
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thoại Sơn tiếp tục thực hiện cho 

vay hộ mới thoát nghèo 

Theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/07/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Quyết định sẽ có hiệu lực 

thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2021.  Quyết định đã sửa đổi, bổ sung ở Khoản 1 

Điều 10 của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/07/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo cụ thể: “Bỏ mốc thời gian và 

được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020”.  

Nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thoại Sơn thông báo, UBND các 

xã thị trấn trên địa bàn huyện và các đối tượng là hộ mới thoát nghèo sẽ được tiếp 

tục thực hiện cho vay hộ mới thoát nghèo. 

Phạm vi áp dụng: Đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã 

hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm 

nghèo bền vững. 

Đối tượng áp dụng: Hộ mới thoát nghèo theo quy định tại Quyết định này 

là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có 

thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp 

luật hiện hành, 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. 

Mức cho vay: Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới 

thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản 

xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. 

Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ 

mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả 

nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm. 

Lãi suất cho vay: 

1. Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất 

cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. 

2. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

Hồ sơ, thủ tục cho vay và xử lý nợ bị rủi ro: 



1. Hồ sơ, quy trình và thủ tục cho vay đối với hộ mới thoát nghèo được thực 

hiện như đối với cho vay hộ nghèo. 

2. Việc xử lý nợ bị rủi ro đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được 

thực hiện theo cơ chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thoại Sơn thông báo đến UBND các xã 

thị trấn trên địa bàn huyện và các đối tượng là hộ mới thoát nghèo sẽ được tiếp tục 

thực hiện cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 

21/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-

TTg ngày 21/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát 

nghèo./. 

                                           

                                   Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thoại Sơn 

 

 


