
CONG HOA xA HOI CHIJ NGHJA VIET NAM 
Dc  1p. - Tir do - Hnh phüc 

NGAN HANG 
CHINH  SACH xA  HOI 

So /HD-NHCS Ha Nóz, ngày AL tháng 5 nám 2020 

IJU'ONG DAN 
Nghip viii nhn k qu và cho vay d k qu5 divói ngirèi lao dng 

di lam viêc tai Han Quc theo Chiro'ng trInh cp phép viêc lam 
cho lao dông nir&c ngoài cüa  Han  Quôc 

Can cir Nghj djnh s 78/2002/ND-CP ngày 04/10/2002 cüa Chmnh phü v 
tm dung dôi vrn ngum ngheo va cac dôi tLxang chinh sach khác, 

Can cix Quyêt dinh sO 12/2020/QD-1Tg ngay 31/3/2020 cua Thu tuong Chinh 
phu thuc hiên thi diem ky qu dOi vm ngucxi lao dông di lam viêc tai Han Quôc theo 
Chuong trmnh c.p phép vic lam cho lao dQng nu&c ngoài cüa Han Qu&; 

Tong Giam doe Ngãn hang Chinh sach xã hôi (NHCSXH) humig dn nghiêp 
vu than ky qu5 va cho vay dé ky qu5 dôi vai ngi.rrn lao dông di lam viêc tai Han 
Quc theo Chucmg trInh cp phép vic lam cho lao dng nuâc ngoài cUa Han Quc 
(sau day gçi là Chucrng trmnh EPS). 

I. QUY DINH CBIJNG 

1.Ditirqngápdirng 
a) Ngum lao dông di lam viêc tai Han Quoc theo Chucmg tnnh EPS thuc hiên 

ky qu5, vay von dê ky qu5 tai NHCSXH (sau day goi chung la khach hang) 
b) Chi nhánh NHCSXH c.p tinh, Phông giao djch NHCSXH c.p huyn 

(sau day gçi chung là NHCSXH noi nhn/cho vay k qu5i). 
c) Cac to chixc, ca nhân khac co hen quan 

2 No'i nhân k qu5, cho vay d k3 qu5 
Khách hang thirc hin k qu5i, vay vn d k qu5 tai  NHCSXH trên dja bàn 

nth khách hang dang k) thung trü. 

H. NGHIP VEJ NHN KY QU'S? 

1 Tho'i dim và thbi han nhân k3 qu5 
a) Khach hang thuc hiên ky qu5 trong thm han 35 ngay kê tu ngay icy Hop 

dng dua ngithi lao dng di lam vic tai  Han Quc theo Chtro'ng trInh EPS vâi 
Trung tam Lao dng ngoài nuâc thuc BO Lao dng - Thuong binh và Xä hi (sau 
day gi tt là Trung tam Lao dng ngoài nthe). 

b) Thñ han  k qu là 5 nAm 6 tbáng, tInh tir ngày k qu. 

2.Mfrckqu 

Müc k qu5là 100.000.000 dng (Met tram triu dng). 

3. Lãi sut và cách thfrc trã lãi tin gui k qu5 
a) Di vâi khách hang không vay vn tai  NHCSXH d k)i qu5 



- Trong thyi hn k3 qu5 (5 nàm 6 tháng) 
+ Trong thcn han 5 nm, tiên gui ky qu5' ducyc ap dung theo loai tiên gui co ky 

han 12 thang Dmh ky 12 thang, NHCSXH ncn nhãn ky qu5 thuc hiên tra lâi, nhâp 
gôC va chuyên sang ky gui 12 thang tiêp theo Lâi suât ap dung bang lãi suât tiên gui 
CO ky han 12 thang tra lâii cuôi ky, do NHCSXH nm nhãn ky qu5 cong b tai thcn 
diem nhãn tiên ky qu5 hoäc tai thm diem chuyên sang ky gui 12 thang tiép theo Thcn 
gian gin dum 12 thang, tiên gin ky qu5 duac ap dung lãi suât tiên gin không ky han 
do NHCSXH nm nhân ky qu5 cong bô tai thm diem rut tiên 

+ Trong thm gian 6 thang con lai, tiên gin k qu5 duac chuyên sang ap dung 
theo lo?i tin giri có k' h?n  6 tháng. Lâi sut áp diing bng lãi suât tiên gcri có k3 hn 
6 tháng trá lãi CUÔi kS', do NHCSXH noi nhn k qu5 COng b tii thai dim chUyn 
sang kS'  han 6 thang Thai gian gui duoi 6 thang, tiên gin ky qu5 diroc ap dung lâii suât 
tin gtri không kS'  hn do NHCSXH nth nhn k qu5 cong bá tai  thôi dim riit tin. 

- Ht thôi h?n  k) qu, NHCSXH n(Y nhn k) qu5' trã lâi, nhp gôc Va chuyên 
sang ap dung theo loai tiên gin co ky han 6 thang Dmh ky 6 thang, NHCSXETnoi 
nhn k qu thc hin trã lâi, nh.p gc và chuyn sang k gui 6 tháng tip theo. Lãi 
suât ap dung bng lãi suât tiên gin CO ky han 6 thang tra lãi cuOi ky do NHCSXH nai 
nhán ky qu5 cOng ho tal thai diem chuyên sang loai tin gin ky han 6 thang Thai gian 
gui di.rOi 6 tháng, tin giri k qu5 &TçYC áp diing lài sut tin gCri không kS'  hn do 
NHCSXH nai nhân ky qu5 cong bô tat thai diem rut tiên 

b) IMi vth khách hang vay vn tai  NETCSXH d k qu5 
- Trong thôi hn k qu5, lâi suit tin gui k qu b.ng lãi su.t tin vay 

ky qu5 NHCSXH ncn than ky qu5$ thuc hiên tra lãi tiên gui ky qu5 theo dinh ky 
hang tháng và chü dng thu lãi tin vay k qu5. 

- Khi h& thii han  k qu hoc có Thông báo hoàn trà tin k3' qu5 ma khách 
hàngkhông dn lam thu tic, NHCSXH no'i nhn k qu5 thirc hin thu nçi vay va 
tt toán tâi khoán tin gui k qu. S tin con lai thirc hin theoquy djnh tai  gch 
(-) thu 2 dim a khoãn 3 mc II van ban nay. 

4. Quy trInh nhn k qu5 
Buac 1 Khach hang xuât trinh ban chinh Hap dông dua ngl.rcn lao dông di 

lam vic tai  Han Quc theo Chirang trInh EPS và Chüng minh than dân/Cn crrâc 
cong dântET chieu cOn hiu lc. 

Bucc 2 Can bô kê toan ducic phãn cong hem tra tmh hap phap, hap lê cua 
cac giây t?i do khách hang xut trInh. Trtthng hap các giy t& dam bâo hap pháp, hap 
lê, can bô kê toan cung khach hang thoa thuãn, thông nhât cac nôi dung Hap dOng 
k qu5 theo mu sO O1AJKQ ho.c O1B/KQ. 

Buc 3: Khách hang np tin k qu5 (tin mt hoc chuyn khoân). 
NHCSXH ncn nhân ky qu5 ma tai khoan tiên gin ky qu5 Tai khoan tien gui ky 
qu5 dugc phong tóa dn h& th&i h?n  k3 qu9 ho.cthOi dim hoãn tra/xu l tin k 
qu theo Thông báo cüa cp có tMm quyn.

u,- 



Bucic 4 Khach hang va NHCSXH ncn nhân ky qu5 ky kêt Hop dng icy 
qu5 Hop dông k qu5 duoc lap 02 ban, hru NHCSXH ncn nhãn icy qu5' 01 ban, 
giao khách hang 01 bàn. 

5 Thông báo danh sách ngirô'i lao dông k qu5 
Djnh kS ngày thCr 2 hng tun, Hi so chInh NEICSXH thông báo Danh 

sach ngucn lao dông ky qu5 cho Trung tam Lao dông ngoai nuoc 
6. bàn trã tin k qu và tt toán tài khoãn tin gui k qu5 
a) Tai Hôi so' chmh NHCSXH 
Trong thcn han 05 ngay lam viêc kê tu ngay nhân ducic Thông bao cüa 

Trung tam Lao dông ngoai nuoc ye viêc hoan trâ tiên ky qu5 cho khach hang, Hôi 
sO chInh NHCSXH thông báo bang vn bàn cho NHCSXH ncyi nhn k qu5 d 
thuc hiên thu tuc hoan tra tiên ky qu5 cho khach hang hoàc ngurn thua ké hap 
pháp. Ban chfnh Thông báo cüaTrung tam Lao dng ngoài nuOc duqc km ti Ban 
TIn dung NguOi nghèo. 

b) Tai  NHCSXH nth nhan  k) qu5' 
- Trong thOi hn 03 ngày lam vic k tir ngày nhn ducic dÀy dü h so (gm: 

Thông bao hoan tra tiên ky qu5 cua Hôi so chmh NHCSXH va Biên ban thanh ly 
hop dông dua ngithi lao dng di lam vic 0 nuOc ngoài do khách hang cung 
NHCSXH noi nhn k) qu5 thçrc hin thii tiic hoàn trà và tt toán tài khoãn tiên 
gri k qu5' theo các ni dung duçic thông báo. 

Trithng hop ngu&i den lam thà tic tat toán tài khoân tin g'Lri k qu5 là 
nguOi duçic üy quyk thI phãi cung cp gi.y tO chüng mirth nhãn than và van bàn 
uy quyên duo'c cong chung hoàc chung thuc theo quy dmh cua phap luât 

Trtx0ng hop nguOi dn lam thu tiic tt toàn tài khoãn tin gCri k3 qu5 là nguOi 
thra k hop pháp cüa nguOi lao dng dA chêt thI phài cung cp giy tO chirng minh 
nhân than và ti.r cách ngixOi thi'za k hop pháp theo quy djnh cüa pháp luat. 

- Di vOi khách hang vay vn d k qu5, khi có Thông báo hoàn trà tiên k 
qu5 ma khach hang không den lam thu tuc tat toan tai khoan tiên gui icy qu5, 
NHCSXH no' nhân k)' qu5 thuc hiên theo quy dmh tai gach (-) thu 2 diem b khoan 
3 Mic ii van bàn nay. 

7. Xir l tin k3 qu và tt toán tài khoãn tin gfri k3 qu5 
a)TaiHis&chInhNHCSXH 
Trong thOi han  05 ngày lam vic k th ngày nhan duqc Thông báo ye vic 

xir l tin k qu5 cüa Trung tam Lao dng ngoài nithc, Hi sO chInh NHCSXH 
thông báo bng van bàn cho NHCSXH noi nhn k qu5r. Bàn chlnh Thông báo cüa 
Trung tam Lao dng ngoài nuOc duçic km tai  Ban TIn dyng NguOi nghèo. 

b) Tai  NHCSXH nd nhan  lc qu5 
Trong thai han 03 ngay lam viêc kê tu ngay nhan duorc Thông bao cua Hôi 

sO chlnh, NBC SXH noi nhn k5' ,qu55 lam thu tiic và chuyên tin k3 qu vào ngãn 
sách nha nuOc cp tinh noi khách hang dang k thuOng tr(i truOc khi di lam vic 
tai H Qu&, ci th: 

- Di vth khách hang không vay vn, thc hin tat toán tài khoàn tin gCri k 
.qu5 vàchuyn tin ky qu (bao gm cà g& và lãi) vào ngãn sách nhà nuOc. 
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- Dôi vol khach hang vay von, thuc hiên tat toan tai khoan tiên gin k)" qu5 
dê thu no vay và chuyên so tiên con lai (neu co) vao ngân sach nha nucic 

c) Chi nhánh NHCSXH cap tinh thông bao kêt qua xu ly tiên gin ky qu5 cho 
S& Lao dng - Thuong binh và Xã hi theo Mu s O2IKQ khi có phát sinh. 

ifi NGHLEP VU CHO VAY BE KY QU'c 
1. Dôi tirqng vay vn d k qu 
Di tuçing duçic vay vn d k qu là ngithi lao dng di lam vic t.i Han Qu& 

theo Chixong trmh BPS va thuOc dôi tuo'ng cho vay quy dmh tai khoan 2 vn ban so 
.78 86/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 cña Tng Giám dc huâng din nghip vi cho 
vay dôi voi ngucn lao dông di lam viêc ci nuoc ngoài theo hap dông 

2. Biu kin cho vay 
Di tuqng dirçic vay vn phâi có dü các diu kin sau: 
- Co nng 1irc hành vi dan sir dy dii 
- Dng ky thumg tru tai dia phuong 
- D ky kêt Hop dông dua nguoi lao dông di lam viêc tai Han Quôc theo 

Chuo'ng truth EPS voi Trung tam Lao dông ngoai nuâc 
- Các di tucing sau cn có them diu kin: 
+ Co Quyêt dmh thu hôi dat trong vong 5 näm kê tu ngay co Quyêt dinh 

thu hi dt cüa cap có thm quyn (khách hang thuOc di tuçmg ngithi lao dng 
bi thu hôi dat) 

+ Co h khu thumg tth tIr dü 12 tháng trâ len ti các huyn nghèo (khách 
hang thuc di tuçYng ngui lao dng ti các huyn nghèo). 

3. Miic dIch sfr dyng von vay 
Toan bô khoan vay duoc su dung dê k5 qu5 tai NHCSXH nm cho vay 
4 Mfrc cho vay, bão dam tin vay 
Mirc cho vay ti da là 100 triu dng/khách hang. Khách hang không phài 

thirc hin bào dam tin vay. 
5. Lãi sut cho vay 

Ap dimg theo mirc läi sut cho vay cüa NHCSXH di v&i ngu?i lao dng 
di lam viêc a nuoc ngoai theo hop dOng phü hap vrn tIrng dôi tuang 

6. Thô'i hn cho vay 

Thi hn cho vay là 5 näm 6 tháng. 

7. Phiro'ng thfrc cho vay 

NHCSXH thrc hin phuong thirc cho vay tr11c tip dn khách hang tai 
trii sà NHCSXTT noi cho vay. 

8. H so' vay vn 
- Giy d nghj vay vn theo Mu s 03/KQ. 
- Ban sao chung thuc Hop dông dua nguai lao dong di lam viêc tai Han 

Quc theo Chirong trInh EPS. 
- Bàn sao chirng thirc hO chiu con hiu lirc cüa kháchhãng. 
- B sung các giy ti sau tày theo tirng di tuçing khách hang: 



+ Bàn sao chüng thirc S h khu (khách hang thuc di tuçing nguôi lao 
dông tai cac huyên ngheo) 

+ Ban sao chung thuc Giây xac nhãn than nhân ngu?n Co cong vm cach mang 
theo Miu so 4 ban hanh theo Nghi dmh s 74/2019/ND-CP ngay 23/9/2019 cua 
Chinh phu (khach hang thuôc dôi tumg than nhân cua nguai Co cong vcn cach mang) 

+ Ban sao chung thixc Quyêt dmh thu hôi dt cua cap co thâm quyên (khach 
hang thuôc d:ôi tu(mg ngurn lao dOng bi thu hôi dat) 

9. Quy trInh cho vay 

BithC 1: Khách hang 1p Giy d nghj vay vn, trInh Uy ban nhân dan c.p 
x (nm khach hang däng ky thuong tru) xac nhân ye dôi tLwng thu hu&ng va nôp 
h so vay vn nêu tai  khoãn 8 Miic ifi vn ban nay dn NHCSXH ncii cho vay. 

Bu&c 2: Sau khi tip nhn dy dü h so, can b tIn dung &1ç1C phan cong 1p 
Thông báo tip nhn h so vay vn theo Mu s 04/KQ giri khách hang. Trong thôi 
han 03 ngay lam viêc kê ttx ngay nhãn day du ho so, can bô tm dung thuc hien kiêm 
Ira tmh day du, hap phap, hap lê cua ho so vay von, lrmh Trurong phong Kê hoach - 
Nghiêp vu tin dung (To truro'ng To Kê hoach - Nghiêp vu) kiêm soat, trinh Giam doe 
NRC SXH noi cho vay xem xét, phê duyt h so vay vn và k Thông báo kt qua 
phê duyt cho vay theo Mu s 05/KQ gCri khách hang. 

Trur&ng hop không dü diu kin phê duyt cho vay, can b tin dyng trinh 
Giám dc NHCSXH noi cho vay k Thông báo tü chi cho vay theo Mu s 
06/KQ, ghi rO 1 do tir ch6i gài khách hang. 

Buâc 3: N}{CSXET ncii cho vay và khách hang 1p Hop dng tIn diing theo 
Miu s 07/KQ. 

Buorc 4 Can bô tm dung chuyên toan bô ho so vay vn va Hap dOng tin 
dyng sang b phn k toán d giâi ngãn bng chuyn khoãn và thirc hin quy trInh, 
thu t11c nh.n ky qu5 nêu tai  Mijc II vn ban nay. 

10. Thu ncr, thu lãi 

a) Thu nçi 

NEICSXH ncii cho vay thu ncr tü tài khoãn tin giri k qu5 cüa khách hang 
khi Co Thông bao cua HOi so chinh NHCSXH ye viêc hoàn tra tiên k) qu5, xu l 
tin k3 qu5 hoc khi dn h?n  trà ncr ghi trên Hop dng tin dyng. 

Trumg hop khách hang dung ngun khác d trâ ncr trucic hn, NBC SXH 
nai cho vay tin hành thu nq cho khách hang. 

b) Thu lài 

Djnh kS'  hang tháng, NHCSXH nai cho vay chü dng thu lãi tin vay tur lâi 
tin gui k qu cüa khách hang. 

N. TO CIIC THVt llIN 
1. Giám dc NHCSXH C,p tinh, cp huyn báo cáo Uy ban nhân dan và 

tham miru Ban dai diên Hôi dOng quan tn NHCSXH cung cap dê then khai thuc 
hiên vn ban nay, tO chuc tap huãn nghiêp vu, quan tnêt dn toan the can bO trong 



don v thirc hin t& cong tác kim tra, giám sat, dam bào vic nhn k) qu5, cho 
vay dê ky qu5' ding quy dinh, chü dông phôi hap vth cac ca quan co hen quan 
tuyên truyên, phô biên nôi dung Quyêt dmh so 12/2020/QD-TTg va van ban nay 
trn cac cap, cac nganh va nglxal dan d:ê biêt, thuc hiên va giam sat 

2 Hachtoankêtoan,luutrtthô sanhãnkyqu5vahô socho vaydêk qu5 
duac thuc hiên theo quy dmh hiên hành cua NHCSXH Viêc cho vay dê ky qu5 
duac hach toan chung vao chuong tnnh cho vay ngum lao dOng di lam viêc a 
nuâc ngoài theo hap dng. 

3 Ch do bao cao thông kê duac thuc hiên theo quy dinh hiên hanh cua 
NIHCSXH. 

4. Ni dung chuyn tip 

a) Khách hang dã thirc hin k qu5 theo vn bàn s 36721NHCS-TDNN 
ngay 20/11/20 13 cua Tong Giam dôc huo'ng dn nghiêp vu ky qu5 dôi vrn nguai 
lao dng di lam vic tai  Han Quc theo Chuong trInh BPS thi tip tiic thc hin 
theo hap dng ki qu dã k) k&, vic hoàn trà tin k qu5 hoc xir 1 tin k)'r qu5' 
ducic thc hin theo huóng dn ti van bàn nay. 

b) Khách hang dã thirc hin vay vn d k qu5 theo van bàn s 402 1INHCS-
TDNN ngày 27/12/20 13 cüa Tng Giám dc huâng dn nghip vi chovay d k3 
qu5 di vâi ngu?ii lao dng di lam vic tai  Han Quc theo Chuang tribh BPS thi 
tip tçic thiic hin theo hap dng tin dyng dâ k) kt. 

5. Vn bàn nay có hiu lirc k hui ngày 15/5/2020, thay th van bàn s 
36721NHCS-TDNN ngày 20/11/2013 và van bàn s 4021/NHCS-TDNN ngày 
27/12/2013 ciia Tng Giám dc. Các van bàn khác có ni dung trái v&i van bàn 
nay ht hiu lire thi hành. 

Yêu cu chi nhnh NHCSXH các tinh, thành ph và các don vj có lien quan 
trong h thong NHCSXH to chirc trin khai thc hin. N&i có vincng m.c, báo cáo. 
Tng Giám dc (qua Ban TIn dyng Nguôi nghèo) d xem xét, giài quyk/. 

(Gzi kern Quyet djnh so 12/2020/QD-TTg ngày 3 1/3/2020) 

No'inhin: - 
- Vn phOng ChInh phü; 
-BOLDTB&XH; 
-BQTàichInh; 
- Chi tjch HDQT NHCSXH; - báo cáo) 
- Các UV BDQT NHCSXH; 
- Tong Giám dc, 
- Tnr&ng Ban kiêm soát; - 
- Thành viOn Ban CGTV HDQT; 
- Các Phó Tong Giám doe, KO toán triiOng; 
- Các Ban CMNV tai HOi sâ chinh; 
- S giao djch, TTCNTT,TTDT; 
- Chi nhánh NHCSXH các tinh, thành pho; 
- Trung tam Lao dng ngoài nirâc (dêpflicrp); 
- Ltru: VT, TDNN. 

Nguyen Dire Hãi 



Mu s. OJA/KQ 
CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 

Bôc lap - Tir do - Hanh phüc 

H(JP BONG KY QUY 
So /20 IHBKQ 

(A'p dung dóz vcf1 khach hang khóng vay von dê kj. qu9,) 

Cn cü B Lut dan s'ir s 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 cüa Quc hi 
khoa XIII và cac quy dmh phap luât khac co hen quail, 

Cn cu Quyêt dmh so 12/2020/QD-TTg ngay 31/3/2020 cua Thu tuo'ng Chinh 
phu thixc hiên thi diem ky qu5 dôi vm nguoi lao dông di lam viêc tai Han QUÔC theo 
Chuong trinh cap phép vic lam cho nguôi lao dng nu6c ngoài cCia Han Quc; 

Cn Cu van ban so tHD-NHCS ngay / /2020 cüa Tong Giam 
doe Ngân hang Chinh sach xà hOi (NHCSXH) hucmg dn nghiêp vu nhân k qu5 
va cho vay dê ky qu5 dôi vth ngun lao dông di lam viêc tai Han Quôc theo 
Chuong trInh cp phép vic lam cho lao dng nithc ngoài cüa Han Quc. 

HOrn nay, ngay  / / , tai tru so NHCSXEI  
.,chñngtôigm: 

I BEN NHAN KY QU'c (sau day goi la Ben A) 

Ngân hang Chinh sách xã hi:  

Diachi:  

Diên thoai Email  

Ngucn dai diên , Chuc vu  

Van bàn üy quyn (nu co), so  ngày  / / do ông (bà): 
 Chrrc vu uy quyên 

II BEN KY QU (sau day goi la Ben B) 

Hç và ten:  Sinh ngày .1..  /  

Chüng minh nhân dãnlCän cuóe cOng dânfH chiu s:  

Ngày cp: / / ; Noi cp:  

Däng k3 thu&ng trá:  

Dja clii cu trü hin tai:  

Din thoai: Email  
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Hai ben càng thOa thun, thông nht k5r kt Hçp dng k) qu91  theo các ni 
dung sau day: 

Diêu 1 Mr và sfr dung tài khoãn tin gui k qu5 

1 Ben B mci tài khoan tiên gin ky qu5 tai Ben A dê thuc hiên k3? qu5 di 
lam viêc tai Han Quôc theo quy drnh tai Quyêt drnh so 1212020/QD-TTg ngay 
31/3/2020 cua Thu tixcmg Chinhphu 

2 Tai khoan tiên gin ky qu5 ducic Ben A phong toa cho den hêt thai han 
ky qu hoAc den thai diem hoan tralxu ly tin ky qu5r theo Thông bao cua Co 
thm quyn. 

Diu 2. S tin, thôi hn Va miic dIch k qu5 

1 So tiên ky qu5 100 000 000 dông (Bang chii' Môt tram trzêu d&ig) 

2 Thai han ky qu5 5 11am 6 thang, kê ti.r ngay / / den ngay / / 

3. MIC dIch k qu5r: Ben B thiic hin k qu5 d di làmvic tai  Han QU& 
theo Chucing trinh c.p phép ViC lam cho lao dng nucc ngoài cüa Han Quc. 

Diu 3. Lãi sut và cách thfrc trã lãi tin gfri k qu5 
1. Trong thai hn k qu5 (5 11am 6 tháng) 
- Trong thai han  5 nm, tiên glri k3 qu5 cüa Ben B dirçrc áp dimg theo loai 

tin g1ri có kr han 12 tháng. Djnh kr 12 tháng, Ben A thirc hin trâ lâi, nhp gc 
và tx dng chuyên sang ki gii 12 tháng tiêp theo. Lãi sut áp d'çmg bng lãi su.t 
tin g1ri Co kr han 12 tháng trâ lai cuôi kST, do Ben A cong b tai  thai dim nhn 
tiên ky qu5 ( %/näm) hoäc tai thai diem chuyên sang ky gin 12 tháng tiêp 
theo. Thai gian gài duâi 12 tháng, tiên gui k3r qu5 cüa Ben. B duçrc ap ding lãi 
sut tin gui không ki han do Ben A cOng b tai  thai dim rut tin. 

- Trong thai gian 6 tháng con lai,  tin gui k qu5 (baO gm gc và lãi 
nh.p gc) cüa Ben B duçic chuyn sang áp diing theo l°ai  tin gui có kS' han 6. 
tháng. Lãi su.t áp ding b.ng lãi suit tin gui Co k' h?n  6 thong trâ lãi cuôi ki, do 
Ben A COng b tai  thai dim chuyn sang kr hn 6 tháng. Thai gian gui dithi 6 
tháng, tin gui k qu cüa Ben B duçic áp diing lãi sut tin gui không k) han  do 
Ben A cOng b tai  thai dim rut tin. 

2. H& thai han  k qu5, Ben A thc hin trâ lãi, nhp gc và chuyn sang 
áp diing theo loai tin gui cO k' han  6 tháng. Dnh kS'  6 tháng, Ben A thçrc hin 
trâ lãi, nhp gc và tir dng chuyn sang k' gui 6 tháng tip theo. Lãi su.t áp 
ding bang lãi sut tin gui có kr hn 6 thang trã li cui ky do Ben A cong b 
tai thai dMm chuyn sang loai tin gui ki hn 6 tháng. Thai gian gui ththi 6 
tháng, tin gui k qu cUa Ben B duçic áp dng lãi sut tin gui không k han  do 
Ben A cOng b tai  thai dim rut tin. 

'Hcip dng dirç,c dánh may và in 
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A 9 S A - 9 A 9 - Dien 4. Hoan tra hen ky quy va tat toan tai khoan tien gin ky quy 

1. Ben A hoàn trâ tin k3'i qu5 và tht toán tài khoãn tin giri k qu5$ cho 
Ben B theo Thông báo hoàn trâ tin k5r qu cüa Trung tam Lao dng ngoài nuâc 
thuc B Lao dng - Thuong binh và X hi. 

2. Trong thyi hn 03 ngày. lam vic k tir ngày nhn dy dii h so (gm: 
Thông báo hoàn trà tin k qu5 cüa Tng Giám dc NHCSXH và Biên bàn thanh 
1 hçp dng dua ngu?i lao dng di lam vic a nithc ngoài do Ben B cung cap), Ben 
A thirc hin thu tiic hoàn trã và tt toán tài khoàn tin gCri k qu5 cho Ben B. 

A 7 . A - A 5 9 5 A 9 5 - Then 5. Xir ly hen ky quy va tat toan tai khoan hen gui ky quy 

i. Ben A thirc hin vic xir l tin giri k qu5 cüa Ben B theo Thông báo 
ciia Trung tam Lao dng ngoài nixó'c v vic xü l tin k qu5 cüa Bên.B. 

2. Ben A thc hin tt toán tài khoãn tin gi:ri k qu5 cüa Ben B và chuyn 
tin k3 qu5 (bao gm Ca gc và lãi) vào ngân sách nhà nuâc cp tinh noi Ben B 
dng k3 thumg trü trrn5rc khi di lam vic ti Han Quc. 

Diu 6. Quyn và nghTa vii cüa Ben A 

1. Thirc hin d'Cmg các ni dung dà thöa thuan trong Hçip dng nay và 
dixçc quyn yêu cu Ben B thirc hin ding các diu khoân dã cam kt. 

2. Tir chi các yêu cu cña Ben B không dng vói quy djnh cüa pháp lut 
va thóa thun trong Hçip dng nay. 

3. HrnSng dn thii t1ic d Ben B thçrc hin vic k qu5, sir d%ing tài khoàn 
tin giri k qu5 theo ding quy djnh cüa pháp lut và thóa thu.n ti Hçip dng nay. 

4. Chi trâ d&y dCi tin gc, lãi tin gi'ri k qu5 cho Ben B theo diing quy 
djnh ti Hqp dng nay. 

Diu 7. Quyn và nghTa vii cüa Ben B 

1. ThiTC hin dg các ni dung dã thöa th4n trong Hqp dng nay và 
duçrc quyn yêu cu Ben A thçrc hin ding các diu khoàn dã cam k&. 

2. Tü chi các yêu câu cüa Ben A không dung vâi quy djnh cua pháp lut 
và thôa thun trong Hcp dng nay. 

3. Cbju trách nhim trixac pháp 1i4t v tInh chInh xác, trung thirc cüa cac 
thông tin, tài lieu dâ cung c.p cho Ben A. 

4. CMp hành vic hoãn tra tin k qu5 và tt toán tài khoàn tin gui k 
qu5, xu l tin k qu5 theo thöa thun tai  hcip dng nay. 

Diu 8. Tranh chap và giãi quyt tranh chap 

1. Mçi tranh chp xây ra gita hai Ben duçic uu tiên giài quy& bng 
thrnmg hxcing trên nguyen t.c bIrth dng, cüng có lçii. Tnrèng hqp không 



thuo'ng hxqng duçc thi yêu. cu ca quan có thm quyn giãi quyt hoc kWii 
kin theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. M9i tranh chp lien quan dn vic hoàn trã tin k qu5, xü l tiên k 
qu5 và tt toán tài khoân tin g1ri k qu5 phát sinh giüa Ben B vâi Trung tam 
Lao dông ngoai nuac thi Ben B va Trung tam lao dông ngoai nuac chiu trach 
nhiêm giai quyêt 

Diu 9. Cam kt chung 

1. Hai Ben cam k& thirc hin di'ing các diu khoân cUa Hap dng nay. 
Moi sua dôi, bô sung phai duac six thông nh.t cua hai Ben va phai lap thanh Phu 
luc hop dông bang van ban Phu luc hap dông va cac tai hêu kern theo (nêu co) 
la bô phân không tach rai cua Hap dông nay, cac Ben co trach nhiêm, nghTa vu 
thuc hin. 

2. Nhftng ni dung không duçic thôa thun theo Hap dng nay dtxçic thirc 
hin theo quy dinh tai Quy&  dinh  s 12/2020/QD-TTg ngày 3 1/3/2020 cüa ThU 
tithng Chfrih phU, quy djnh cUa NHCSXH và quy dnh cUa pháp lut. 

Diu 10. lliu hrc cüa Hçp dng 

Hap dng nay có hiu 1irc k ti'r ngày k. 

Hap dng nay gm 04 trang, dUçYC 1p thãnh 02 ban có giá frj pháp 1 nhu 
nhau, mi ben giU 01 bàn.!. 

DAI DIN BEN B DIDINBENA 
(, ghi rö hQ ten) ten, dóng ddu) 



CQNG bA xA HOI Cliii NGHIA VIETNAM 
s6: OJB/KQ 

Doe lap - Tir do - Hanh phüc 

H(P BONG KY QU'c 
S /20 IHDKQ 

(A'p dyng dô'i vái khách hang vay v6n d kj qu9,) 

Can cir B Luat dan sir s 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 cüa Quc hi 
khoa XIII va cac quy drnh phap luât khac có hen quan, 

Cn cü Quyt djnh s 12/2020/QD-Y]Tg ngày 31/3/2020 c1ia Thu tiiâng Chinh 
phü thirc hin thi dim k qu5r d& v&i nguôi lao dng cli lam vic t?i  Han Quc theo 
Chi.wng trmh cap phep viêc lam cho ngum lao dông nucic ngoaa cua Han Quoc, 

Can cu van ban so /HD-NHCS ngay / /2020 cua Tong Giam 
dé,c Ngân hang ChInh sách xã hi (NHCSXH) hu&ng dn nghip vi nhn k5i qu5' 
và cho vay d k qu di vâi nguô'i lao dng di lam vic tai  Han Quc theo 
Chuang trInh cap phép vic lam cho lao dng nuâc ngoài cüa Han Quoc. 

Horn nay, ngày / /  ....., ti trii sâ NHCSXH  
 cháng tOi gm: 

I. BEN NILN K'' QU' (sau day gi là Ben A). 

Ngãn hang CbInh sách xâ hi:  

Djachi:  

Diên thoi: ; Dia chi thu din tCx:  

Nguii di din: ; Chirc vii:  

Van bàn üy quyn nu co), s  ngày  / / do ông (bà):. 
.,Chircvi: üyquyn. 

H. BEN K QU (sau day gçi là Ben B): 

HQ và ten:  Sinh ngày / /  

Chung minh nhãn dãnlCän ctroc cong dãntHô chiêu so  

Ngày cap: / / ; Ncii cap:  

Däng k3 thu&ng trñ:  

Dia chi cu trü hin tai:  

Diên tho.i: ; Email:  
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Hai ben cling thóa thun, thng nht k kêt Hqp dông k3 qu5 theo các ni 
dung sau dày 

Diu 1. M& và sir ding tài khoãn tin gui k qu5 

1 Ben B m tai khoan tiên gin ky qu tai Ben A dê thuc hiên ky qu5 di 
lam viêc tai Han Quôc theo quy dmh tal Quyêt dmh so 12/2020/QD-TTg ngay 
31/3/2020 cua Thu tiicing Chmh phu 

2 Tai khoan tiên gin k qu9 ducic Ben A phong toa cho den hêt thai han 
kqu hoc dn thii dim hoàn trãlxü 1 tin k qu5 theo Thông báó cüa cp có 
thm quyn. 

Diu 2. S tin, thM hin và misc dIch k3 qu51 

1. S tin k3 qu5: 100.000.000 dng (Bcng chi: Mt tram triu dng). 

2 Thai han ky qu5 5 nàm 6 thang, kê tu ngay / / den ngay / / 

3. Miic dIch k3 qu5: Ben B thirc hin k qu5 d di lam vic tai  Han Quc 
theo Chucing trinh cp phép vic lam cho lao dng nuóc ngoài cüa Han Quc. 

Diu 3. Lãi sut và cách thfrc trã Iãi tiên girl k qu5 

1 Trong thai han ky qu5, lãi sut tiên gui ky qu5 cua Ben B bang lãi suât 
tiên vay dé ky qu5 ( %/näm) Ben A thixc hiên tra lâi tiên gin ky qu5 theo 
dnh kSr h.ng tháng và chii dng thu lãi tin vay k qu5$ cüa B. 

2. Khi ht thii hn k qu' hoc có Thông báo hoàn trá tin k qu5 cüa 
Tng Giám dc NHCSXEI màBên B không dn lam thu tiic, Ben A thirc hin 
thu na vay va tat toan tai khoan tiên gin ky qu5 So tiên con lai dtrac áp dung 
theo loai tiên gui co ky han 6 thang Dmh k5' 6 thang, Ben A thuc hiên tra lài, 
nhp gc và tr dng chuyn sang kr giri 6 tháng tip theo. Lâi su.t áp diing 
bang lãi su.t tin gui có k' han  6 tháng trã lãi cui k, do Ben A cong b tai  thai 
dim chuyên sang loai  tin gui k' hn 6 tháng. Th?i gian gui dithi 6 tháng, tin 
gth k qu5 cüa Ben B dixqc áp diing lãi suit tin gui không kr han do Ben A cong 
M tii thài dim rtt tin. 

Diu 4. bàn trâ tin k qu5 và tt toán tài khoãn tin gui k qu5 

1. Ben A hoàn trà tin k qu và tt toán tài khoán tin gui k) qu5 cho 
Ben B theo Thông báo hoàn trâ tin k qu5 cüa Trung tam Lao dng ngoài nuóc 
thuc B Lao dng - Thucing binh và Xã hi. 

2. Trong th&i hn 03 ngày lam vic k ffr ngày nhn dy dü h sa (gm: 
Thông báo hoàn trâ ti&i k) qu5 cüa Tong Giám doe NHCSXH và Biên bàn thanh 
1 bqp dng dua nguii lao dng di lam vic a nuâc ngoài do Ben B cung cp), Ben 
A thc hin thu tc hoãn trâ và tt toán tài khoãn tin gui k3 qu5 cho Ben B. 

'Hqp dng duqc dánh may và in 



Diêu 5. Xtr 1 tiên k qu5 và tat tOán tài khoãn tin gü'i k qu5 

1 Ben A thuc hiên viêc xix ly tiên gin ky qu5 cua Ben B theo Thông bao 
cua Trung tam Lao dông ngoai nucic ye viêc xix ly tiên ky qu5 cua Ben B 

2 Trong thcii han 03 ngay lam viêc ké tu ngay nhân ducic Thông bao xix 
1 tin k qu9 ciia cüa Tng Giám dc NHCSXH, Ben A thc hin tt toán tài 
khoàn tin g1ri k qu5 cüa Ben B d thu hi ncr vay và chuyn s tin con lai 

(nu co) vào ngân sách nhà nuâc cp tinh non Ben B Thng k) thLthng tiui truâc 
khi di lam vic tai  Han Quc. 

.A A - Dieu 6. Quyen va nghia vii cua Ben A 

1. Thirc hin dáng các ni dung dã thOa thun trong Hçip dng và duçic 
quyn yêu cu Ben B thirc hin dimg các diu khoãn dä cam k&. 

2. Th chi các yêu cu cUa• Ben B không ding vâi quy djnh cüa pháp 1ut 
va thoa thuân trong Hop dông nay 

3. Hu&ng dk thu tiic d Ben B thrc hin vic k qui, si:r ding tài lthoãn 
tin gui k) qu5 theo dñng quy djnh cCia pháp 1ut và thOa thun tai  Hçp dng nay. 

4. Duçic chü dng sü diing tin gui k) qu5 d thu nq tin vay cüa Ben B 
khi ht th?ri hn k3 qu5 hoc khi nhn duçrc thông báo cüa Tng Giám dc 
NHCSXH v vic hoãn tralxi:r 1 tin k3 qu5' cüa Ben B. 

Diu 7. Quyn và nghia vii cüa Ben B 

1. Thirc hin dung các ni dung dà thOa thun trong Hçvp dng và duçrc 
quyn yêu cu Ben A thçrc hin dñngcác diu khoãn dã cam kk 

2. Tü chi các yêu cu cüa Ben A không dñng vOi quy djnh cüa pháp luat 
và thóa thun trong Hcip dàng nay. 

3. Chju trách nhim trixâc pháp 1ut v tinh chinh xác, trung thirc cüa các 
thông tin, tài lieu dã cung cp cho Ben A. 

4. Chp hãnh vic hoàn trà tin k qu5$' và tt toán tài khoin tin gri k 
qu5, xü 1 tin k qu5 theo thông báo thOa thun tai Hop dng nay. 

Diu 8. Tranh chp và giäi quyt tranh chap 

1. Mçi tranh chp xãy ra gifla hai Ben duçrc ixu tiên giãi quyt bng 
thucrng luçmg trên nguyen t.c bInh ding, cüng có lçri. Trumg hop không 
thucrng lucrng duçrc thI yeu cu cci quan có thm quyn giâi quyk hoc kh&i 
kin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. M9i tranh chip lien quan dnvic hoàn trâ tiên k qu, x1r 1 tin gui 
k qu5 và tht toán tài khoàn tin gui k qu phát sinh gia Ben B vâi Trung tam 
Lao dng ngoài nuóc thI Ben B va Trung tam lao dng ngoài nuâc chju trách, 
nhim giãi quyt. 



Dieu 9. Cam ket chung 

1. Hai Ben cam kêt thirc hin dñng các diêu khoãn cüa Hap dông ñày. 
M9i sira di, b sung phâi duçic s1,r thng nh.t cüa hai bênvà phài 1pthành Phii 
luc hap dông bang van ban Phu luc hop dông va cac tai lieu kern theo (neu co) 
la ho phân không tach rai cua Hop dông nay, cac Ben co trach nhiêm, nghTa vu 
thirc hin. 

2 NhCtng nôi dung không &raC thoa thuãn theo Hop dông nay dixac thuc 
•hin theo quy dnh ti Quy& djnh s 12/2020/QD-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu 
ttthng Chmnh phü, quy djnh cüa NBC SXH và quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 10. HiU life cüa Hçrp dông 

Hop dng nay có hiu 1irc k th ngày k. 

Hap dng nay gm 04 trang, duçic 1p thành 02 ban có giá trj pháp 1 nhu 
nhau, mi ben giU 01 bãn./. 

D1DINBENB D4JDIINBENA 
(Kj, ghi rö ho ten) (3 ten, dóng dâu) 



Mu s6 07/KQ 
CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VI1T NAM 

Doe lap - Tir do - Hanh phüc 

HOP BONG TIN D1JNG 
S /20 /HBTD 

- Can cü B Luat dan s1r s6 91/2015/QH13 ngày 24/11/20 15 cia Quc hOi 
khoa XIII va cac quy dmh pháp luât khac co lien quan, 

- Cn Cu Quyt djnh s 12/2020/QD-TTg ngày 31/3/2020 ciia Thu txóng 
Chinh phu thuc hiên thi diem ky qu5 dôi vm nguôi lao dông di lam viêc tai Han 
Quôc theo Chucing tnnh cap phep viêc lam cho lao dông nu&c ngoai cua Han Quoc, 

• - Can cü vn bàn s& /HD-NHCS ngày /  /2020 ciXa Tng 
Giám dc Ngân hang ChInh sách xã hi (NHCSXH) huàng dn nghip vii nhn 
icy qu5 va cho vay dê ky qu5 dôi vcn ngucn lao dông di lam viêc tai Han Quôc 
theo Chuang trinh cp phép vic lam cho lao dng nithc ngoài Cüa Han Quc; 

Can cü Gi.y d nghj vay vn ngày . . . .1....!..... và các h sa kern theo cüa 
Ong (ba)  

Horn nay, ngày . . . .tháng nm , t.i trij sâ NHCSXH  
 chiing tôi gm: 

I. BEN CHO VAY (sau day gi là Ben A): 

Ngãn hang Chmnh sách xã hOi:  

Djachi:  

Diên thoai: Email  

Nguii dai  din: Chüc vii:  

Van bàn üy quyn nu co), s  ngày / / do ông 
(bà. , Chüc vw iXy quyn. 

II. BEN VAY (sau day gçi là Ben B): 

H9 và ten nguii vay: Ngày sinh / /  

Chung mrnh nhan dãnlCàn cixc cong dânlHô chiêu so  

Ngày cp  / / ; Nai cap  

Noi dng k thi.rông trü:  

• DiachicutriXhiêntai:  

Diên thoai: Email:  



Hai ben càng thôa thun, tMng nMt k k& Hqp dng tIn diing' theo các ni 
dung sau day 

Diu 1 Nôi dung cho vay 

1. Tng s tin cho vay (bang s dng 

(Bang chiè ) 
2 Thrn han cho vay 5 11am 6 tháng Han tra nci ngay I / 

3. Lãi suât cho vay: ..... %Inäm 

JJiêu 2. Giãi ngân 

1. Tin vay duqc giài ngân sau khi hai Ben k) Hcip dng tIn digig và Ben 
B thrc hin thii tiic k qu5 tti Ben A. 

2. Ben A giâi ngãri so tiên Ben B vay vào tài khoãn tin gth k qu5cüa 
Ben B ma tai Ben A. S tài khoân  

3. Khi giài ngân, hai Ben cing xác nhn vào phn Theo döi cho vay - thu 
nq - dir my cüa Hqp dng tin diing nay. 

Diu 3. Mi1ic dIch sfr diing tin vay 

Ben B sCr dimg toãn b s tin vay d k3 qu5 di lam vic tai  Han Quoc 
theo Chucmg trInh cp phép vic lam cho lao dng rnthc ngoài ciia Han Qu&. 

Diu 4. Thu ncr, thu lãi 

i. Ben A chü dng thu nçi tr tài khoãn tiên g1ri k) qu5 cüa Ben B khi hai 
Ben thirc hin thU tic hoàn trã tin k5' qu ho.c xU l tin k qu5 theo Thông 
báo cUa Tng Giám dc NHCSXE{ hoc khi dn h?n ira nçi theo quy djnh tai  khoãn 
2 Diu 1 Hqp dng tin diing nay. 

2. Djnh ki hang tháng, Ben A chU dng thu lâi tin vay tir lãi tin gui k3 
qu5 cUa Ben B. 

3. Ben B có th sU diing các ngun khác d trâ nçi truâc han. 

Diu 5. Quyn và nghia vui Ben A 

1. Thirc hin diing các ni dung dà thöa thun trong Hçip dng tIn diing 
nay và duçic quyn yêu cu Ben B thirc hin dUng các diu khoán dã cam kk 

2. Dixçic chU dng thu nçi, thu lài tin vay tü tin gUi kqu cUa Ben B 
theo thôa thun ti Diu 4 Hçrp dng tIn diing nay. 

3. Yêu cu Ben B cung c.p các tài lieu, thông tin c.n thit lien quan dn 
qua trinh vay vn. 

4. Tir chi các yêu câu cUa Ben B không dUng vâi quy djnh cUa pháp lust 

và thôa th4n  trong Hçrp dng tIn diing nay. 

1  Hçcp dng duçic dánh may và in 
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A P A Then 6. Quyen va nghia vii cua Ben B 

1. Thrc hin diing các ni dung dà thôa thun trong Hap dng tin diing 
nay và dizçic quyn yêucu Ben A thirc hin diing các diu khoãn dã cam kt. 

2 Hoan tra dày dii nci vay (ca tiên gôc va lâi) theo dung thai han gin trong 
Hap dông tin dung va duac quyn tra na iruâc han 

3 Cung cap dày du, trung thtrc cac thông tm, tai lieu lien quan den vay 
vn và chju trách nhim tnxâc pháp 1ut v tInh chinh xác cüa các thông tin, tài 
1iu dã cung cp cho Ben A. 

4 Tu chôi các yêu câu cua Ben A không dung vai quy dinh cua phap luât 
và thôa thu.n trong Hap dng tIn diing nay. 

Diu 7. Tranh chap Va giãi qnyt tranh chp 

M9i tranh chp xãy ra giCta hai Ben duçc uu tiên giâi quyt bang thuang 
luqng trên nguyen tc bIrth dng, ciing có lçii. Trithng hap không thirang huqng 
duçic tin yeu cu ca quan có thrn quyn giâi quy& hoc kh&i kin theo quy 
dlnh cüa pháp 1ut. 

Diu 8. Cam kt chung 

1. Hai Ben cam kt th%rc hin di'ing các diu khoin cüa Hap dng tIn diing 
nay. M9i si:ra di, b sung phái duçic sir thng nh.t ciia haiBên và phãi 1p thành 
Phu luc hap dông bng van ban Phu luc hap dông va cac tai lieu kern theo (neu 
co) la ho phãn không tach rai cua Hap dong nay, cac Ben co trach nhiêm, nghTa 
vil th'rc hiên. 

2 Nht:tng nôi dung không duac thoa thuãn theo Hap dông tm dung nay duac 
.thrc hin theo quy dinh  cüa NHCSXH và quy djnh cüa pháp lust. 

Diu 9. lliu hrc cüa Hç'p  dng 

Hap ctng tin dung nay có hiu içrc k tr ngày k cho tci khi Ben B hoàn 
thãnh nghia vii trânq (bao gm Ca tin gc và lãi) cho Ben A. 

Hap dông tIn dung nay gôm 04 trang, duoc lap thanh 02 ban co gia tn phap 
1 nhu nhau, mi ben gii:t 01 bn./. 

DAI DIN BEN B DI DIN BEN A 
(I, ghi r6 hQ ten,) (Kj ten, dóng dd'u) 



TIIEO DOI dO VAY - THU NV - PU' NV 
(Hcip dng tin dyng s6 .120... ./HDTD ngày tháng nám 20.... 
kj5 gii?a NHCSXH.....................vó'i ông/bà. 

1. THEO DOI CHO VAY 

Don vj. dông 

Ngày, 
tháng, nam s tin giãi ngân Dir "u' 

Chfrk 

Khách hang K toán 

2. THEODOITHUN€%-DU'N€% 

Doii VI.' dong 

Ngay, 
tháng, nãm S tin thu ncr Dir 

Chfr k5r 

Khách hang K toán 



Máu s 02/KQ 
NGAN HANG CHTNH SACH XA HOT CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

Cm NHANH TINHJTP Dôc lap - Tir do - Hanh phüc 

Sô /  
Vê vic x i tin gi qu cüa 

. ngày tháng näm  

ngtthi lao dng 

Kinh giri: Sâ Lao dng TB&XH tinhlthành ph  

Cn c'tr Quyt djiih s 12/2020/QD-TTg ngày 31/312020 càa ThU tthng ChInh 
phtX thrc hin thi dim k qu5i d& v&i ngLthi lao dng di lam vic tii Han Quc theo 
Chuong trmnh c.p phép vic lam cho lao dng nixâc ngoài cUa Han Quc; 

Can c(r van bàn s /HD-NHCS ngày .1. .1  cUa Tng Giám 
dôc Ngân hang ChIrth sách xã hi (NHCSXH) h'tthng dan nghip vii nhn k) 
qu5T và cho vay dê k qu5 dôi vói nguñ lao dng di lam vic ti Han Quôc; 

Can cCr Thông báo cUa Tang Giám dc NHCSXH v vic xU l tin gUi 
k qu5 cUa ngithi lao dng; 

Chi nhánh N}ICSXH  thông báo két qua xi:r l tin k qu5 di 
vói ngithi lao dng di lam vic tai  Han Quc theo Chumig trInh EPS, cii th: 

- Tang s ngui lao dng bj xU 1 tin k qu5 trong thii gian tU ngày 
../.....dn ngày .1. .1. 1à  lao dng. 

- Tng s tin gUi k qu5 dã duçic xi:r l:  dng 
(bang chct ), bao gm: s tin 
gc:  dng, s tin lài:  dng). Trong do: 

+ S tin dã thu hi d trâ nçi vay t.i NHCSXH: dng 
(bng chir dng). 

+ S tin dà chuyn vào ngân sách nhà nu6c tinh/thành ph6  
dng (Bang chft dng). 

(Danh sách ngwài lao d5ng di lam vic tgi Han Quc theo chuv'ng trInh 
EPS bi xz,'c lj tin /c qu9 dInh kern).!. 

Noinhân: GIAM DOC 
- Nhir trén; 
-Lmi:VT. 



NGAN HANG CHINH SACH xA HO! 
CIII NHANH TiNH/THANH PHO  

DANH SACH XT LY TIEN KY QUc-  CUA NGUI LAO DQNG 
DI LAM VIC THEO CHUONG TRINH EPS 

(Ban hành kern theo van ban s / /  cia C1hi nhánh NHCSXH tinh/thành pM... 

Doi v: tInh: dong 

TT Hç và ten Ngay, tháng, 
nam sinh 

Gi tinh 

CMND/CCCD/HÔ chiu 

Da chi(thôn, 
xa) 

S vAn bàn 
thông blo 

cua 
TTLDNN 

S tin gfri k qu5 dã tht toán 
S6 tin dàxü 1 

L do xfr 1 
tien k' qu 

Tong 

Trong do: 

So Ngày cap Noi cap Goc 
L ai phát 

sinh 
T rã nq vay 

tai 

Chuyen vào 
NSNN cap 

tinh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

1 

2 

Huyn A 

DVAn  

Huyn B 

15/04/1915 Nam 12345566 01/01/2011 CAScmLa Thôn,xA 100.000.000 

Tng cong: 

Lp biu Kim soát 



Mu s6 04/KQ 
Lap 02 lien: 01 lien litu NH 01 lien giao khách hang 

CHI NHANH TINHITP CONG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIETNAM 
PGD HUYN Ic1p-Tiydo-Hnhphüc 

THÔNG BAO 
TIEP NHJN HO S VAY VON 

Ngày tháng nàm 20 , Chi nhánWPhông giao djch Ngân hang 

ChInh sách x hi (NHCSXH) dã nhn duçic h sci vay vn: 

Ten khách hàng  

Djachi:  

S diên thoai Email  

sa vay vn ccia khách hang bao gôm: 

TT Ten giy to' 
nh30 

1 Giy d nghj vay v6n (ban chinh) I 

2 
Ban sao chi'rng thiic Hçip dng &ra ngithi lao dng di lam vic ti 
Han Qu6c theo chucing trinh BPS 

3 B sao chirng thirc h chiu cOn hiu 1irc I 

4 Ban sao chi'rng thirc s6 h khu N 

B sao chrng thirc Gi.y xác nhn Mu s6 4 ban hãnh theo Ngh dinh s 

74/2019/ND-CP 

6 Ban sao chi'rng thirc Quyt djnh thu hi dt cüa cp Co thm quyn I 

7 Giy ti khác 

Trong vông 03 ngày lam vic k tir ngày tip nhn dü M sci vay vn 

(ngày  /  /20 ), Chi nhánh/Phông giao djch NHCSXH  

sê gui Thông báo k& qua phê duyt cho vay/Thông báo tü chi cho vay dn qu' 

khách hang. 

CAN BO TIEP NH4N 
(Iv, ghi rö hQ ten) 



Mâu so 05/KQ 
Lap 02 lien: 01 lien hai NHnoi cho vay, 01 lien giao khách hang 

NHCSXH TtNH, TP  CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA V1T NAM 
PGD Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

 ngày tháng nám  

THÔNG BAO 
KET QUA PHE DUYT CR0 VAY 

KInh giri: Ong (bà)  

Dja chi  

Chi nhnhiPhông giao djch Ngãn hang Chmnh sách xã hi (NHCSXH) 
thông báo kt qua phê duyt cho vay di vói khách hang nhu sau: 

- S tin phê duyt cho vay dng 

(Bngchtt ) 

- Miic dIch cho vay: d k qu di lao dng ti Han Quc theo theo 
Chixcmg trinh cp phép vic lam cho lao dQng nithc ngoài cüa Han Quc. 

- Thñ h?n  cho vay: 5 nm 6 tháng. 

Trân tr9ng thông báo d Ong (bà) dn trti si Chi nhánWPhông giao djch 
NHCSXH tinWIiuyn  

Dia clii  

Vào inc gi , ngày tháng nãm d k Hçip 
dng tIn diing và lam các thU tijc lien quan theo diing quy djnh. 

D bit them thông tin chi tit, xin lien h vói Chi nhánhlPhông giao djch 
NRCSXH tinh!huyn theo SDT:  

Trãn tr9ng thông báo! 

GIAM DOC 
(1(35 ten, a'óng du) 



M&u s 4 
- (BanhànhtheoNghidjnhsá74/NFi-Cp) 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA WET NAM 
Bc 1p - Tii  do - Hinh phüc 

GIAY xAc NHAN 
THAN NHAN NGIf(YI CO CONG vOi CACH MANG 

1. Thông tin ye than nhân ngithi có cong vâi each mng 

Hç vàtên  

Ngày, tháng, 11am sinh: / / Giâi tInh:  

Noi ciztriv  

Quan h vci ngithi có cong vói each mng'  

2. Thông tin v ngui có cong vâi each mng 

119 vàtên  

Ngày, tháng, näm sinh: / / Giâi tInh:  

Thuc din ngTthi có cOng vâi each mng (2):  

S6hsa:  

Noi cutnr  

xAc NTI4N CUA C% QUAN 
CO THAM QUYEN (4) 

Ong/bà  
Là than nhân ngtthi có cong vâi 
each mng .1. 

ngày .... tháng .... nàm 
THU TRTfNG B€IN \TI 

(Kj, dóng dá'u và ghi rö hQ ten) 

,ngày. tháng nãm 
XACNIL3N 

CUA NGII CO CONG 
VOl CACH M4NG 
( và ghi rö hQ tên)(3)  

,ngày. . tháng. .näm 
NGU'OI BE NGHj 

XACNIL.N 
(K3 và ghi rö ho ten) 

Ghichá: 
(1) Ghi quan h ngixài d ng xác nhn vâi ngixi có cong vài each mng: cha dê, mc dé; 

vg hoc chng; con (con dé, con nuôi). Than nhãn 1it sT con là ngtrñ có cong nuOi dixO'ng lit si. 
(2) Ghi rO 1oi d6i tixçYng ngu&i có cOng vâi each mng. 
(3) Mic nay không áp diing d6i v&i lit s, ngui có cong vài cách mng dà tr tr.n. 
(4) Xác nhn cüa cci quan có thm quyn: 
- Trung tam nuOi dxOng thucing binh, bnh binh nng và ngithi Co cong xác nhn ngtxôi cO 

cOng vth cách mng do Trung tam quãn 1; 
- Dcm vj quân di, cong an có thm quyn theo quy djnh cüa B Qu6c phOng, B Cong an 

xác nhân nguñ có cong vOl each mng do don vj quân dOi,  cong an quãn 1; 
- Uy ban nhán dan cp xà xac nhn nguri có cong vOl cách mng d6i vOl nhttng trixông hçp 

can 'ai dang Cu trü ti xL 



NGAN HANG CHINH SAC ': 

So': 
Ngày:44- 
ChUYetr • 
1(1W  

- 

SE'N 

ThU TU'àNG CH!NH PHU CONG HOA xA HQI CII(J NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc 

/20201QD-TTg Ha Nç3i, ngày 31  tháng 3 nám 2020 

QUYET DINII 
Thtrc hin thI dim k qu5 di vói ngtrô'i lao dng 

di làni vic t3i Han Quc theo Chirong trInh cp phép 
vic lam cho lao dng ntró'c ngoài cüa Han Quc 

0 

Can cLuat  Td chz-c CvhInhphi  ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ci- Lu4t  Ngtthi lao dng Viçt Nam di lam vic a nwác ngoài theo 
hçrp dng ngày 29 tháng 11 nám 2006; 

Can th Nghj djnh so 138/2016/ND-CF ngày 01 tháng 10 nám 2016 cta 
Chinh phi ban hành Quy chef  lam vic cia GzInh p/in; 

Theo d nghj cia Bô tru-óng B Lao c45ng  - Thwong binh và Xä hç5i, 

Thz twang C'hinhphi ban hành Quylt djnh v thy'c hin thu die2m kj qu9 
doz vo'z ngwaz lao dQng di lam vzçc tgz Han Quoc theo Chwong trznh cap phep 

.., ' * '. p vzçc lam cho lao tQng nwcc ngoaz cua Han Quoc. 

Chirong I 
QUY DINII CHUNG 

.A • .A Dieu 1. Phim vi dieu chinh 

Quyt dnh nay quy djnh v th%rc hin thf dim k qu5, h trq vay dê k$' 
qu5i dôi vó'i ngtthi lao dng di lam vic t.i Han Quôc theo Chrnmg trmnh cap 
phép vic lam cho lao dng nuâc ngoài cUa Han Quôc (sau day gçi là Chucing 
trinh BPS), hoàn trà tiên k qu5$, xCr l tiên k) qu5, quãn l và sCr dung tiên k 
qu5 sau khi chüyên vào ngãn sách nhà nuéc. 

Diu 2. Di tirçrng áp dirng 

1. Ngithi lao dng di lam viec tal Han Quc theo Chucrng trmnh EPS. 

2. Trung tam Lao dng ngoài nithc thuc B Lao dng - Thtrcing binh và 
Xãhi. 
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3. Ngãn hang Chmnh sách xâ hi. 

4. Các ca quan, to chrc, cá nhãn khác có lien quan den vic ngithi lao 
dng di lam vic ti Han QuOc theo Chuong trInh BPS. 

___ Chtrong II 
TI[(SC H I N KY QIi', HO TRQ VAY VON BE K QU 

.A •A - Bien 3. Thrc hiçn ky quy 

1. NguOi lao dng trixâc khi di lam vic ti Han Quc theo Chumg trinh 
BPS phãi k qu5 dê bào dam thrc hin ding hcip dOng, ye nithc diing th?i hn 
sau khi châm dirt Hcrp dOng lao dng. 

2. Mirc tin k qu5' là 100.000.000 (met trm triu) dng. 

Biu 4. Thôi dim k qu5r, ngân hang k5 qu và thô'i h311 k qu5 
S A S S A S A 1. Trong thcn h?n  35 ngay ke tix ngay ky Hqp dong dua ngiscii lao d9ng 

di lam vic tai Han QuOc theo Chuong trInh BPS vói Trung tam Lao dng 
ngoài nixâc, ngu?ii lao dng thc hin k qu5 t.i Ngãn hang Chinh sách x hi 
trên dja bàn nth nguM lao dng dng k thuàng tth. 

2. Thôi hn k qu5 là 5 nàm 6 tháng. 

Biu 5. H trq vay vn d k qu 

1. Ngixii lao dng thuOc di tuqng duçic vay vn ti Ngãn hang Chinh 
sách xâ hi dê di lam vic & nithc ngoài có thu cau vay von duqc vay den 
100.000.000 (m9t tram trieu) dong tal Ngan hang Chinh sach xa h91 de ky quy 
ma không phài thc hin bào dam tiên vay. 

2. Ngãn hang ChInh sách xä hi thOa thun v&i ngithi lao dng trong hqp 
dông tIn dmg ye thri hn cho vay, vic trà nçi gOc và lãi suât tien vay. 

3. Lãi suit cho vay áp ding theo mi'rc lài sut cüa Ngân hang ChInh sách 
xã hi dOi vâi nguJi lao dng di lam vic & nuâc ngoài theo hqp dông ph 
hçip vói timg dOi tuçing. 

Biu 6. Hçrp dngk qu5 và thông báo k qu5 

1. Ngu&i lao dng và Ngãn hang ChInh sách xâ hi nai nhn k qu, k 
k& hçip dng k$r qu5 phü hcip vôi quy djnh cüa Quy& djnh nay và các quy 
djnh hin hành có lien quan, trong do ghi rô các nOi  dung: }Iç và tOn, dja clii 
c11a ngu&i dai  din hqp pháp cüa ngân hang nhn k qu5, hç và ten nguäi lao 
dng, h9 và ten nguYi ducic iXy quyn (nu co), no'i dng k thithng tth, noi cu 



trü hin t?i,  m%lc dich k qu5, s tin k5' qu5, lài sut tin giri k3" qu5$, m?i và 
sir ding tài khoãn k qu5, hoàn trâ tin k5r qu5r, xr 1 tin k qu5, trách nhim 
cüa các ben bao gm vic trâ nçi ti&i vay d k qu di vói ngtthi lao dng 
vay vn tai  Ngãn hang ChInhsách x hi và các thoà thun hqp pháp khác, 

2. Ngân hang Chmnh sách x hi ncii nhn k qu có trách nhim cap cho 
ngrii lao dng 01 bàn chmnh Hqp dng k qu. Trong thii hin 05 ngày lam 
vic k tir ngày nhn k qu5, Ngãn hang Chfnh sách xâ hi thông báo danh 
sách ngithi lao dng k)" qu5 cho Trung thin Lao dng ngoài nuOc d lam thiX 
tic cho nguäi lao dng xut cành di lam vic tai  Han Qu&. 

Chirongffl 
ROAN TRA TIEN KY QU'c 

Diu 7. Các trir&ng h9'p dtrçrc hoàn trã tin k qu5 

1. Tin k qu5 (bao gm câ gc và lâi) cüa ngtrii lao dtng duqc hoàn trà 
trong các tr.thng hqp sau: 

a) Nguii lao dng không di lain vic td Han Quôc sau dã khi thirc hin 
k qu5; 

b) Nguôri lao dng v nithc diXng thii hn sau khi ch.m dirt Hçip dng 
lao dng (bao gm hoàn thành hqp dng hoc chm dirt lnrâc th?ñ h?n  h9p 
dng); hoc bj tric xut v nithc ma không thuc trixó'ng hcip quy djnh tti 
khoãn 1 Diu 10 cüa Quyt djnh nay; 

c) Ngithi lao dng chuyn di thj thc cu triX hqp pháp ti Han Quc; 

d) Ngithi lao dng bj cht hoc mt tIch theo quy djnh pháp lut trong 
thai gian lam vic theo hcp dng. 

2. Nguii lao dng duçic nhn lai tin k qu5r sau khi thanh l Hqp dng 
dua ngu?i lao dung di lam vic & nuâc ngoài vâi Trung tam Lao dng ngoài 
nithc theo quy djnh ti Diki 8 cüa Quyt dnh nay. 

Diu 8. H so thanh l hçp dng và hoàn trã tin k qu 

1. Di vói tru&ng hçip quy djnh tai dim a khoãn 1 Diu 7 cila Quyt 
djnh nay: 
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Giy ct nghj hoàn trâ tin k qu5 theo Mu s6 01 ban hành kern theo 
Quyt dnh nay. 

2. Di vói các tnthng hqp quy djnh t.i dim b và dim c khoãn 1 Diu 7 
cüa Quy& djnh nay: 

a) Giy d nghj hoàn trâ tin k qu5 theo Mu s 02 ban hânh kern theo 
Quyêt djnh nay; 

b) Ban sao h chiu dxcic cháng th%rc; 

c) Giy xác nhn k hoach  v rnxâc cüa Ca quan lao dng Han Quóc cp 
cho nguM lao dng hoc giây t? khác theo quy djIih cüa pháp 1ut Han Quoc 
d& vth tnr&ng hçp quy djnh tai  diem b; b sao cong chmg hoc chrng thc 
the Cu trá theo thj thirc mâi tai  Ran Quôc dôi vói tru?mg hçrp quy djnh ti 
dim c khoãn 1 Diêu 7 ciia Quyêt djnh nay. 

3. Di vâi tru&ng hcip quy dnh ti dirn d khoãn 1 Diu 7 cüa Quy& 
djnhnày: 

a) Giy d nghj hoàn trà tin k qu5 cüa ngithi thira k hqp pháp hoc 
duçic ngithi thira kê hcip pháp Ciy quyên theo quy djnh cüa pháp lu.t theo Mu 
so 03 ban hành kern theo Quyet djnh nay; 

b) Giy ti chrng minh nhân than và tu each nguôi thra k hçip pháp cüa 
nguM lao dng dâ chêt, mat tIch theo quy djnh cüa pháp li4t; 

c) Ban sao cong chiing Giy trIch 1iic khai t1r (lru&ng hçrp cht) hoc ban 
sao cong chirng Tuyên bô mat tIch cUa tôa an truông hcip mat tIch) hoc các 
giy ti khác theo quy dnh pháp luQt. 

Diu 9. TrInh tir, thu tiic thanh 1 hçrp dng và hoàn trä tin k qu 

1. Ngu&i lao dng quy djnh ti dim a, b, c khoãn 1 Diu 7 cüa Quy& 
djnh nay và ngi.thi thra kê hqp pháp cüa ngithi lao dng quy djnh ti diem d 
khoãn 1 Dieu 7 cüa Quyêt djnh nay np ho so thanh l hcip dông và dê ngh 
hoàn trâ •tiên k) qu (trrc tiêp hoc qua du?ing buu din) cho Thing tam lao 
dng ngoài nuâc. 

2. Trong thai hin 15 ngày lam vic, k tr ngày nhn dX H so hçip l, 
Trung tam Lao dng ngoài nithc xác mmli Va giri Biên bn thanh 1 hçp dOng 
cho nguai lao dng hoc nguôi tha kê hçip pháp, trong do ghi rô vic hoàn 
trâ tiên k qu5; và thông báo bng van bàn cho Ngãn hang Chinh sách xà hi 
d lam thu tiic hoàn trâ tiên k qu và tat toán tài khoân k qu5 cho ngithi lao 
dng hoc nguôri tha kê hqp pháp. Tniô'ng hçip chua thanh l duçic Hçip 

0 
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dng thI trâ 1M b&ng van bàn cho ngu?ii lao dng hoc ngirài thi'za k hcip 
pháp và nêu rô 1 do. 

3. NguM lao dng hoc nguM thira k hcip pháp np Biên bàn thanh 1 
hçip dngdua nguM lao dng dilàmvic & rnxâc ngoài cho Ngãn hang Chinh 
sach xa h91 noi nhn ky quy de tat toan tai khoan icy quy. 

Trong thyi hn 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn dü h so, Ngân hang 
Chmnh sách xã hi non nhn k qu5 hoàn trâ tiên k qu5 (bao gm Ca g& và 
lâi) cho ngu&i lao dng hoc ngtr&i thi'xa kê hçrp pháp. 

Chtrorng IV 
x(T LY TIEN KY QUc 

., , .A , - Dieu 10. Xtr ly tien ky quy 

1. Tin k qu5 (bao gm câ gc và lâi) cüa ngi.rM lao dng duqc xir l 
trong các trithng hçip sau: 

a) Ngithi lao dng bô tr6n khôi noni dang lam vic theo Hçip dng lao 
dng (kê câ bô trôn ngay sau khi den Han Quôc); 

b) NguM lao dng a li Han Quc trái phép sau khi chm düt Hqp dng 
lao dng (bao gôm hoàn thãnh hcip dông hotc châm dirt tnthc thM h?n) va ht 
hn cu tni. 

2. Di vâi khoàn tin không vay Ngãn hang Chinh sách xã hi d k 
qu, tin k qu (bao gm câ gôc và lãi) cüa nguM lao dng thuc tru&ng hçip 
quy ctinh tai  khoàn 1 Diu nay duçic chuyn vào ngân sách nhà nuóc cp tinh 
ncii nguM lao dng clang k thixng trü tnrâc khi di lam vic tti Han Quoc. 

3. D6i vói khoãn tin vay Ngãn hang ChInh sách xã hi d k qu5t, tin 
k qu5 (bao gôm Ca gôc và lâi) cüa nguM lao dng thuc trii?mg hqp quy djnh 
tti khoàn 1 Diêu nay duçic xii l theo thr tir nhu sau: 

a) Trà khoãn vay cüa Ngãn hang Chinh sách. xA hi (Ngãn hang ChInh 
sách xâ hi dôi chi&i vic trà nçi vay cia nguM lao dng và khu trir ncr tr tài 
khoãn k qu5r cüa nguM lao dng); 

b) Chuyn vào ngãn sách nhà nuâc cp tinh noi ngu&i lao dng clang k 
thu&ng tri truôc khi di lam vic tai  Han Quôc so tiên con lai sau khi trà ncr 
vay Ngãn hang Chmnh sách xa hi. 

Diu 11. TrInh tty, thu tic xir 1 tin k) qu 

1. Djnh k) hang tháng, Trung tam Lao dng ngoài nuâc thông báo cong 
khai trên trang thông tin din t& danh sách nguM lao dng thuc các tru&ng 
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hqp quy dinh tai khoân 1 Diu 10 cüa Quyêt djnh nay; dông thii gi'ri thông tin 
dn So Lao dng - Thuong binh và Xà hi noinguOi lao dng dàng k 
thu?ing trü trithc khi di làni vic tti Han Quôc dê kiêm tra, xác minh. 

2. Trong thii h?n  40 ngày.làm vic k tr ngày thông báo cüa Trung tam 
Lao dng ngoài nuOc ma ngthi lao dng không có kin phãn hi và SO Lao 
dng - Thuo'ng birth và Xâ hi không có két qua xac minh khác, Trung tam 
Lao dng ngoài nuOc dun phucmg thanh l Hqp dông dua nguYi lao dng di 
lam vic 0 nuOc ngoài theo quy djnh pháp lu@ và thông báo bang van ban 
(lip cho tirng nguOi lao dng) cho Ngân hang ChInh sách xã hi và SO Lao 
dng - Thuong binh và Xã hi ncii ngu0i lao dng dãng k thuOng trá truOc 
khi di lam vic tai  Han Quoc ye vic ngi.rOi lao dng thuc tnthng hçip quy 
dinh tu khoan 1 Dieu 10 cua Quyet dinh  nay kern theo thong tm lien quan bao 
gm d lieu din tir theo Mu s 04 ban hành kern theo Quyt djnh nay. 

3. Trong thi hn 10 ngày lam vic, k tr ngày nhn duqc thông báo cüa 
Trung tam Lao dng ngoài nuOc, SO Lao dng - Thucing binh và Xà hi thông 
báo cho ngirOi lao dng và gia dmnh ngu?i lao dng. 

4. Trong thOi hin 10 ngày lam vic, k tr ngày nhn duqc thông báo cüa 
Trung tarn Lao dng ngoài nuOc, Ngãn hang Chinh sách xâ hi thông báo cho 
chi nhánh, phông giao djch nui nhn k qu lam thii tiic tat toán tài khoãn k 
qu5 cüa nguOi lao dng và xO l tiên k5r qu5r theo quy djnh t3i. khoãn 2 và 
khoàn 3 Diêu 10 cüa Quyêt djnh nay, dông thOi thông báo cho SO Lao dng - 
Thuang binh và Xà hi. 

ChirongV 
QUAN LY vA siY D1JNG TEEN KY QU' SAU KEEL CIIIJYEN vAo 

NGAN SAd NBA NrOc 

Diu 12. Quãn 1 và sfr diing tin k qu 

Tin k qu5 sau khi chuyn vào ngãn sách nhà nuOc cp tinh dixqc quãn 
l và sir dipig theo quy djnh pháp lut ngán sách nhà nuOc dê h trçi chinh 
sách giâi quyêt vic làmvà dua nguOi lao dng di lam vic 0 nuOc ngoài bao 
gôm cong tác tuyén truyên, phô biên chInh sách, pháp 14t, tp huân nâng cao 
nàng lirc; cOng tác quán l, kim tra, giám sat và các hot dng, chinh sách 
khác tai  dja phuung. 

Diu 13. Ni dung và mfrc chi 

1. Chi tp hun nghip v11, nãng cao nang 1c, su k&, tng k& v vic 
lam và hoat dông dua ngun lao dông di lam viêc a nuac ngoài NOi dung va 
mrc chi thrc hin theo quy djnh hin hành ye che dQ cong tác phi, chê do hi 
nghi dôi vOi các cu quan nhà nuOc và don vj sir nghip cong lip. 
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2. Clii thông tin, tuyên truyn v chfnh sách lao dng, vic lam và ho.t 
dng thra ngithi lao dng di lam vic & nuâc ngoài. 

a) Clii sAn xut, biên tip, dtra ni dung các chirang trInh trén các phuo'ng 

tin thông tin dai  ching (phát thanh, truyn Mnh, báo in, trang thông tin din 
tCr, tp chi); chi xây d%rng, rnua, nhãn bàn và phát hành cac san phm truyên 
thong: Th%rc hiçn theo quy dnh hiçn hanh ye dau thau, trucing hqp khong dap 
üng các diu kin d.0 thu thi thrc hin theo phrnxng thüc dt hang, giao 
nhim vi cung cp djch vi si,r nghip công; cM nhun but cho tác giâ, chü s& 
httu quyn tác gin, thu lao cho ngu&i tham gia thirc hin các cong vic lien 

quan dn tác phm báo chi, xut bàn phm, ngu?i sun tm tài lieu, cung cp 
thong tin phic vii cho viçc sang tao  tac pham bao clii, xuat ban pham de thong 
tin, tuyên truyn thrc hin theo quy djnh hin hãnh v ch dO.  nhun but trong 
linh virc báo clii. 

b) CM t chücbui tuyên truyn, tuvn chonguri lao dng di lain vic 
o nucic ngoai va than than ngiioi lao d9ng de vn d9ng ngrnn lao dQng ye 
nuó'c dthig hn gm: Thuê chuyên gia tu v.n, thuê cta dim, bàn gh& ba dài 
và các trang thit bj cn thMt khác, giài khát gi1ta gii cho ngtr&i tham dir; tài 
lieu phic vi hot dng tu vn, nói chuyn chuyên ct. Muc chi theo thrc t 
phát sinh và quy djnh hin hành cüa Nba nuâc v ch dO Cong tác phi, ch dO 
clii hOi  nghj. 

3. CM tu vn, gi&i thiu vic lain và h trçr dào tao,  bi duong cho ngu&i 
lao dng di lam vic & nuâc ngoài v nuâc. 

a) Tu vn, cung cp thông tin lao dng, vic lam; tu vn ngh nghip 
min phI cho ngu&i lao dng; 

b) Clii dào tao,  bi dixö'ng kin thurc a trong nuâc v kh&i sir doanh 
nghip, quàn tn doanh nghip cho nguäi lao dng di lain vic & nu&c ngoài 
v nuâc có thu cu thành 1p doanh nghip. NOi  dung và muc clii thrc Mn 
theo quy djnh. hin hành v sur dung kinh phi t'r ngãn sách nhà rn.râc dãnh chO 
cong tác dào tao,  bi duong can bO,  cong churc. 

4. Clii cong tác kim tra, giám sat, dành giá: NOi  dung và muc cM theo 
quy djnh Mn hành cho cong tác kim tra vic thirc Mn chinh sách, chin 
lucic, quy hoach, kê hoach. 

Di vâi doàn Cong tác kim tra, giám sat dánh giá lien ngành, lien ca 
quan: Ca quan, dan vj chiX tn doàn cong tác chu trách nhim clii phI cho 
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chuyn cong tác theo ch d quy djnh tin tàu xe di li, ph11 cp hru trü, tin 
thuê ch a ncii dn và cuâc hãnh l, tài lieu mang theo d lam vic) cho cac 

S S A S S S thanh vien trong doan. De tranh clii trung lap, ccr quan, don v chu fri doan 
Cong tác thông báo b.ng vthi ban (trong giy mri, giy triu tsp) cho cu quan, 
dcm vj cü nguM di cong tác không phài thanh toán các khoãn chi nay. 

Diu 14. Cong tác 1p diy toán và quyt toán 

1. Hang näm, can cir s6 tin k qu5' d np vào ngân sách nhà nuâc nm 
trithc và uâc thrc hin nm hin hành, Sâ Lao ctng - Thucmg binh vàXâ hi 
1p dir toán chi ho trq giài quyêt vic lam và dua nguiii lao dng di lam vic ô 
nuâc ngoài t.i dja phuang cüa nm kê hoach, tong hcrp chung trong d toán 
thu, clii ngân sách cüa ccr quan gfri Si Tài chfnh trInh cap có thki quyn xem 
xét, quyêt djnh. 

2. Sâ Lao dng - Thtrang binh và XA hi thrc hin quy& toán kinh phi 0 
theo quy djnh cia pháp lut ngãn sách nhà nuâc và pháp 1ut kê toán. 

Chirong VI 
TO CH15C TIILfC HIN 

Diu 15. Diu khoãn chuyn tip 

1. D& vói các khoãn tin k qu5r cüa ngthi lao dng theo quy djnh ti 
•A diem a va diem b khoan 2 Dieu 1 Quyet dinh  so 1465/QD-TTg ngay 21 

tháng 8 nm 2013 cüa Thu tixóng Chinh phü v thrc hin thf dim k qu5 d6i 
vói nguai lao dng di lam vic t?.i  Han Qu& theo Chucing trInh c.p phép vic 
lam cho lao dng ni.râc ngoài cüa Han Quc và khoãn tin k qu cita ngthi 
lao dng dà chuyn d& thj thc cu trü tai  Han Quc th'rc hin theo quy djnh 
ti Diu 7, Diu 8 và Diu 9 cüa Quyt djnh nay. 

2. D& vói các khoãn tin k qu5r cUa ngu&i lao dng quy djnh tai  dim c 
và dim d khoãn 2 Diu 1 Quy& djnh s 14651QD-TTg ngày 21 tháng 8 
nni 2013 ci'ia Thñ tuóng Chinh phü chua duqc Ngãn hang hInh sách xa hi 
xir 1 thi thirc hin theo quy djnh ti khoãn 2, khoan 3 Diu 10 và Diu 11 cüa 
Quy& djnh nay. 

Diu 16. Trách nhim cüa the co quan, don vj 

0 

1. Bô Lao dng - Thucing birth và Xã hi 

a) Thông tin, tuyên truyn, pb bi&i và giáo d%ic pháp 1ut lien quan dn 
nguai lao dng di lam viec a nuâc ngoài theo hçTp dng, các quy djnh ciXa 
Vit Nam va Han Quc v Chucing trInh EPS. 
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b) Theo dôi, giám sat tInh hInh thc hin hqp dng cüa ngithi lao dng. 

c) Quyt djnh vic xir l tin k qu cüa ngu&i lao dng theo quy djnh 
t.i Quyet dinh  nay va thong bao cho ngan hang de th%rc hiçn. 

2. B Tài chinh phi hap vói B Lao dng - Thuang birth và Xã hi 
kim tra vic quãn 1 và sr ding tin k qu5 sau khi chuyn vào ngãn sách 
nhà nixâc. 

3. Ngãn hang Chinh sách xà hi 

a) Hithng dn quy trI.nh, thiX t%Ic, thic hin vic nhn k qu5 cüa nguii 
lao dng và huâng dn quy trInh, thu tiic cho vay dê k qu5r dôi vâi ngithi lao 
dng thuc di ttrqng dTxcic vay von ciXa Ngãn hang ChInh sách xã hi. 

b) Quàn l và xCr l tin k qu5r cüa ngithi lao dng theo quy djnh ti 
Quy& djnh nay và pháp lut có lien quan. 

c) Djnh kr sáu tháng, hang nm báo cáo tInh hinh quãn l và xir l tin 
k qu' cüa ngirôi lao dng bao gôm ngizi lao dng vay von d k qu g1ri BO 
Lao dng - Thucmg birth và XA hôi. 

4. Jy ban nhãn dan tinh, thành ph trrc thuc trung uang 

.a)Chi do ccquan chuyên mon trirc thuQc và Uy ban than dan c.p di.râi 
tO chirc tuyén truyên, thông tm, tr van cho nguai lao dOng chap hãnh cac quy 
dmh cüa pháp luât hen quan den nguii lao dông di lam viêc a nucic ngoai 
theo hap dông, các quy dmh cua Viêt Nani va Han QuOc ye Chi.rang tdnh BPS 

b) Xây dung, ban hành chinh sach khuyên khich nguai lao dOng di lam 
viec tai Han Quôc thuc hiên dung hap dOng, ye nuâc dung thai han, van dông 
nguôi la dng lang Cu triX, lam vic trái phép ti Han Qu6c t%r nguyen 
ye nuóc. 

c) Hu&ng dn ngu1i lao dng thirc hin k qu5' theo quy djnh. 

d) Quán l và sü ding tin k qu5 cüa ngithi lao dng sau khi chuyn 
vào ngân sách nhà nuâc cap tinh d&ig miic dIch theo quy djnh t.i Quyt djnh 
nay và các quy ctjnh hin hãnh. 

d) CM dao  Sâ Lao dng - Thucing birth vàXã hi djnh k3t sáu tháng, 
hang nàm báo cáo tInh hirih sr dimg tiên k5r qu5 ca nguñ lao dng sau khi 
chuyn vào ngân sách nhà nithc cp tinh giri B Tài chinh và B Lao dng - 
Thuang binh va Xä hi. 
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Diu 17. Hiêu lire thi hành 

Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành tir ngày 15 tháng 5 nàm 2020 den 
khi Lu.t Ngu?ii lao dng Vit Nam di lam vic & niróc ngoài theo hçip dng 
(sira doi) có hiu lc thi hành. 

Quyt dnh nay thay th Quyt dnh s 1465/QD-TTg ngày 21 tháng 8 
näm 2013 cüa Thâ tix&ng Chinh phü ye vic thrc hin thi diem k qu5 dôi v&i 
ngtr&i lao dng di lam vic ti Han Quôc theo Chrnmg trInh cp phép vic 
lam cho lao dng ntróc ngoài ciXa Han Quôc và bâi bó Thông tu lien tjch so 

3 1/2013/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 12 tháng 11 nm 2013 hithng dn thirc 
hin Quyêt djnh so 1465/QD-TTg ngày 21 tháng 8 nm 2013 cüa Thu tthng 
Chinh phü ye vic thc hin thI dim k qu5 dôi vâi ngixôi lao dng di lam 
viec t.i Han Quc theo Chtrung trmnh cp phép vic lam cho lao dng ntr&c 
ngoài cüa Han Quoc. 

Diu 18. Diu khoãn thi hành 

Bô trtx&ng, Thu tnr&ng Ca quan ngang b, Thu tnr&ng ca quan thuc 
Chinh phü, ChiX tjch Uy ban nhàn dan các tinh, thãnh phô tWc  thuc trung 
uang, Tong Giám dOc Ngãn hang Chinh sách xã hi và các ca q9an, to chic, 
cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.! 

Noi nhin: 
- Ban BI thu Trung ucing Dãng; 
- Thu tuâng, cáo Phó Thu tthng ChInh phu; 
- Cáo b, ocr quan ngang b, ccr quan thuc ChInh phu; 
- HDND, UBND các tinh, thânh phô trxc thuc trung ix., 
- Van phông Trung ucing và cáo Ban cua Dang; 
- Van phông Tong Bi tlnr; 
- Van phàng Chü tjch nuâc; 
- Van phông Qu& hi; 
- Hi dng Dan tc và cáo Uy ban cüa Quc hOi; 
-Toaánnhândãnt6icao; 
- Vin kiêm sat nhãn dan t6i cao; 
- Kiêm toán Nhà nuâc; 
- Uy ban Giám sat tài chInh quôc gia; 
- Ngãn hang ChInh sách xA hi; 
- Ngãn hang Phát trin Vit Nam; 
- Uy ban Trung uong M.t trn To quôc Vit Nam; 
- Ca quan trung ucmg cüa các doãn th; 
- VPCP: BTCN, cáo PCN, Trci 1 TTg, TGI) Cong TTDT, 

cáo Vi, Cic, don vj trtrc thuc, Cong báo. 
- Luu: VT, KGVX (2b). 444 



--.  

PhiiIijc 
;Qzye1t djnh so IL/2020/QD-TTg 
nám 2020 cña Thi twang ChInhph4) 

Mu s 01 Giy d nghj hoàn trã tin k) qu5' 

Mu s 02 Giy dA ngh hoàn trà tin k3 qu5 

Mu s 03 Giy d nghj hoàn trá tin k) qu 

Mu s 04 Thông báo v vic xr 1 tin k qu5r di lam vic ti Han Quc 
theo Chuo'ng frnnh BPS cüa ông (bà)... 



x Mau so 01 

CQNG HOA XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM 
Dc 1p - TI! do - Hnh phñc 

GL&Y BE NGHE ROAN TRA TIEN QU 

Kinh giii: Trung tam Lao dng ngoài nu&c. 

HQ và ten (Chit in hoa)  

Ngày, tháng, nàm sinh:  

CMNDfCän cix6c cong dãn!h chiu s& . ngày 
cap cci quan cap  

Dngkthungtthti:  

Dja chi cuir(i hin tai  
Din tho.i lien h: Din thoai ngithi thâir  

I. DOI ThONG LAO BQNG VA LY DO ROAN TRA TIEN c 
QTsc' (nguri lao dng tich V vào ô LI):  

LI 1. Lao dng mói 

LI 2. Lao dng tái nhp cành 

LI Han Quc t1r cMi c.p visa 
o Doanh nghip Han Quc hüy hçip dng 
lao dng 
LI Sirc khóe không dt 
DLdokhác  

II. THÔNG TIN TAI KHOAN KY QUc 

K qu5 t.i Ngãn hang Chfnh sách xã h0i  
S6tàikhoankqu5:  

Tôi xin cam doan các thông tin ké khai trên dày hoàn toàn di'ing sir thirc. 
Dê nghj qu cci quan thirc hin các thu tic ctê tôi ducic nhn li tiên k qü5r. 

XAC NH4N CUA UBND XA/PII[J1NG , ngày tháng näm  
(Nci ngwô'i lao d5ng d'áng kj thwông tri) Ngirôi d nghj 

(Kj, ghi rô hQ ten) 
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Mau so 02 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do — Hinh phüc 

GIAY BE NGH ROAN TRA TIEN K QU'c 

Kmnh gii: Trung tam Lao dng ngoài nu&c. 

Hç và ten (Chi in hoa) 

Ngày, thong, nm sinh:  

CMND/Cn cuâc cong dân/h chiu s& . ngày 
cap . ca quail cap  

Dng k thu&ng tth tai:  

Dia chi cuthhintti  

Din thoi lien h: Din thoai nguôi than:.  

I. DO! TUNG NGUI LAO BONG ngui lao dng tIch V vào ô D: 

, 9 Ngay nhp canh Han Quoc: /  
Ngàyvênuóc:  / /  
So the nguèi nithc ngoài tai  Han Quoc  
Lod thj thrc (trix&ng hqp chuyên thj thc cu trü) 
L do ye nuóc:  

O Hoàn thành hçip ctng 
O Châm dirt hqp ding 
truóc hn 
o Chuy&i thj thc cu trü 

OKhác  
Ldo  

  

II. THÔNG TIN TAI KHOAN KY QU 

K qu tai  Ngãn hang ChInh sách xâ hi  

Sikhoãnkqu5:  

Tôi xin cam doan các thông tin ice khai trên dày hoàn toàn ding sir thc. 
Dê ngh qu ca quan thc hin các thu tiuc dê tOi duqc nhn li tiên k3 qu5. 

XAC NH4N CUA UBND XA1PHING , ngày tháng näm  
A I A (7'Toi ngwoi lao ä'Qng dang icy thu-o'ng tru) Ngiro de ngh 

(Kj, ghi rö hç ten) 
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Man so 03 
CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

Bc Ip - Tiy do - Hmnh phñc 

GL&Y BE NG}I ROAN TRA TIEN K QU'c 

Kfnh gth: Trung tam Lao dng ngoài nithc. 

A. Thông tin v ngix?ii thira k hcip pháp cita ngthi lao dng 

HQ và ten (Chft in boa)  Ngày, tháng, nm sinh:  

Dngkthngtráti:  
CMND/Cn cuóc cong dãn ngày cp . cci quan c.p  

Din tho.i lien he:  
A ' S A A Quan hç vcn ngum lao dçng (vq, chong, con, bo, mc, anh, ch, em.....) :... 

B. Thông tin v nguii lao ctng 
H và ten (ChU in boa)  
Ngày, tháng, nm sinh:  
CMND/Cn cithc cong dãntH chiu s& ngày 

cap ccr quan cap  
Dng k3 thithng tth ti:  

I. BOI TUNG NGU'I LAO DQNG (nguM lao dng tIch V vào ô fl): 

S Ngay A nhtp 9 canh S Han Quoc: o Bj ch& 

/   / 
DBim.ttIch 

S the nguii nuâc ngoài tai Han 
DKhác  

Quôc  
Ldo  

H. THÔNG TIN TAI i<iioAN QUS? 
K qu5' tai  Ngãn hang Chinh sách xã hi  
Sôtàikhoãkqu5:  
Tôi xin cam doan các thông tin kê khai trên 

D nghj qu ca quan thirc hin các thu tiic dê tôi 

xAc NIIIN CUA UBND XA/PH1XONG 
(No'i ngwài lao d5ng dàng kj thw&ng 1r4) 

day hoãn toàn dung sir thirc. 
duçic nhn 1i tiên k qu5. 

 ngày tháng nàm  
. A Ngtro'i tie ngh 

(Kj, ghi rö ho ten) 
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BQ LAO DONG - THUciNG BINH 
VA XA HQI 

TRUNG TAM LAO BONG NGOAI NTJ'Oc 

A Mau so 04 
CONG HOA xA HQI CIIJ NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S6: /TB-TTLDNN Ha N?i,  ngày ......tháng  nám 

THÔNG BAO 
V vic xfr l? tin k qu5$ di lam vic ti Han Quc 

theo Chirong trinh EPS cüa ông (bà)  

KInhgiri: 
- Sâ Lao dng - Thucing binh và Xâ hi... 
- Hi s& chinh Ngân hang Chmnh sách xã hi. 

Can cü Quyt dlnh  s ./2020/QD-TTg ngày . . . .1... ./2020 cüa Thii 
tthng Chinh phü v thrc hin thI dim k qu5 di vri nguii lao dng di lam 
vic ti Han Quôc theo Chumg trmnh BPS; 

Cn cir Hcip dng dua ngithi lao dng di lam vic tti Han Quc theo 
Chucing trInh BPS s    ngày...  / / gitra Trung tam Lao 
dng ngoài nuâc và ông (bà)  

Cn cü thông báo cüa Car quan phát triên nguôn nhãn lc Han Quc v 
vic thc hin Hqp dông lao dng ciia ông (bà)  

Trung tam Lao dngngoài nuóc, B Lao d)ng - Thuang binh và Xâ hQi 
thông báo ye vic xr 1 tiên k qu' ciia: 

Ong (ba) Sinhngày .....tháng .....nm  
So h9 chiew ; cap ngay / /  
Nan dng k ththng trü truâc khi di lam vic ti Han Quc  

L do xr l: Bd trn khói ncñ dang lam vic theo Hcrp dong lao dng/d 
4i Han Quoctráiphép sau khi cMm d HQp dông lao a*5ng  và hêt hgn cit lrz 

D nghj, qu car quan th%rc hin thu tçic cn thi& theo quy djnh d xir 
tiên k qu5 nêu trên và thông báo kêt qua cho B Lao dng - Thuo'ng binh và 
XA hi./. 

Niinhn: 
- Nhir troll; 

GIAMBOC 

- Ltru: VT,  
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