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1. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN 

NHCSXH xem xét và quyết định cho vay khi hộ vay có đủ 
các điều kiện sau:

- Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn 
tại khu vực nông thôn nơi chi nhánh NHCSXH đóng trụ sở.

- Chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường 
hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước 
sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được 
UBND cấp xã xác nhận.

- Hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải là thành 
viên Tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ bình xét lập thành 
Danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY 

Mua nguyên vật liệu, trả công xây dựng và các chi phí 
cần thiết khác cho việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 
công trình cấp nước sạch bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc 
gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (hố 
xí hoặc hố xí kèm bể biogaz, chuồng trại chăn nuôi gia 
súc, gia cầm; xử lý nước thải, rác thải khu vực làng nghề 
nông thôn). 

3. MỨC CHO VAY

Tối đa 12 triệu đồng/hộ. 06 triệu đồng/công trình.

4. LÃI SUẤT CHO VAY

a) Lãi suất hiện nay: 0,75%/tháng.
b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

5. THỜI HẠN CHO VAY 

Tối đa không quá 60 tháng trong đó thời gian ân hạn là 
06 tháng. Trong thời gian ân hạn hộ vay chưa phải trả nợ 
gốc và lãi tiền vay. 

6. QUY TRÌNH THỦ TỤC VAY VỐN 

a) Hộ gia đình viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương 
án sử dụng vốn vay (mẫu 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm 
và vay vốn.

b) Tổ tiết kiệm và vay vốn họp để bình xét những hộ gia 
đình đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách trình UBND cấp 
xã xác nhận.

c) Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ tiết kiệm và 
vay vốn gửi toàn bộ hồ sơ tới ngân hàng.

d) Ngân hàng phê duyệt và gửi thông báo tới UBND cấp 
xã để thông báo cho tổ chức chính trị xã hội thông báo kết 
quả phê duyệt đến Tổ tiết kiệm và vay vốn, Tổ tiết kiệm và 
vay vốn thông báo cho hộ vay thời gian và địa điểm giải 
ngân đến các hộ được vay vốn./.
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