
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NTH  Ninh Thuận, ngày       tháng  01  năm  2021 

V/v trả lời trên chuyên mục Hỏi –Đáp    

 

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

                (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận) 

 

Thực hiện theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 
325/VPUB-KTTH ngày 25/01/2021 V/v trả lời trên chuyên mục Hỏi –Đáp (ông Đổng 
Văn Linh); 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế thực hiện Chuyên mục Hỏi- Đáp trên cổng 

Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh Ninh Thuận trả lời câu hỏi của ông Đổng 

Văn Linh, thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (Nội 
dung câu hỏi: “ Gia đình tôi muốn vay vốn mua máy cày Kubota và máy cuộn rơm 

Phan Tấn. Chúng tôi muốn hỏi có cơ quan nào hỗ trợ chúng tôi vay vốn không? 
Chúng tôi có tài sản thế chấp nhưng chỉ đủ 50% số tiền cần vay. Vậy chúng tôi cần 

làm gì để vay được? Xin cảm ơn!”) như sau: 

 Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 55) và Nghị định 
116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55 
(Nghị định 116) được ban hành là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong phát 

triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Chính phủ giao 

cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cho vay đối với 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 bao gồm: ngân hàng thương mại, 

ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, 
công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là TCTD). 

Theo quy định tại Nghị định 55 và Nghị định 116, TCTD được xem xét cho 

khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy 
định của pháp luật.  

Đối với cho vay không có tài sản đảm bảo, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ 
kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được TCTD cho vay 

không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau: 

- Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông 
thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ cá nhân, hộ 

gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm); 
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- Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; 

- Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm; 

- Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh; 

- Tối đa 500 triệu đồng đối với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa 
bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp; 

- Tối đa 01 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn 
nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; 

- Tối đa 02 tỷ đồng đối với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải 
sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi 

trồng thủy sản; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động 
sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (không bao gồm liên hiệp hợp tác xã 

nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác 
hải sản xa bờ); 

- Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai 

thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ. 

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay cao hơn mức vay không có tài sản bảo 

đảm thì phần vay vượt phải thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của TCTD 
đối với khách hàng. 

Như vậy, Ông Đổng Văn Linh có nhu cầu vay vốn theo Nghị định 55 cần liên 
hệ với các TCTD trên địa bàn (trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn là ngân hàng giữ vai trò chủ đạo trong cho vay phát triển nông nghiệp, nông 
thôn theo chỉ đạo của Chính phủ) để được hướng dẫn về điều kiện vay vốn và xem 

xét cho vay theo quy định. 

Trên đây là nội dung trả lời của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh 

Thuận gửi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để kịp thời thông tin đến 
ông Đổng Văn Linh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TH,NS&KSNB. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 

                  
                 Nguyễn Anh Tuấn 
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