Mục đích cho vay:
Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học
tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí;
chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.
Đối tượng được vay vốn:
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương
đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và
hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:
Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại
không có khả năng lao động.
Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
·

Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

·

Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình
quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả
hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
nơi cư trú.
Phương thức cho vay:
Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua
hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng
Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha
hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân
hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.
Mức vốn cho vay tối đa là 800.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.
Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,5%/tháng.
Các bước thực hiện cụ thể:
Bước 1: Sinh viên, học sinh nhận mẫu Giấy xác nhận sinh viên tại văn phòng Trung tâm Hỗ trợ sinh
viên(Phòng đào tạo). Tại đây, sinh viên phải trình thẻ sinh viên và biên lai thu học phí kỳ học gần nhất và
điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận sinh viên được cấp.
Bước 2: Phòng Công tác Chính trị  Sinh viên nhận Giấy đề nghị xác nhận này từ Trung tâm Hỗ trợ sinh
viên, sau đó kiểm tra hồ sơ (Thông tin trong Giấy xác nhận, kết quả học tập, rèn luyện). Những sinh viên,
học sinh có đủ điều kiện thi Giấy xác nhận sẽ được trình lên cấp thẩm quyền ký xác nhận.
Bước 3: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sẽ chuyển lại Giấy xác nhận cho những sinh viên, học sinh đủ điều
kiện.
Bước 4: Sinh viên, học sinh sau khi nhận được Giấy xác nhận sinh viên của Trường gửi giấy này về địa
phương cho người thân. Người thân sẽ liên hệ Ngân hàng Chính sách – xã hội tại địa phương để được
hướng dẫn thêm thủ tục vay vốn (nếu sinh viên, học sinh thuộc diện mồ côi thì trực tiếp liên hệ Ngân
hàng Chính sách – Xã hội để vay vốn).
Bước 5: Sinh viên, học sinh sau khi nhận được tiền vay tín dụng xin vui lòng thông tin cho trung tâm Hỗ
trợ sinh viên Trường để Nhà trường biết được kết quả sử dụng vốn vay.

