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Số:          /UBND-NHCSXH 
V/v triển khai, thực hiện sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định 157/2007QĐ-

TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Đoan Hùng, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

                  Kính gửi:  

                        - Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; 

                        - Chủ tịch Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện; 

                                 - Chủ tịch UBND, Ban giảm nghèo các xã, thị trấn. 

               
Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ - TTg ngày 23/03/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, 

sinh viên.  

Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH 

huyện; Chủ tịch Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, Chủ tịch UBND, Ban 

giảm nghèo các xã, thị trấn (gọi chung cấp xã) triển khai một số công việc sau: 

1. Làm tốt công tác tuyên truyền về việc điều chỉnh đối tượng vay vốn, mức 

cho vay, trả nợ gốc và lãi tiền vay đối với chương trình cho vay học sinh, sinh 

viên, cụ thể: 

+ Đối tượng:  

Học sinh, sinh viên là thành viên hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: 

Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định 

của pháp luật; Hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. 

+ Mức vay vốn:  

Kể từ ngày 19/5/2022 mức vay vốn tối đa là 4.000.000đồng/tháng/học sinh, 

sinh viên. 

+ Trả nợ gốc và lãi tiền vay:  

Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, 

đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng vay 

vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. 

2. Chỉ đạo các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã tăng cường công tác kiểm 

tra, rà soát nắm bắt cụ thể đến từng hộ vay về đối tượng, mục đích sử dụng vốn 

vay. Trường hợp hộ vay thuộc đối tượng vay vốn thì tổng hợp danh sách đề nghị 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho vay theo quy định. 

3. Phòng giao dịch NHCSXH huyện cân đối nguồn vốn, đối tượng thụ 

hưởng cụ thể của từng hộ vay để xác định mức cho vay, thời hạn cho vay phù 

hợp, thực hiện cho vay đúng quy định một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. 
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Nhận được văn bản này, yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện; Chủ 

tịch Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện; Chủ tịch UBND, Ban giảm nghèo cấp 

xã tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện (qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện) để được xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- Như kính gửi;                                                                                                    

- CT và các PCT UBND huyện;   

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện;  

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- TT VHTTDL & TT huyện; 

- HĐT nhận UT cấp xã; 

- Lưu: VT, NHCSXH (    b). 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Anh Hùng 
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