
Nhü'ng quy ilinh mcri vè chuong trinh cho vay nhà ô xâ hQi t4i Ngân hàng
Chinh sâch xâ hôi

Ngày 01t4t2020, Chfnh phü ban hành Nghi rllnh s6 ngnOZllND-CP vè süra

Aôi, Uô sung mQt sô tlièu cüa Nghi rllnh iOOIZO1 S/ND-CP ngày 20tl0t20ts
cüa Chinh phü vè phât triên và quân Iÿ nhà ô xâ hQi

Nghi dinh cô hiÇu tyc thi hành tê ttr ngày Oll4l202L Theo d6, môt tô qry
dinh vê cho vay uu dâi dê mua, thuê mua, xây dUqg môi hoflc câi tqo, süa chüa
nhà dé ô tai Ngân hare Chinh sâch xâ hQi cô süa dôi, bô sung cu thé nhu sau:

1. Vè mric cho vay

. Truèrng hçrp xây dUng môi hopc câi tpo, süa chüa nhà ô thi müc cho vay tôi
da bàng 70% giâtri du toân hof,c phucmg ânvay,ttii da không quâ 500 triÇu dàng
và không vugt quâ70Yo giâtritài san dàm bâo tièn vay.

2. Vè thcri h4n vay

Thùi hpn vay do ngân h*g và khâch hàng tho.a thupn phù hçp vôi khâ nàng
trâ no cüa khâch hang và tôi da không quâ25 nàm kê ttr ngày giâi ngân khoân vay
dàu tiên.

3. Vè tlièu kiÇn dàng kÿ hO khâu thuùng trü

OOi vOi vay vôn ifê xây dung môi hopc câitqo,süa chüa nhà dê ô: Cô Giây
chimg nhan qgVèn sü dqng dât, quyèn sô hüu nhà và tài sân gân üèn vôi dât tai
dfa phuon g câp huyÇn noi dàng ky hô khâu t["g1rg tru do co quan nhà nuôc cô
thâm quyên câp theo quy dinh cüa phâp 1u4t vê dât dai.

4. Vè thü tgc xâc nh$n tl6i tugng, tlièu kiÇn nhà ô, dièu kiÇn thu nhâp

- Oôi vôi dôi tugng rray uôr, 1à nguùi thu nhpp thâp, hQ nghèo, hQ cQn nghèo
t4i khu v.uc dô thi: C6 xâc nh4n cüa UBND câp ,xànoi dàng lo/ hô khâu thuôrng
tru ho{c noi clàng ky ta- tru tù 01 nàm trô lên nêu cô cIàng § thuong tru t4i tinh
thành phô tr.uc thu§c Trung uong khâc theo mâu 03 và tg kê khai vè thu nh4p theo
mâu 06 tpi Php lpc I ban hàurh kèm Thông tu 

"O 
ZO|ZO|6/TT-BXD cüa Bô xây

dung.

- Dôi vôi câc dOi tuqng (1) Nguùi lao dQng dang làm viÇc t4i câc doanh
nehiÇp trong và ngoài khu công nghiÇp; (2) Si quan, ha sT quan nghiÇp vu, h4 sî
quan chuyên môn § thu4t, quân nhân chuyên nghiÇp, công nhân trong co quan,

ilon vithuQc công an nhân dân và quân dQi nhân dân; (3) Cân bQ, công chirc, viên
chyc theo quy dinh.cüa phâp lupt vè .q bç, công chirc, viên chüc thi phâi cô: 0l
giây xâcnhân rrè dOi tuqnq, dièu kiÇn vè thu nhap cüaco quan noi dang làm viêc

"a 
Ot giây xâc nh?n rè Aièr, kiên nhà ô cüa UBND câp,xânoi dàng ky hô khâu

thuèrng tru ho{c noi dàng ky tam tru tir 01 nàm trô lên nêu cô dàng kÿ thuong tru



I

t4i tînh, thanh phô tr.uc thuQc Trung uong khâc theo mâu 03 t4i PhU lUc I ban hành
kèm Thông tu sô zOlzOrcffT-BXD cüa BQ xây dpg.

5. Vè giây tù chûng minh vè aièu kiÇn cu trü:
OOi vOi truôrng hçrp vay vôn dé mua, thuê mua nhà ô xâ hôi rür.mg không

cô hô khâu thuôrng tru theo quy dinh thi phâi cô: (1) ban sao cô chimg thyc giây
ilàng t y tam trt4 Q) Giây xâc nhân clông Bâo hiêm xâ hôi tu 01 nàm trô lên t4i
tinh, thà,nh phô tr.uc thu§c Trung uû:ng noi c6 dU an dàu tu xây dpg nhà ô xâ h§i.

(Chi nhdnh NHCSXH tinh Hà Nam)
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