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Người vay
(1)

(7)

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VAY VỐN

3. THỜI HẠN CHO VAY

a)  Hộ nghèo cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay.
b) Có tên trong danh sách hộ nghèo tại xã, phường, thị trấn 

theo chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ công bố từng 
thời kỳ.

c) Hộ nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản nhưng 
phải là tổ viên của Tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ bình xét, 
lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND 
xã, phường, thị trấn.

d) Hộ gia đình vay vốn NHCSXH lần đầu thì các thành viên từ 
đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy 
định của pháp luật phải thỏa thuận cử 01 (một) cá nhân trong 
số các thành viên này đại diện theo ủy quyền để đứng tên 
người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi cho vay.

a) Cho vay ngắn hạn: Cho vay đến 12 tháng (1 năm).
b) Cho vay trung hạn: Cho vay từ trên 12 tháng đến 60 

tháng (5 năm).
c) Cho vay dài hạn: Cho vay trên 60 tháng.

4. MỨC CHO VAY

5. LÃI SUẤT CHO VAY

6. QUY TRÌNH THỦ TỤC VAY VỐN

a) Đối với hộ nghèo:
- Tự nguyện tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn.
- Hộ nghèo viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng 

vốn vay (theo mẫu in sẵn do NHCSXH cấp) gửi Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn.

- Khi giao dịch với ngân hàng, người vay hoặc người thừa kế hợp 
pháp được ủy quyền phải có CMND, nếu không có CMND thì phải 
có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

b) Đối với Tổ tiết kiệm và vay vốn:
- Nhận Giấy đề nghị vay vốn của hộ nghèo.
- Tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ nghèo đề nghị vay vốn 

kèm Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách 
xã hộ và Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 
của hộ nghèo trình UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thuộc diện 
nghèo, cư trú hợp pháp tại địa phương và được UBND xã, phường, 
thị trấn phê duyệt danh sách hộ nghèo xin vay để gửi ngân hàng.

- Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các hộ được vay, lịch 
giải ngân và địa điểm giải ngân tới hộ nghèo.

- Cùng ngân hàng giải ngân trực tiếp đến từng hộ vay vốn tại 
điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại UBND cấp xã.

7. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỦ TỤC XÉT DUYỆT CHO VAY HỘ NGHÈO 

a) Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của 
Chính phủ từng thời kỳ.

b) Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
- Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian 

thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn 
xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...

- Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo 
đơn, tàn tật, thiếu ăn do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

a) Lãi suất cho vay: 0,55%/tháng.
b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo là 50 triệu đồng. 
Trong đó:

- Cho vay sửa chữa nhà ở: Tối đa không quá 03 triệu đồng/hộ.
- Cho vay điện thắp sáng: Tối đa không quá 1,5 triệu đồng/hộ.
- Cho vay nước sạch: Tối đa không quá 06 triệu đồng/hộ.
- Cho vay hỗ trợ một phần chi phí học tập cho con em hộ 

nghèo theo học tại các cấp học phổ thông: Tổng Giám đốc ủy 
quyền cho Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố quyết định 
trên cơ sở 4 khoản chi gồm: Tiền học phí, tiền xây dựng trường, 
tiền sách giáo khoa và tiền quần áo đồng phục.

- Còn lại là cho vay để sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Tổ tiết kiệm và 
vay vốn

Tổ chức Chính trị 
- xã hội cấp xã

Ngân hàng 
Chính sách UBND cấp xã
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(Bước 1: Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án 
sử dụng vốn vay.

Bước 2: Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng tổ chức hội, đoàn thể tổ chức họp để bình xét công 
khai những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn 
NHCSXH, trình UBND  cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã.

Bước 3: Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới ngân hàng. 
Bước 4: Ngân hàng phê duyệt cho vay và thông báo tới UBND cấp xã.
Bước 5: UBND cấp xã thông báo cho tổ chức hội, đoàn thể cấp xã.
Bước 6: Tổ chức hội, đoàn thể cấp xã thông báo cho Tổ tiết kiệm và vay vốn. 
Bước 7: Tổ tiết kiệm và vay vốn thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết danh 

sách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân. 
Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân trực tiếp cho người vay tại Điểm giao dịch xã 

đặt tại UBND cấp xã nơi hộ vay cư trú hoặc tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay./.
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