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THÔNG BÁO 
Về việc rà soát, xác định nhu cầu vay vốn năm 2023 

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 

 
Thực hiện Công văn số 280/UBND-NHCS ngày 01/3/2023 của UBND 

huyện Kỳ Anh về việc rà soát, xác định nhu cầu vay vốn năm 2023 theo Nghị 

quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ ủy thác của Ngân hàng 

chính sách xã hội huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Thọ thông báo về việc tiếp tục rà 

soát đối tượng vay vốn nhà ở xã hội và cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, 

thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Cụ thể như sau:  

I. Chương trình nhà ở xã hội: 

1. Đối tượng cho vay: 

-  Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi 

người có công với cách mạng; 

-  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị; 

-  Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu 

công nghiệp; 

-  Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và 

quân đội nhân dân; 

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

2. Mức cho vay: 

- Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối thiểu 

bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. 

-  Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức 

cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 

500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.  

3. Lãi suất cho vay:   

- Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của 

Hội đồng quản trị NHCSXH cho từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm. 

4. Thời hạn cho vay:  

- Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận 

phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn và tối đa không quá 25 năm kể từ 

ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 

5. Thời gian: Đăng ký đến hết ngày 09/03/2023 

II. Chương trình vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị phục 



vụ học tập trực tuyến. 

Nhận được thông báo này yêu cầu Ban văn hóa, thôn trưởng các thôn 

thường xuyên thông báo cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký vay theo Nghị 

quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ./. 
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