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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 mới thoát nghèo cư trú hợp pháp tại địa phương nơi 
cho vay.

b) Có tên trong danh sách từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo 
nay đã thoát nghèo, được UBND cấp xã xác nhận.

c) Hộ mới thoát nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản 
và được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn 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).

4. MỨC CHO VAY

5. LÃI SUẤT CHO VAY

6. QUY TRÌNH THỦ TỤC VAY VỐN

a) Đối với hộ mới thoát nghèo:
- Tự nguyện tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn.
- Hộ vay 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 mới thoát nghèo.
- Tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ mới thoát nghèo đề nghị 

vay vốn kèm Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH và 
Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của hộ mới 
thoát nghèo trình UBND xã, phường, thị trấn xác nhận các Hộ đã 
từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo nay đã thoát nghèo (Thời gian 
thoát nghèo được tính từ khi Hộ được ra khỏi danh sách hộ nghèo, 
hộ cận nghèo tối đa là 03 năm), cư trú hợp pháp tại địa phương và 
được UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt danh sách hộ vay 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 vay.

- 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 MỚI THOÁT NGHÈO

Hộ mới thoát nghèo là các hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ 
cận nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể 
từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

a) Lãi suất cho vay: 8,25%/năm
b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức cho vay tối đa đối với một hộ mới thoát nghèo hiện nay 
là 100 triệu đồng/ hộ. Tổ tiết kiệm và 

vay vốn

Tổ chức Chính trị 
- xã hội cấp xã

Ngân hàng 
Chính sách UBND cấp xã

 

  

 

 

 

(3)

(4)

(6)

(5)

(2)(8)

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 mới thoát 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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