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O Người lao động thuộc diện
chính sách được vay vốn đi lao động
có thời hạn ở nước ngoài bao gồm:


Vợ (chồng), con liệt sỹ;

 Thương binh (kể cả thương
binh loại B được xác nhận từ
31/12/1993 trở về trước, được gọi là
quân nhân bị tai nạn lao động), người
hưởng chính sách như thương binh,
mất sức lao động 21% trở lên (gọi
chung là thương binh);
 Vợ (chồng), con của thương
binh;
 Con của Anh hùng lực lượng
vũ trang, Anh hùng lao động; con của
người hoạt động kháng chiến, người
có công giúp đỡ cách mạng được thưởng
huân, huy chương kháng chiến; con của
cán bộ hoạt động Cách mạng trước tháng
8 năm 1945;
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 Người lao động thuộc hộ
nghèo theo tiêu chuẩn quy định của
pháp luật.
Điều kiện vay vốn
Người được vay vốn phải có đủ
các điều kiện sau:
 Cư trú hợp pháp tại địa
phương nơi Ngân hàng chính sách
xã hội (CSXH) cho vay;
 Có xác nhận về việc người
vay thuộc đối tượng chính sách của
Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã
nơi người vay cư trú. Trong trường
hợp đối tượng chính sách không
thuộc UBND cấp xã quản lý thì
người vay có thể xuất trình giấy tờ
để chứng minh (như thẻ thương
binh, giấy chứng nhận,...) để UBND
cấp xã có cơ sở xác nhận;
 Được bên tuyển dụng có văn
bản chính thức tiếp nhận đi lao động
có thời hạn ở nước ngoài.

Mức cho vay
Căn cứ vào nhu cầu vay vốn
và khả năng trả nợ của người vay,
khả năng nguồn vốn của Ngân hàng,
Ngân hàng CSXH quyết định mức
vay cụ thể đối với từng người đi lao
động có thời hạn ở nước ngoài
nhưng không vượt quá mức cho vay
tối đa do Hội đồng quản trị Ngân
hàng CSXH quy định từng thời kỳ
(hiện nay mức cho vay không vượt
quá 30 triệu đồng/người).
Lãi suất cho vay
 Lãi suất cho vay được áp
dụng theo lãi suất cho vay hộ nghèo
do Thủ tướng Chính phủ quy định
từng thời kỳ. Mức lãi suất cho vay
hiện nay là 0,65%.
 Đối với các trường hợp
không trả được đúng hạn thì lãi suất
nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi
cho vay.

Thời hạn cho vay
 Thời hạn cho vay được xác
định theo thời hạn đi lao động ở nước
ngoài theo hợp đồng tuyển dụng và khả
năng trả nợ của người vay.
 Thời hạn cho vay tối đa không
quá thời hạn đi lao động ở nước ngoài
theo Hợp đồng lao động.
Nội dung sử dụng vốn vay
o Vốn vay được sử dụng vào
việc chi trả các chi phí, lệ phí hợp
pháp cần thiết để đi lao động có thời
hạn ở nước ngoài theo Hợp đồng lao
động, gồm:


Phí đào tạo;



Phí tư vấn hợp đồng;



Phí đặt cọc;

 Vé máy bay một lượt từ Việt
Nam đến nước mà người lao động tới
làm việc;

2

 Chi phí cần thiết khác tại
Hợp đồng lao động. Phương thức
cho vay
Phương thức cho vay
Người vay không phải thế
chấp tài sản nhưng phải gia nhập và
là thành viên Tổ tiết kiệm và vay
vốn tại thôn (xóm), ấp, bản, buôn
nơi hộ gia đình đang sinh sống,
được Tổ bình xét đủ điều kiện vay
vốn, lập thành danh sách đề nghị
vay vốn Ngân hàng CSXH gửi
UBND cấp xã xác nhận.
Quy trình, thủ tục cho vay
 Bước 1: Khi có nhu cầu vay
vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay
vốn , kèm theo Hợp đồng lao động
đã ký giữa người lao động với bên
tuyển dụng gửi cho Tổ tiết kiệm và
vay vốn (trường hợp lao động đi làm
việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
lao động cá nhân do người lao động

trực tiếp ký kết với người sử dụng
lao động ở nước ngoài thì Hợp đồng
lao động cá nhân phải được chứng
nhận đã đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người
lao động cư trú).
 Trong khi chưa có Hợp đồng
lao động, Ngân hàng CSXH căn cứ
vào thông báo hoặc giấy xác nhận
của bên tuyển dụng về việc người
lao động được tuyển dụng đi làm
việc có thời hạn ở nước ngoài để
xem xét và làm các thủ tục cho vay.
Tiền vay chỉ được phát ra khi Ngân
hàng nhận được bản gốc Hợp đồng
lao động.
 Bước 2: Tổ tiết kiệm và vay
vốn tổ chức họp để bình xét những
hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn,
lập danh sách trình UBND cấp xã
xác nhận.
 Bước 3: Tổ tiết kiệm và vay
vốn gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới

Ngân hàng CSXH để làm thủ tục phê
duyệt cho vay.

tuyển dụng theo hợp đồng tuyển
dụng.

 Bước 4: Ngân hàng phê duyệt
cho vay và thông báo tới UBND cấp
xã.

 Trường hợp bên tuyển dụng
có đề nghị bằng văn bản, Ngân hàng
CSXH có thể phát tiền vay trực tiếp
cho người vay tại điểm giao dịch
quy định. Nếu người vay không trực
tiếp đến nhận tiền vay được thì ủy
quyền cho thành viên trong hộ lĩnh
tiền nhưng phải có giấy ủy quyền có
xác nhận của UBND cấp xã.

Bước 5: UBND cấp xã thông
báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp
xã (đơn vị nhận ủy thác cho vay) và
Tổ tiết kiệm và vay vốn để thông báo
cho người vay đến địa điểm giao dịch
tại xã hoặc trụ sở Ngân hàng để làm
thủ tục nhận tiền vay.
Bước 6: Ngân hàng chuyển trả
tiền vay.
Ngân hàng chuyển trả tiền vay
 Tiền vay được chuyển trả thẳng
cho bên tuyển dụng lao động. Khi
nhận được thông báo kết quả phê
duyệt cho vay, người vay đến trụ sở
Ngân hàng CSXH để làm thủ tục
chuyển tiền vay trả thẳng cho bên
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 Mỗi lần giải ngân, cán bộ Ngân
hàng ghi đầy đủ nội dung và yêu cầu
người vay ký xác nhận tiền vay theo
quy định.
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