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1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

a) Là hộ nghèo thuộc diện được vay vốn theo quy định 
hiện hành tại NHCSXH thuộc địa bàn các huyện nghèo 
theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

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

trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu 
lao động; hộ mắc 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.

2. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY

a) Là hộ gia đình nghèo đang sinh sống và có hộ khẩu 
thường trú tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện nghèo và 
phải có trong Danh sách hộ nghèo được Chủ tịch UBND cấp 
xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội công bố, được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình 
xét lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn có xác nhận 
của UBND cấp xã.

b) 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.

3. MỨC CHO VAY, LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN CHO VAY

- Hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo được vay vốn tại 
NHCSXH theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 
ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối 

4. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CHO VAY

a) Đối với hộ nghèo:
- Tự nguyện tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn.
- Hộ nghèo viết giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu in sẵn do NHCSXH 

cấp) gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.
- Khi giao dịch với ngân hàng, người được ủy quyền giao dịch 

phải có CMND (Căn cước công dân), nếu không có CMND (Căn cước 
công dân) thì phải có 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 tổ viên.
- Tổ chức họp tổ để bình xét, lập danh sách hộ gia đình đề nghị 

vay vốn NHCSXH kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử 
dụng vốn vay của các tổ viên trình UBND cấp xã xác nhận thuộc 
diện hộ nghèo, cư trú hợp pháp tại địa phương 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 tổ viên.

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

 

tượng chính sách khác và các văn bản liên quan khác của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính  phủ và các Bộ, ngành.

Ngoài ra, hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo còn được vay ưu đãi 
lãi suất tại NHCSXH để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc 
phát triển ngành nghề với mức cho vay và lãi suất cho vay như sau:

- Mức cho vay tối đa là 10 triệu đồng/hộ, hộ nghèo có thể vay một 
hoặc nhiều lần nhưng tổng doanh số các lần vay cộng lại không quá 
10 triệu đồng.

- Lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời 
kỳ (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,55%/tháng.

- Thời gian áp dụng mức lãi suất theo quy định trên tối đa là 03 
năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn vay.

- Trường hợp hộ nghèo đã vay vốn chương trình cho vay hộ 
nghèo theo văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 và đang có 
dư nợ, nếu tiếp tục có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích 
mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề 
thì tiếp tục được vay thêm tối đa 10 triệu đồng, với lãi suất bằng 
50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong thời gian tối đa là 3 năm nhưng 
tổng dư nợ cả cũ và mới không vượt quá mức cho vay tối đa theo 
quy định từng thời kỳ của chương trình cho vay hộ nghèo (Hiện nay, 
mức cho vay tối đa của chương trình cho vay hộ nghèo là 50 triệu 
đồng/hộ).

Trường hợp hộ nghèo có nhu cầu vay vốn mua giống gia súc, gia 
cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề trên 10 triệu đồng và 
thời gian vay vốn trên 03 năm thì số tiền vay trên 10 triệu đồng 
và thời hạn vay vốn trên 3 năm được áp dụng lãi suất cho vay hộ 
nghèo và các quy định về cho vay hộ nghèo hiện hành.
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