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S&IotM"QD-TTg Ha N5i, ngày i  tháng & näm 2020 

QUYET D!NH 
frc lãi sut cho vay tru dãi cüa Ngân hang ChInh sách xã hi 
dlnh ti Nghj djnh s 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nám 2015 
cüa ChInh phü v phát trin và quãn I nhà & xã hi 

7 THU TI!ONG CHINH PHU 

Can c&Lut Td chic C'hInhphi ngày 19 tháng 6 näm 2015, 

Can thLut Nhà a ngày 25 tháng 11 nám 2014; 

Can c& Nghj djnhso 78/2002/ND-cP ngày 04 tháng 10 nàm 2002 cza 
C'hInhphz ye tIn ding dói vó'i ngathi nghèo và các dói tztng chInh sách khác; 

Can thNghj djnh s6 100/2015/NDCvP  ngày 20 tháng 10 nám 2015 cia 
C'hInhphi ye phát triên và quán lj nhà àxâ hi, 

Theo d nghj ci'ta Ngán hang ChInh sách xâ h(51 tgi T& trInh so' 02/TI'r-NHCS 
ngày 21 tháng 01 nàm 2020 và Cong van sO' 3296/NHGS-TDSVngày 18 tháng 6 
näm 2020. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Müc läi sut cho vay iru dãi cña Ngân hang ChInh sách xã hi áp 

diing dôi vi các khoàn vay có dx nçi trong nAm 2020 dê mua, thuê mua nhà a 
xã hi; xây dirng mâi hoc cãi tao,  süa chüa nhà dê theo quy djnh tai  Nghj 
djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü ye phát 
triên và quãn 1 nhà ô xã hi là 4,8%/näm. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tix ngày k. 

Diu 3. Các Bô tris&ng, Thu tnrông Ca quan ngang b, Thu tnr&ng Co 

quan thuc ChInh phu; Thông dôc Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam, Chü tjch 
Hi dông quân trj, Tong Giám dôc Ngân hang ChInh sách xã hYvà Thu 
truâng các co quan lien quan chju trách nhim thi hành Qu êt djnh nay.!. 

GAN HANG CHINH SACH x1(cr 
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NuinhIn: 
- Nhix Diu 3; 
- Ban BI thir Trung ixcing Dâng; 
- Thu tuàng, các Phó Thu tthng ChInh phu; 
- Van phông Trung uong Dâng; 
- VAn phông Chü tch rnróc; 
- VAn phong Quôc hOi; 
- Co quan trung uong cüa cac doàn the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçr 1 TT'g, TGD Cng ITDT, 

các Viii: TH, TKBT, KGVX; 
- Luu: VT, KTTH (2b). MCiring.M 
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