
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH LONG AN Dc 1p - Tur do - Hinh phñc 

S6: 48 /2019/NQ-HDND Long An, ngày OG tháng 12 nám 2019 

NGH QUYET 
Quy djnh chInh sách h trçr vay vn cho ngtrô'i lao dng di lam vic & nu*c 

ngoài theo hçrp dIng trên dja bàn tinh Long An giai doin 2020 - 2025 

HO! BONG NHAN DAN T!NH LONG AN 
KHOA IX - KY HQP TH15' 17 

Can cz.'Lut Td chic chInh quyn djaphwongngây 19/6/2015, 

Can th Luçt Ngicài lao dóng Vit Nam di lam viçc a nu°óv ngoài theo hQp 
dông ngày 29/11/2006, 

Can th Lut Vic lam ngày 16/11/2013; 
Can czLuçtNgán sách nhà nwó'c ngày 25/6/2015; 

Can c&Nghj djnh s126/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 cia GhInhphi Quy 
d/nh chi tiêt và hiróng dan thi hành mt so diêu cña Lugt Ngwài lao dç5ng Vit 
Nam di lam viçc a nu'óc ngoài theo hcip dông; 

Can th Nghj djnh so' 61/2015/ND-CF ngày 09/7/2015 cia ChInh phi Quy 
djnh ye chinh sách ho trçx tqo vic lam và Qu9 quOc gia ye vic làm, 

Can cii' Nghj djnh so' 74/2019/ND-GP ngày 23/9/2019 cza GhInh phi tha 
dOi, bO sung mQt so diêu cza Nghj djnh sO 61/2015/ND-CF ngày 09/7/2015 cia 
ChInh pun Quy djnh ye chInh sách ho tro' tgo vic lam và Qu9 quOc gia ye vic 
làm, 

Can cá Thông tir so' 21/2007/TT-BLDTBXH ngày 08/10/2007 cia B5 Lao 
dç5ng - Thwo'ng binh và Xâ hi ye vic hwó'ng dan chi tiêt mt sO diêu cia Lut 
Ngwô'i lao dçng Viçt Nam di lam vic 0' nzthc ngoài theo hQp dOng và Nghj djnh 
so' 126/2007/ND-CF ngày 01/8/2007 cüa ChInh phi quy djnh chi tiét và hu'O'ng 
dn thi hành môt so' diêu cia Lugt Ngu'O'i lao dc5ng Vit Nam di lam vic a nwó'c 
ngoài theo hcrp dOng, 

C'án ci Thông tu' lien tich  so' 09/2016/TTLT-BLDTBXLI-BTCngày 
15/6/2016 cüa lien B5 Lao dóng - Thu'cing binh và Xâ h5i và Bô Tài chInh 
hwO'ng dan thy'c hin mt sO diêu ye ho trçi dwa ngwài !ao  dc5ng di lam vic 0' 
nwó'c ngoài theo hçip dOng quy djnhtgi Nghj djnhsO 61/2015/ND-CT ngày 
09/7/2015 cña C'hInh phi quy djnh ye chInh sách ho trcl tgo vic lam và Qu9 
quOc gia ye vic lam; 

Can ci Thông tu' so' 11/201 7/TT-BTC ngày 08/02/2017 cna Bç5 Tài chInh 
quy djnh ye quán lj và th dyng nguôn von ngân sách dja phu'o'ng iy thác qua 
Ngán hang chInh sách xã hç5i dê cho vay dOi vái ngu'ài nghèo và các dôi tu'çrng 
chInh sách khác; 

Xét TO' trInh so' 194/TTr-UBND ngay 14/11/2019 cna UBND tinh v vic 
quy djnh chInh sách hO trct vay vOn cho ngwài lao dng di lam vic a nu'ó'c ngoài 
theo hQp dOng trên dja bàn tinh Long An giai dogn 2020 - 2025; Báo cáo thdm 
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tra,  cia Ban van hóa - xâ h3i Hç5i dng nhán dan tinh và j kiln tháo lun cia ddi 
biêu H5i dóng nhán dan tinh tgi ig) hQp. 

QUYET NGHI: 
Diu 1. Hi dng nhân dan tinh thng nht quy djnh chinh sách h trçi vay 

von cho ngithi lao dng di lam vic & nuâc ngoài theo hqp dông trên dja bàn 
tinh Long An giai doan 2020 - 2025, ci the nhu sau: 

1. Phim vi diu chinh và di tirqng h trçY 
Nghj quyt nay quy djnh chInh sách h trçi vay vn cho ngu&i lao dng có 

h khau thrnmg trü tren dja bàn tinh Long An có nhu câu di lam vic & ni.râc 
ngoài theo 

Lust Ngithi lao dng Vit Nam di lam vic & nithc ngoài theo hçip 
dông thuc các dôi tuqng sau: 

- Nhóm 1: Ngithi lao dng là ngu&i dan tc thiu s; ngi.r&i thuc h nghèo, 
h cn nghèo ho.c h bj thu hôi dat nông nghip; than nhân cüa ngu&i Co cong 
vói cách mng. 

- NhOm 2: Ngx&i lao dng là bdi, cong an phuc viên, xut ngü Va ngithi 
lao dng thuc h khó khan ye kinh tê thrçic UBND xâ, phu?mg, thj trân bInh xét 
và xác nhân. 

.A •A 2. Dieu kiçn vay von 

- Nhóm 1: Th%rc hin theo quy djnh cüa Nghj djnh s 61/20151ND-CP ngày 
09/7/2015 cüa ChInh phü quy djnh ye chInh sách ho tr tao  vic lam và Qu5 
quOc gia ye vic lam; Nghj djnh so 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cüa ChInh 
phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 61/2015/ND-CP và các van 
bàn hu&ng dan có lien quan cüa ca quan có thâm quyén. 

- Nhóm 2: Thrc hin theo các quy djnh cüanhóm 1 và b sung them diu 
kin sau: Co bInh xét và xác nhn cüa UBND cap xâ nth ngu&i vay cu trá ye 
vic ngix&i vay thuc dOi tuçlng ht khó khän ye kinh te. 

3. Mfrc vn vay 
- Nhóm 1: Müc cho vay ti da 100% chi phi di lam vic & nithc ngoài theo 

hcip dông dâ k kêt giüa ngu&i lao dng và Doanh nghip djch vi, to chüc s1r 
nghiêp dim ngii&i lao dng di lam vic & nu&c ngoài saukhi tth phân von vay tir 
nguôn von Trung uong nhi.mg không vizçYt qua 50 triu dông/ngiz&i. 

- NhOm 2: Müc cho vay ti da 100% chi phi di lam vic & nithc ngoài theo 
hçrp dOng dä k két giia ngll&i lao dtng và Doanh nghip djch v11, to chüc sir 
nghipdua ngix&i lao dng di lam vic & nuâc ngoài nhung khOng vuçlt qua 150 
triu dông/nguài. 

4. Lãi sut cho vay 
- Nhóm 1: Läi su.t cho vay btng lãi sut cho vay d& vói h nghèo theo 

t1rng th&i kST do ChInh phü, ThU tuOng ChInh phU quy djnh; lãi suât my qua han 
bang 130% lãi suât cho vay. 

- Nhóm 2: Lãi suit cho vay bang 130% lâi su.t cho vay di vâi di tuçmg 
nhóm 1; Lài suât my qua han  bang 130% lãi suât cho vay. 

5. Thô'i hn vay 
Th&i han  cho vay di lam yiêc a ni.r&c ngoài theo hp dng lao dng ti da 

không vuçt qua thai han  lam viêc & mrâc ngoài cUa nguäi lao dng duçc ghi 
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trong hqp dng k)' kt giüa ngi.rñ lao dng và Doanh nghip djch vti, t chirc sr 
nghip dim ngithi lao dng di lam vic a nuóc ngoài. 

6. Dam bão tin vay 
- Nhóm 1: Không bào dam ti&n vay. 
- Nhóm 2: Không bào dam ti&n vay. 
7. HInh thfrc vay vn, quy trInh, thu tue vay vn 
Thic hin theo quy djnh cüa Nghj djnh s 61/2015/ND-CP ngày 09/7/2015 

cüa ChInh phü quy djnh ye chInh sách h trg tao  vic lam và Qu quôc gia ye 
vic lam; Nghj djnh so 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cüa ChInh phü süa dôi, 
b sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 61/2015/ND-CP và các van bàn hixâng 
dn có lien quan cüa ca quan Co thâm quyên. 

8. Ngun kinh phI thiyc hin 
- Ngun vn ngân sách tinh üy thác qua Ngân hang ChInh sách xã hi chi 

nhanh tinh Long An theo khâ näng can dôi ngân sách hang nàm cüa tinh. 
- Ngun vn huy dng tir doanh nghip üy thác qua Ngân hang ChInh sách 

xã hi chi nhánh tinh Long An. 
9. Tnthng hçip các van bàn pháp lut duçic dn chiu tai  Nghj quy& nay 

ducic si'ra dôi, bô sung hoc thay the thI th%rc hin theo van bàn mth duçc süa 
di, bô sung ho.c thay the. 

Diu 2. Hi dng nhân dan tinh giao Uy ban Nhân dan tinh t chi'rc trin 
khai thirc hin Nghj quyêt. 

Biu 3. Hi dng than dan tinh giao ThuO'ng trirc Hi dng nhân dan, các 
Ban cüa Hi dông nhân dan, các To dai  biêu và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh 
giám sat vic thrc hin Nghj quyét. 

Nghj quyt nay dâ dixçic Hi dng nhân dan tinh khóa IX, ki hçp thi'r 17 
thông qua ngày 06/12/2019 và có hiu lrc k tir ngày 20/12/2019./. 

No'inIzân. 
- UB Thuäng vir Quoc hOi  (b/c); 
- Chmnh phü (b/c); 
- VP. Quc hOi,  VP. ChInh phCi (TP.HCM) (b/c); 
- Ban Cong tác dai  biu cüa UBTVQH (b/c); 
- Bô Lao dOng  Thuang birth và XA hi; 
-BTàichInh; 
- Vi pháp ché - BO Lao dng Thuang binh va Xã hOi; 
- Vi phap ch - Bô Tài chInh; 
- Ctrc  kiêm tra van ban QPPL - Bô Ti.r phap; 
- Ngan hang chInh sách xã hOi  Vit Nam; 
- Thuing ttc Tinh üy; 
- Di biêu Quoc hi dan vj tinh Long An; 
- Dai biu HDND tinh khóa IX; 
- UBND tinh, UBMTFQ tinh; 
- Các s, ngành, doàn th tinh; 
- Ngan hang chInh sách xã hOi  chi nhánh Long An; 
- TT.HDND, UBND huyn,thi xa, thành phô; 
- Van phOng Doàn DBQH, HDND và UBND tinh; 
- Các Phông thuOc Van phông (Phông CT.HDND - 2b); 
- Trang thông tin din tCr HDND tinh; 
- Trung tam Phic vii hành chInh cong tinh (dAng cong bao); 
- Lixu VT. (45) 

Phm Van Rnh 
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