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1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

2. ĐIỀU KIỆN VAY VỐN

3. MỨC CHO VAY

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 
b) Cư trú hợp pháp tại địa phương được UBND cấp xã xác 

nhận; được các cơ quan có chức năng xác nhận thuộc các đối 
tượng vay vốn tại NHCSXH.

c) Có Hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp 
dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng (gọi chung là Doanh nghiệp).

Tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi 
trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. THỜI HẠN CHO VAY

5. VỐN VAY ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀO VIỆC

6. LÃI SUẤT CHO VAY

a) Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo 
từng thời kỳ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định (Hiện 
nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,55%/tháng, 6,6%/năm). Lãi suất 
nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

b) Riêng đối tượng thuộc hộ nghèo, người lao động là dân tộc 
thiểu số sinh sống tại các huyện nghèo lãi suất cho vay bằng 50% 
lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng đối với cho vay các 
đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

a) Người lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo được Thủ 
tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

b) Người lao động là người dân tộc thiểu số (không bao gồm người 
kinh trên địa bàn).

c) Người lao động thuộc hộ cận nghèo.
d) Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng.
đ) Người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.
e) Người lao động sinh sống tại huyện nghèo.
f) Người lao động thuộc hộ gia đình có cá nhân trong danh sách 

bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Chi trả các khoản chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi 
trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao 
động được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài.

7. PHƯƠNG THỨC CHO VAY

a) Đối với phương thức cho vay trực tiếp (người lao động là người 
độc thân; người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức vay 
trên 50 triệu đồng/lao động) người vay trả nợ gốc và lãi tại Điểm 
giao dịch tại xã hoặc tại Phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay.

b) Đối với phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội 
dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - 
xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (đối với người lao động 
vay thông qua hộ gia đình có mức vay đến 50 triệu đồng/lao động). 
Nếu người vay trả nợ vốn vay thì người vay đến Điểm giao dịch tại 
xã hoặc tại Phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay, nếu người vay 
trả lãi vốn vay thì nộp cho Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ tiết 
kiệm và vay vốn mà người vay tự nguyện gia nhập tại nơi cư trú)./.
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