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HƯỚNG DẪN TÓM TẮT 

Nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 

 về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình 

 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 

b) Người lao động là người dân tộc thiểu số; 

c) Thân nhân của người có công với cách mạng: Vợ (chồng), con của liệt sỹ; 

Thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước, 

nay 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; 

d) Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp (Quyết định thu hồi đất với thời 

hạn trong vòng 3 năm kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực); 

e) Người lao động thuộc hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa bàn 55 xã đặc 

thù của tỉnh; 

g) Người lao động thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.  

2. Điều kiện vay vốn 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;  

b) Cư trú hợp pháp tại địa phương được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận; 

c) Có Hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

3. Mức cho vay 

a) Đối với người lao động đi làm việc tại thị trường thu nhập cao: 

- Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân 

người có công với cách mạng, lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh được vay tối đa 50 triệu đồng/lao động.  

Ngoài khoản vay từ kinh phí của Đề án người lao động thuộc đối tượng trên vẫn 

được vay đến 50 triệu đồng không phải thế chấp tài sản theo quy định tại Nghị định 

61/2015/NĐ-CP. 

- Người lao động thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 

được vay tối đa 100 triệu đồng/lao động. 
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- Người lao động còn lại không thuộc các đối tượng trên có hộ khẩu thường trú 

tại 55 xã đặc thù được vay tối đa 50 triệu đồng/lao động. 

b) Đối với người lao động đi làm việc tại thị trường thu nhập trung bình:  

Kinh phí của Đề án chỉ cho vay đối với người lao động thuộc hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; người lao động có hộ khẩu thường trú tại 55 xã 

đặc thù không thuộc đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, 

thân nhân người có công với cách mạng, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp được 

vay tối đa 30 triệu đồng/lao động. 

4. Lãi suất cho vay 

a) Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. Hiện nay, lãi suất là 6,6%/năm. 

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

5. Thời hạn cho vay, định kỳ hạn trả nợ 

Người lao động được vay vốn với thời hạn tối đa là 36 tháng. 6 tháng đầu chỉ trả 

lãi, chưa phải trả gốc, người lao động bắt đầu trả tiền gốc từ tháng thứ 7 với mức trả 

các tháng như nhau. 

6. Bảo đảm tiền vay 

Đối với mức vay trên 50 triệu đồng/lao động, người vay phải có tài sản bảo đảm 

tiền vay theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn thực hiện bảo đảm tiền vay của 

NHCSXH. 

7. Mục đích sử dụng vốn vay 

Vốn vay được sử dụng vào việc chi trả các khoản chi phí đi làm việc ở nước 

ngoài được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

8. Phương thức cho vay 

a) Phương thức cho vay trực tiếp áp dụng đối với 02 trường hợp sau: 

- Người lao động là người độc thân; 

- Người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức vay trên 50 triệu đồng/lao động. 

b) Phương thức cho vay trực tiếp 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 vay vốn 

(Tổ TK&VV) được áp dụng đối với người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức 

vay đến 50 triệu đồng/lao động. 

9. Hồ sơ, thủ tục cho vay bao gồm: 

- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/XK (đối với lao động là độc thân) hoặc 

Mẫu số 02/XK (đối với người lao động vay vốn thông qua hộ gia đình); 

- Bản sao Giấy xác nhận đối với người lao động là thân nhân của người có công 

với cách mạng (có chứng thực); 
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- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi người lao động có hộ khẩu thường trú 

xác nhận người lao động thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và danh sách có tên 

người lao động đã được UBND huyện, thành phố phê duyệt thuộc hộ có hoàn cảnh 

khó khăn; 

- Bản chính Hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp có xác nhận 

của UBND cấp xã nơi người lao động cư trú; 

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn của người lao động (có chứng thực); 

- Hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển tiền lương của người lao động để trả nợ, 

lãi tiền vay. 

10. Thu nợ, thu lãi 

a) Đối với trường hợp người vay trả nợ bằng tiền lương của người lao động 

thông qua Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Hàng tháng, 

NHCSXH trích tài khoản tiền gửi của người vay mở tại NHCSXH để thu nợ, thu lãi 

theo thỏa thuận.  

b) Đối với trường hợp lao động vay vốn thông qua hộ gia đình: Người vay trực 

tiếp trả nợ tại Trụ sở NHCSXH hoặc tại Điểm giao dịch xã vào ngày giao dịch hoặc trả 

nợ bằng hình thức chuyển khoản. 

 Chi tiết về hồ sơ vay vốn và thủ tục đề nghị khách hàng liên hệ với tổ 

trưởng tổ TK&VV tại địa bàn mình đang cư trú. Trụ sở các Phòng giao dịch 

Ngân hàng Chính sách xã hội trong toàn tỉnh hoặc tại điểm giao dịch xã vào ngày 

giao dịch cố định. 

1. Thành phố Ninh Bình - ĐT: 02293 873 963 

2. Huyện Nho Quan - ĐT: 02293 866 688 

3. Huyện Yên Mô - ĐT: 02293 680 777 

4. Huyện Kim Sơn - ĐT: 02293 725 280 

5. Huyện Gia Viễn - ĐT: 02293 657 888 

6. Thành phố Tam Điệp - ĐT: 02293 773 899 

7. Huyện Hoa Lư - ĐT: 02293 626 989 

8. Huyện Yên Khánh - ĐT: 02293 753 000 

 

 


