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Kinh glri: Giám d& chi nhánh NHCSXH các tinh, thành ph
Can Cu Quyt djnh s 05/2022/QD-TTg ngày 23/3/2022 cüa Thu tuó'ng
ChInh phü v süa di, b sung mOt sé, diu cüa Quy& djnh s 15 7/2007/QD-TTg
ngày 21/9/2007 cüa Thu tuóng ChInh phü v tin ding di vói h9c sinh, sinh vién
(HSSV). Tng Giám dc Ngãn hang ChInh sách xâ hi (NHCSXH) huóng dn
thirc hin Quy& djnh s 05/2022/QD-.TTg và süa dôi, bô sung mOt so ni dung
van ban 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 cüa Tng Giám doe NHCSXH
huthig dk thre hin cho vay di vói HSSV theo Quyt djnh s 157/2007/QDTTg ngày 27/9/2007 cüa Thu ttxóng ChInh phü, cii the nhu sau:
1. Dôi tirçrng dtrçrc vay von
H9c sinh, sinh viên có hoàn cành khó khàn theo h9c ti các tru1ng di
h9c (hoc tuang ducing dti h9c), cao ding, trung cp chuyên nghip Va ti các
Ca sä dào t.o ngh duçcc thành 1p và hott dng theo quy djnh cüa pháp 1u.t
Vit Nam, gôm:
a) Hoc sinh, sinh vién m cOi Ca cha 1n mc hoc chi m côi cha hoc mc
nhung ngithi con li không có khà näng lao dng.
b) H9c sinh, sinh viên là thành viên cña h gia dInh thuc mt trong các
dêd tuçing:
- H nghèo theo chun quy dnh cüa pháp 1ut.
- H cn nghèo theo chun quy djnh cia pháp lust.
- H có muc séng trung bmnh theo chun quy djnh eüa pháp lu.t.
e) H9c sinh, sinh viên ma gia dinh g.p khó khän v tài chInh do tai nn,
bnh tat, thiên tai, hoâ hoan, dch bnh trong thi gian theo hpc có xác nhn cüa
U' ban nhân dan xã, phu?mg, th trn nai Cu tni.
2. Mfrc von cho vay
a) Muc vn eho vay thi da là 4.000.000 dng/tháng/HSSV.
b) Di vâi các khoàn giài ngân mói k tr ngày 19/5/2022, nu khách hang
có nhu c.0 vay vn theo muc vay mth thi ducic áp diing muc cho vay ti da theo
quy djnh t.i diem a, khoân nay.
3. Sfra dôi tiêt a, Diem 5.1, Khoãn 5 Miic II van ban 2162A/NHCS-TD
"a. Khi giãi ngân s tin cho vay cüa kSr h9c eu& cüng, NHCSXH ncci cho
vay cllng ngui vay thoã thun vic dinh kr hn trà nq cüa toàn b s tin cho vay.

S tin cho vay dugc phn k Ira nq t& da 6 thng 1 1n, phü hçp vó'i khà nng trâng
cüa ngixi vay do ngn hong và ngu?i vay thoà thun ghi vào s vay van. Ké tü ngày
h9c sinh, sinh viên k& thüc khóa h9c 12 tháng theo quy djnh, nguñ vay phài trà
nç g& và lãi tin vay 1n du tiên. Ngithi vay có th trà ng tnr9c han ma không
chju lãi pht trà nq truóc hn".
4. Bãi bô các quy djnh
a) Van bn s 8638/NHCS-TDSV ngày 26/11/2019 cüa Tng Giám dc
NHCSXH v vic hu&ng dn thirc hin Quyt cljnh s 1656/QD-TTg ngày
19/11/2019 cüa Thu tixóng Chinh phil
b) Tit b, Dim 5.3, Khon 5 Myc II vn bn 2162A/NHCS-TD.
5. T chfrc thtrc hin
a) Van bàn nay có hiu lirc tü ngày 19/5/2022. Nhctng ni dung không
hithng dn tai van bàn nay, thc hin theo quy djnh tai Quy& djnh s 05/2022/QDTTg, Quy& djnh s 157/2007/QD-TTg, van bn 2162AINHCS-TD và các van
bàn có lien quan.
b) Chi nhánh NHCSXH tinh, thành ph, Phông giao djch NHCSXIH có
trách nhiêm:
- Báo cáo UBND, Ban dai din Hi dng quãn trj NHCSXH c'Cmg cp, phi
hcip vth chInh quyn dja phuong, các t ch'irc chInh trj - xã hi nhn u thác các
cp trin khai thuc hiên.
- Tt chüc tuyên truyn, ph bin cong khai ni dung van bàn nay dn di
tugng thii hur&ng, can b NHCSXH, T TK&VV, To chüc chInh trj - xã hi nhan
üy thác, can b UBND cp xâ.
Nhn dugc van ban nay yêu cu chi nhánh NHCSXH các tinh, thanh ph trin ,khai thirc hin, nêu Co vithng mc báo cáo v HOi sà chInh d xem xét, giài quyt/'
'DInh kern Quylt dinh 05/2022/QD-TTg ngày 23/3/2 022)
No'i nhân:
- Nhu trên;
- Tng Giám dc, TBKS (d b/cáo);
- Các PTGD, KIT;
- Các Ban CMNV tai Hôi só chInh;
- SGD, TT CNTT, ITDT;
-Lmi:VT,TDSV.
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Dc 1p - Tir do - Hnh phác
S& 05/2022/QD-TTg

Ha Nç5i, ngây 23 tháng 3 nám 2022
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QUYETfl?411
Stra dii, b sung mt s diu dlla Quyt djnh s 157/2007/QD-TTg
ngày 27 tháng 9 nãm 2007 ella Thu ttróng Chinh phü
v tin diing di vri h9c sinh, sinh viên

Can ct Luat T chtc GhInh ph ngày 19 thang 6 nám 2015;
Can thLuát Td chzc chInh quyn d/aphzoig ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Gán ct Luát sü-a, ddi bd sung mat s dthu cza Luat T chzk Ghinh pJn vâ
Luat Td chzc chInh quyn d/aphtwng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can cz-Lugt Các tó chtc thz dyng ngày 16 tháng 6 nám 2010, Luattha ddi,
bd sung mat s diu czJuat Các t chzc tin dyng ngày 20 thang 11 nám 2017;
Can th Nghi djnhs 78/2002/ND-CF ngày 04 tháng Jo näm 2002 ca
ChInh pith v tin dung dói vái ngzthi ngheo va các doi twmg chinh sách khác,
Can ci Nghj dinh s 07/2021/ND-CF ngày 27 thang 01 nám 2021 cia
Ghinhphz v chudn ngheo da chiu giai doin 2021 - 2025,
Theo d nghj cza B trwóg B Tài chInh tqi Ta trInh s 11/TI'r-BTC
ngày 13 tháng 01 nám 2022 và van bàn s 1920/BTC-TCNHngày 28 thang 02
nám 2022;
Thá twóiig C'hInh phi ban hành Quylt djnh tha di, bd sung mat s aiu
cia Quylt dinh s 157/2007/QD-7Tg ngày 27 tháng 9 nám 2007 cza Thz tithng
ChInh phz v tin dung dái vái hoc sin/i, sinh viên.
Diu 1. Sfra di, b sung mt s diu cüa Quyt djnh s 157/2007/QD-TTg
ngày 27 tháng 9 näm 2007 dlla Thu tirfrng ChInh phü v tIn diing di v(ii
hQc sinh, sinh viên nhtr sau:1. Siadikhoãn2Diu2:

"2. Hçc sinh, sinh viên là thãnh viên cüa h gia dInh thuOc mt trong các
dôi txqng:
a) H nghèo theo chun quy dnh cüa pháp 1ut.
b) H cn nghèo theo chu.n quy djnh cüa pháp luat.
c) Ho có müc sng trung bmnh theo chu.n quy djnh cüa pháp luLt."
2. Sira di khoãn 1 Diu 5:
"1. Müc vay vn thi da là 4.000.000 dng/tháng/h9c sinh, sinh viên."
3. Süa di khoàn 2 Diu 9:
"K ti'r ngày h9c sinh, sinh viên k& thác khóa h9c 12 tháng theo quy djnh,
d6i tucmg duic vay vn phãi trã nq g6c và lài tin vay 1&n d.0 tiên. Di tuqng
dixçic vay vn có th trâ nq trtrâc h?n ma không chju lãi pht trâ nçi trithc han.'
4. B sung dim c vào khoãn 2 Diu 13:
"Be Lao dng - Th.rcing binh và Xã hQi hithng dn thrc hin Quy& djnh
theo quy djnh cüa pháp 1ut."
Diu 2. Bäi bô các quy dlnh
1. Diu 10 Quyt djnh s 157/2007/QD-TTg ngày 27 tháng 9 näm 2007
cüa Thu tuthig ChInh phi1 v tIn ding di vài h9c sinh, sinh viên.
2. Quytdjnhsi 1656/QD-TTgngày 19 tháng 11 nàm 2019 cüaThütu&ng
ChInh phü v vic diu chinh mrc cho vay di vth hpc sinh, sinh viên.
Oiu 3. Diu khoãn thi hành
1.Quyk dinh nay có hiu 1c tr ngày 19 tháng 5 11am 2022.
2. D6i vói các hqp dng vay vn tin ding dã k hçrp dng truâc ngày
Quyt dnh nay có hiu lirc: Ngân hang Chirih sách xà hi, khách hang và các
ben lien quan tip ti1c di.rçic thirc hin theo các cam kit, các quyn h?n và trách
nhim ghi trong hçip dng dã k. Müc vay vn ti da tai khoãn 2 Diu 1 cüa
Quy& djnh nay duqc áp ding di vth các khoãn giài ngân mâi k tü ngày Quyt
djnh có hiu 1c thi hành.
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3. Các Bô truông, Thu tnrâng ca quan ngang b, Thu tru&ng c quan
thuc ChInh phU, Chü tich Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trirc thuc trung
ucrng, ChU tjch Hi ctng quàn trj và Tng giám dc Ngan hang Chmnh sách xã
hi chju trách nhim thi hãnh Quyt djnh nay.
N.yinhn:

a

-BanBIthirTrungucingDãng;
- Thu ttthng, cáo Phó Thti ttrãng Chinh phu;
- Các b, ca quan ngang b, ca quan thuc Chinh phü;
- HDND, UBND cáo flnh, thành ph6 trrc thuc trung uang;
- Van phông Trung uang và cáo Ban cüa Dáng;
- Van phông Tng BI thtr;
- Van phông Chu tjch ntrôc;
- Hi dng Dan tc và cáo Uy ban cüa Qu& hi;
- VAn phOng Quc hi;
-Tôaannhándânticao;
- Vin kim sat nhân dn t6i cao;
- Kim toán nhã nuäc;
- Uy ban Giám sat tâi chfnh Qu6c gia;
- Ngn hang Chlnh sách xä hi;
- Ngân hang Phat trin Vit Nam;
- Uy ban trung rang Mt trn T qu6c Vit Nam;
- Ca quan trung uang cüa cáo doãi the;
- \YPCP: BTCN, cáo PCN, Trç Iy" 1Tg, TGD C6ng TTDT,
các Vii, Cc, dan vj trrc thuc, Công báo;
- Lru: VT, KTTH (2).AAQ

