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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về tín dụng đối với hộ gia đình  
và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy,  

người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế,  
người bán dâm hoàn lương 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 01 tháng 7 năm 2012; 
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính 

phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và 

người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương. 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 
Quyết định này quy định về cho vay vốn tạo việc làm đối với những đối tượng 

quy định tại Điều 2 Quyết định này, bao gồm: Đối tượng vay vốn, điều kiện vay 
vốn, trình tự thủ tục xác nhận đối tượng vay vốn, mức vốn và lãi suất cho vay, thời 
hạn cho vay, xử lý nợ bị rủi ro. 

Điều 2. Đối tượng vay vốn 
1. Cá nhân vay vốn 
a) Người nhiễm HIV; 
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b) Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 
c) Người bán dâm hoàn lương. 
2. Hộ gia đình vay vốn 
Là hộ gia đình có thành viên thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Người nhiễm HIV/AIDS; 
b) Người sau cai nghiện ma túy; 
c) Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 
d) Người bán dâm hoàn lương. 
Điều 3. Điều kiện vay vốn 
1. Cá nhân vay vốn 
a) Điều kiện về nhân thân 
- Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này phải có 

Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV dương tính của cơ sở xét nghiệm đủ điều 
kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính. 

- Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này đã xong 
thời gian dò liều, có thời gian điều trị ổn định từ 3 tháng trở lên, có xác nhận của 
người phụ trách cơ sở điều trị. 

- Đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này có xác 
nhận về việc không còn bán dâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 
người đứng đầu một trong các Tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương hoặc Chủ 
nhiệm Câu lạc bộ, Trưởng nhóm, Trưởng mạng lưới do các Tổ chức chính trị - xã 
hội hoặc Tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân thành lập. 

b) Cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn; 
c) Có phương án sản xuất, kinh doanh và có khả năng trả nợ vay theo cam kết; 
d) Là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội; 
đ) Sống một mình hoặc sống cùng con chưa đến tuổi lao động hoặc sống cùng bố, 

mẹ, vợ, chồng, con, ông, bà, anh, chị, em ruột nhưng những người này đã quá tuổi lao 
động hoặc không còn khả năng lao động theo quy định của pháp luật. 

2. Hộ gia đình vay vốn 
a) Hộ gia đình có thành viên quy định tại các điểm a, c, d Khoản 2 Điều 2 

Quyết định này đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều này. 

b) Hộ gia đình có thành viên quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 của Quyết 
định này phải có một trong các giấy tờ sau: 

- Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú. 
- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
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- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã chấp hành thời gian cai 
nghiện tại gia đình, cộng đồng từ 3 tháng trở lên. 

c) Cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn; 
d) Có phương án sản xuất, kinh doanh và có khả năng trả nợ vay theo cam kết; 
đ) Là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Điều 4. Trình tự, thủ tục xác nhận đối tượng vay vốn 
1. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Điều 2 của Quyết định này gửi đơn đăng 

ký vay vốn kèm giấy xác nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Điểm b 
Khoản 2 Điều 3 đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời điểm gửi đơn đăng ký vay vốn 
từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. 

2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc đăng ký vay vốn, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận cá nhân, hộ gia đình 
đăng ký vay vốn thuộc đúng đối tượng vay vốn của Quyết định này và gửi cho Tổ 
trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi người vay sinh sống để kết nạp họ vào Tổ Tiết 
kiệm và vay vốn. 

3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách có xác 
nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn 
tiến hành kết nạp thành viên mới là cá nhân và hộ gia đình có trong danh sách do 
Ủy ban nhân dân cấp xã gửi và hướng dẫn họ làm thủ tục vay vốn theo hướng dẫn 
của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Điều 5. Mức vay và lãi suất cho vay 
1. Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay và khả năng trả nợ của từng cá nhân, 

hộ gia đình và không phải thế chấp nhưng không vượt quá mức cho vay theo quy 
định sau: 

a) Đối với cá nhân: Mức cho vay tối đa 20 triệu đồng/cá nhân; 
b) Đối với hộ gia đình: Mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ; 
c) Người vay có thể vay vốn nhiều lần nhưng tổng dư nợ không vượt quá mức 

dư nợ cho vay tối đa theo quy định này. 
2. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu 

đồng thời là đối tượng được vay vốn từ các chương trình ưu đãi khác tại Ngân 
hàng Chính sách xã hội thì chỉ được xem xét cho vay một trong các chương trình 
ưu đãi đó. 

3. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính 
phủ quy định. 

4. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay. 
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Điều 6. Thời hạn cho vay 
Thời hạn cho vay tối đa là 60 tháng. Thời hạn cụ thể do Ngân hàng Chính sách 

xã hội và cá nhân, hộ gia đình vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, 
kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. 

Trong giai đoạn thí điểm (2014 - 2016), áp dụng thời hạn cho vay tối đa là 
36 tháng. 

Điều 7. Mục đích vay vốn 
1. Mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao 

động, hàng hóa, phương tiện phục vụ kinh doanh, buôn bán. 
2. Đầu tư làm các nghề thủ công trong hộ gia đình như: Mua nguyên vật liệu 

sản xuất, công cụ lao động, máy móc, thiết bị. 
3. Góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác. 
Điều 8. Xử lý nợ bị rủi ro 
Đối tượng vay vốn được xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Điều 9. Nguồn vốn cho vay 
Vốn cho vay được bố trí từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm và các 

nguồn huy động hợp pháp khác. 
Điều 10. Phạm vi và thời gian thực hiện 
1. Từ năm 2014 - 2016, thực hiện thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố. 
2. Từ năm 2017 triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc. 
Điều 11. Tổ chức thực hiện 
1. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm: 
a) Xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay đối với các đối tượng 

quy định tại Điều 2 của Quyết định này và các chương trình tín dụng chính sách 
khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hướng dẫn quy trình và thủ tục cho vay bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực 
hiện; thực hiện cho vay vốn, thu hồi nợ, hướng dẫn gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, 
xử lý nợ bị rủi ro theo quy định; 

c) Hướng dẫn chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trong toàn quốc triển 
khai thực hiện theo đúng quy định. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm: 
Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên 

quan trong việc kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá 
trình thực hiện. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 
a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan trình 

Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn từ ngân sách Trung ương dành cho Ngân hàng 
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Chính sách xã hội thực hiện cho vay các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết 
định này và các chương trình tín dụng chính sách khác; 

b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có 
liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong 
quá trình thực hiện. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 
Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xây 

dựng kế hoạch bố trí ngân sách hàng năm cho hoạt động vay vốn đối với các đối 
tượng quy định tại Điều 2 Quyết định này, báo cáo Chính phủ xem xét và trình 
Quốc hội quyết định. 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 
a) Lập danh sách 15 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm làm cơ sở cho Ngân 

hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện; 
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan trong việc 

kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; 
c) Hàng năm, đánh giá kết quả, hiệu quả cho vay vốn, hướng dẫn, điều chỉnh 

và trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
6. Các Bộ, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối 

hợp để triển khai thực hiện Quyết định này. 
7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp dưới phối hợp với các 

Tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện 
Quyết định này; 

b) Định kỳ hàng năm thống kê, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
nhu cầu vay vốn và kết quả cho vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình có người 
nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2014. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
  KT. THỦ TƯỚNG 
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