
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VAY VỐN HỌC TẬP 

- Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối 

với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

- Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; 

- Căn cứ vào Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách 

tại ngân hàng chính sách xã hội; 

- Căn cứ vào Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên; 

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp thuộc các trường hợp dưới đây: 

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại 

không có khả năng lao động. 

- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc các đối tượng sau:  

o Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.  

o Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập 

bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật. 

- Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa 

hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú. 

- Sinh viên là bộ đội xuất ngũ phục viên có nhu cầu học nghề và lao động nông thôn 

học nghề theo đề án được duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

 

II. ĐIỀU KIỆN CHO VAY  

- Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho 

vay vốn. 

- Đối với sinh viên năm 1 phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào 

học của trường. 

- Đối với sinh viên năm 2 trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học 

tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm 

cắp, buôn lậu. 

 

III. MỨC VAY VÀ LÃI SUẤT  

- Mức vốn cho vay: Tối đa là 2.500.000 đồng/tháng/SV (áp dụng từ ngày 01/12/2019) 



- Lãi suất cho vay: 

o Lãi suất cho vay: 0,6%/tháng (7,2%/năm) 

o Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi xuất khi cho vay. 

 

IV. THỜI HẠN CHO VAY VÀ TRẢ NỢ 

1. Thời hạn cho vay  

- Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu 

tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong Sổ tín dụng.  

- Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi SV có việc làm, 

có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày SV kết thúc khoá học.  

- Thời hạn cho vay tối đa được xác định theo công thức: 

Thời hạn cho vay = thời hạn phát tiền vay + 12 tháng + thời hạn trả nợ 

Trong đó: Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận 

món vay đầu tiên cho đến ngày SV kết thúc khoá học, kể cả thời gian SV được trường cho 

phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có).  

2. Thời hạn trả nợ  

- Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến 

ngày trả hết nợ gốc và lãi. Đối với các chương trình đào tạo đại học, thời hạn trả nợ tối đa 

bằng thời hạn phát tiền vay.  

- Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng CSXH quy định.  

- Trong thời hạn phát triển tiền vay đối với đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ 

gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay nhận món vay đầu tiên đến 

ngày trả hết nợ gốc. 

 

V. PHƯƠNG THỨC CHO VAY  

- Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay trực tiếp thông qua đại diện hộ gia đình SV, 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 theo quy định hiện hành của Ngân hàng CSXH.  

- Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng 

CSXH. SV đem giấy xác nhận của nhà trường gửi về để gia đình ở địa phương nộp hồ sơ 

vay vốn. 

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại 

không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng CSXH nơi theo học. 

- SV đăng ký Giấy xác nhận vay vốn học tập trên trang: https://online.hcmute.edu.vn/ 

(mục đăng ký Giấy xác nhận) và nhận tại phòng Tuyển sinh và công tác SV (A1.203).  


