrcng cho lao dng ngirng vic tháng ...../2020, ciii th nhu sau:
- S tin vay

dng

(Bng chil

)

- Mijc dIch sü ding vn vay: d trã lucing ngt'rng vic cho
trong tháng
nm 2020.
- Thii hn vay vn:

cho vay dê

lao dng

tháng.

- Lãi suAt vay vn:0 %/nm, lãi su.t qua h?n: 12%/nm.

II. NGUON TRA Nq vA KE HOCH TRA NQ
1.Ngun tin trâ nq:..
2. K hoach trã nçi:

ifi. CAM KET CUA KHACH HANG
1. Ti th?i dim 31/12/2019, không CO ncr x.0 tai các t chüc tIn diing, chi
nhánh ngãn hang nuâc ngoài.
2. Chju trách nhim trithc pháp 14t v tInh chInh xác, trung thirc cüa các thông
tin, tài lieu cung c.p cho NHCSXH.
3. Tuãn thu các quy djnh v cho vay, chju sir kim tra, giám sat trong qua trinh
vay vn cüa NHCSXH và các cci quan có thm quyn theo quy dinh.
4. Thrc hin d.y du các cam kt vOi NHCSXH, sü diing tin vay diing milc dIch,
trànçr dy du, thing han.!.
tháng ... näm
, ngày
KHACH HANG VAY VON
(K3, ghi To hç ten, dong dáu)
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B. PilE DUYT CHO VAY CUA NGAN HANG

näm 2020 cüa Chü tjch
ngày............tháng
- Can ctr Quyt djnh s
v vic phé duyt Danh sách ngu?i sü dyng
Uy ban nhân dan
lao dng dü diu kiin duçic vay vn d trà hwng ngiirng vic và Danh sách ngithi lao
/2020.
dng ngfrng vic tháng
- Can cir kt qua tra ciru thông tin tIn dyng cüa khách hang trên h thng Trung
tam Thông tin tIn dyng Qu& gia dn ngày 31/12/2019, khách hang không có nq xu
t.i t chüc tIn dyng, chi nhánh ngân hang rnxéc ngoài.
Sau khi kim tra, ho sc vay von cüa khách hang dã dy diX, hçxp pháp, hcip l
theo quy djnh, NHCSXH
phê duyt cho vay dôi
vói khách hàng
Ci,i the nhix sau:
1.Tng s tin cho vay

dng

(BingchI?

).

2. Miic dIch si:r diing vn vay: d trâ liiang ngirng vic cho
dng trong tháng
näm 2020.
3. Thôi h?n cho vay

lao

tháng.

4. Lãi suit cho vay: 0%/näm Lâi sut qua hn: 12%/nàm
5. Hn trá nq: ngày

tháng

11am
Ngày

CAN BO

(, ghi rö hQ ten)

TRU(NG PHONG KH-NVTD
(TO TRIXONG KThNV)

tháng

nám
GIAM DOC
(Kj ten, dóng dciii)

(Kj, ghi rö hQ ten)
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Mz, s6 01B/TLNV
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
DE.NGHj VAY VON
TRA LTNG NGUG VIEC CHO NGIY(fl LAO BONG
(Dành cho khách hang cá nhân)
Kmnh gui: Ngân hang Chmnh sách xâ hi
A. THÔNG TIN KIIACH HANG
1.Hç vàtêw
2. Ngày tháng näm sinh

Giâi tmnh

Dan t0c

3. Chüng minh nhân dãni'H chiu/Thê cn cithc Cong dan s&
Ngày c.p

Nth cp

4. Dja chi h khu thung trfr
5. Ncii a hin tai
6. Diên thoi

Email:

7. Dja dim ncyi kinh doanh:
8. Ngành ngh kinh doanh
9.Mãsthu
L BE NGH! VAY VON
- Cn Cu Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09tháng 4 11am 2020 cüa Chmnh phü
v các bin phãp h trq nguii dan gp khó khãn do dai dch Covid-19;
- Cn cü Quy& djnh s 15120201QD-TTg ngày 24 tháng 4 nm 2020 cüa Thu
tuóng Chinh phü quy djnh v vic thirc hin các chmnh sách h trq nguM dan gp khó
khn do dai dich Covid-19.
- Cn cü Danh sách nguii sü diing lao dng du diu kin vay vn d trá hxmg
ngirng vic duçic phê duyt theo Quy& dnh s
.IQD-UBND ngày......./......I
cüa Chu tjch UBND tinh
1. Tinh hinh su dicing lao dng và trâ hxcing cho ngix?ñ lao dng:
- Tng s lao dtng

nguii.

- S lao dng ngirng vic tháng...../2020: .......lao dng, chim
s lao dng.

...%Itng
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- Tin krang ngl'xng vic phài trá tháng
trong do:

/2020 là:

+ Tin h.wng dã trã:.

.

dng,

ding.

..

+ Tin lrnmg chi.ra trã:

... dông.

(Danh sách ngzt&i lao dçng bj ngImg viçc ban hành kern theo theo Qisylt djnh
so'......../QD- UBND ngày.. ./... ./....cza hz tjch UBND tinh,)
2. D nghj Ngãn hang ChInh sách xã hi
trà ltrcing cho lao dng ngrng vic tháng
. .12020, C1r1 th nhu sau:
- So tin vay:

.

cho vay

dng

(BIngchft:

.

- Miic dIch sCr dicing vn vay: d trã lrnmg ngüng vic cho
trongtháng
nm 2020.
- ThYi hn vay van:

)
lao dng

tháng.

- Lãi su.t vay vn: 0%/nm, lãi sut qua h?n: 12%/nàm.

II. NGUON TRA Nq VA KE HOACH TRA NQ
1.Ngun tin trã ncr
2. K hoach trã nor:

ifi. CAM KET CUA KHACH HANG
1. Tai thOi dim 31/12/2019, không có nçi xu tai các t chüc tIn ding, chi
nhánh ngn hang nrn9c ngoài.
2. Chju trách nhim trtrâc pháp 1ut v tInh chIrth xác, trung thirc cUa các thông
tin, tài lieu cung c.p cho NHCSXHI.
3. Tuân thu các quy djnh v cho vay, chju sr kim Ira, giám sat trong qua trInh
vay vn cüa NHCSXH và các cci quan có thm quyn theo quy djnh.
4. Thixc hiên dy dü các cam kt v&i NHCSXH, sü dimg tin vay diing mic dIch,
trâ nq d.y dü, dung hn./.
, ngày
tháng ... näm

KHACH HANG VAY VON
(Ky, ghi To ho ten)
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B. PilE DUYET dO VAY CUA NGAN HANG
nàm 2020 cüa ChU tjch
tháng
ngày
- Cn ci'r Quyt djnh s
v& vic phê duyt Danh sách nguôi sir diing lao
I:Jy ban nhãn dan
dng dü diu kin dixçic vay vn d trâ lucing ngrng vic và Danh sách ngithi lao
/2020.
dng ngrng vic tháng
- Cn cü kt qua tra cru thông tin tIn ding cüa khách hang trên h thng Trung
tam Thông tin tIn diing Quc gia dn ngày 3 1/12/2019, khách hang không có nçi xu
tai t chirc tin dng, chi nhánh ngãn hang nithc ngoài.
Sau khi kim tra, h sci vay vn cüa khách hang dã dy dü,hcip pháp, hçip 1
phê duyt cho vay di
theo quy djnh, NHCSXH
vâi khách hàng
Cii th nhi.r sau:
dng

1.Tng s tin cho vay:
(Bcngchil

).
lao

2. Miic dich sr d%ing vn vay: d trã krung ngrng vic cho
dng trong tháng
nm 2020.
3. Th?i han cho vay

tháng.

4. Lãi suit cho vay: 0%/nàm Lài su.t qua hn: 12%/näm
5. Han trà nq: ngày

tháng

näm
Ngày

CAN BO
(Iv, ghi r6 hQ ten)

TRI1NG PHONG KH-NVTD
(TO TRU(1NG MI-NV).

tháng

näm

GL&M DOC
(K3 ten, dóng dáu)

(Kj, ghi rö hQ ten)
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