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/NHCS-TDNN
s:AA
V/v drng nhn k qu5i và cho vay
dê k qu5 dôi vài ngui lao dng di
lam vic ti Han Quoc theo Chrnmg
trinh EPS theo quy djnh tai Quyet
drih so 12/2020/QD-TTg cüa
]7hü turng ChinE phü

Ha N5i, ngàyo tháng 12 nám 2021

KHAN KInh g1ri: Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi các tinE, thành ph
Can cr Lut s 69/2020/QH14 Ngithi lao dng Vit Nam di lam vic ô
nithc ngoài theo hçp dng dixçc Quc hi thông qua ngày 13/11/2020 và có hiu
1irc thi hành k tr ngày 01/01/2022.
Thrc hin Diu 17 Quyt djnh s 12/2020/QD-TT'g ngày 3 1/3/2020 cüa
Thu tuó'ng ChInh phü v thirc hin thI dim k qu5 di vdi ngi.thi lao dng dii lam
vic tai Han Quc theo Chuo'ng trInh cp phép vic lam cho lao dng nuc ngoài
cüa Han Quc (Chiiang trInh BPS), theo do thi gian hiu lirc cüa Quyt djnh s
12/2020/QD-TTg du'çic quy dnh tü ngày 15/5/2020 dn khi Lut Ngithi lao dng
Vit Nam di lam vic a nuó'c ngoài theo hçp dng (süa di) có hiu 11rc thi hành.
D t chuc thc hin Lut s 69/2020/QH14 Nguai lao dng Vit Nam di
lam vic a nrn9c ngoài theo hçip dng, Tng Giám dc Ngân hang ChInh sách xã
hi (NHCSXH) yêu cu chi nhánh N}]ICSXH các tinh, thành ph, NHCSXH ncii
nhin!cho vay k qu5 thirc hin mOt s cong vic nhu sau:
1. Di'rng nhn k qu và cho vay d k3 qu5 di vói nguai lao dng di lam
vic tai Han Quc theo Chuang trInh BPS theo quy djnh tai van bàn s
2401/IHD-NHCS ngày 12/5/2020 cUa Tng Giám dc NIHCSXH huó'ng dan
nghip vit nhn k qu5 và cho vay d k qu5 d& vâi ngrnii lao dng di lam vic
ti Han Quc theo Chucmg trInh BPS k hr ngày 01/01/2022.
Vic quàn 1, theo dói: tin gài k qu5', khoãn vay d k5' qu; nghip vi
hoàn trâ tin gài k qu và tt toán tài khoan tin gui k qu5'; xü l tin gài k
qu5 và tht toán tài khoàn tin gui k qu trithc ngày 01/01/2022 tra v truâc,
duçic tip tiic thirc hin theo quy djnh tai van bàn s 2401/HD-NHCS ngày
12/5/2020 cüa Tng Giám dc NHCSXH.
2. Báo cáo Uy ban nhân dan, Tnr&ng Ban d.i dien Hi dng quãn trj
NBC SXH cüng cp v vic d'rng nhin k qu và cho vay k qu5 dôi vai
ngi.r?i lao dng di lam vic tai Han Qu& theo Chuang trinh BPS theo quy djnh.

Riêng vic cho vay d k qu5 di vói ngithi lao dng di lam vic ô rnthc
ngoài theo hap dng bang ngun vé,n üy thác tai dja phixang (nu co), trén ca sà
quy djnh tai Quy ch tao lip, quãn l và sü dçmg ngun vn üy thác cüa chü du
tu (I.Jy ban nhân dan cp tinh, huyn...), Chi nhánh, NHCSXH nth cho vay báo
cáo Uy ban nhân dan cüng cp hoc chü du tu quyt djnh vic cho vay d k)"
qu5 di vi nguii lao dng di lam vic tai Han Quc theo Chucing trInh cp
phép vic lam cho lao dng nuc ngoài cüa Han Quc dam bâo phü hap v6i
Lut s 69/2020/QH14 vâ quy djnh cüa NHCSXH.
Nlhân ducic van bàn nay, yêu cu chi nhánh NHCSXH các tinE, thành ph,
NHCSXH nai nhnIcho vay k qu5 triên kbai thrc hin. Qua trInh thrc hin,
nu có vuthig mac, báo cáo Tang Giám dc NIHCSXR (qua Ban TIn dung
Nguè'i nghèo) xem xét, giái quyt./.
No'i nhân:
- Nhir trên;
- B Lao dng TB&XH; j
- Ngân hang Nba nu&c vi'.;J de bao cao)
- Cpc QLLDNN thuc B LDTB&XH; 1 (dep/h
- Trung tam LDNN thu5c B LDTB&XH;J thur hién)
- Tong Giám dôc;
- Tnrông BKS HDQT;
- Các PTGD, KIT;
- Các Ban CMNV tai HSC;
- SGD, TTDT, TTCNTT;
- Ban KTKSNB KVMN;
- Lisu: VT, TDNN.
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