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QUYET D1NI1 
P. L.A , .( • 

bo sung mçt so dieu cua Quyet d!nh  so 28/2015/QD-TTg 
1y21 tháng 7 nàm 2015 cüa Thu tiró'ng ChInh phü 

v tin dung di vói h mn thoát nghèo 

Can cz Lut T ch&c hinh phü ngày 19 tháng 6 nám 2015; Lut tha 
ddi, bá sung m5t s diu cza Lut Td chzc Chinh phñ và Lut Td chzc chInh 
quyn djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cz Lut Ngân hang Mzà nwó'c Vit Nam ngày 16 tháng 6 näm 2010, 

Can th Lut 1ác td ehic tin dung ngày 16 tháng 6 nám 2010 và Lut 
swa doz, bo sung mQt so dieu cua Lugt Cac to chwc tin dyng ngay 20 thang 11 
nám 2017; 

Can ct Nghj djnh s6 78/2002/ND-CP ngày 04 tháng 10 nám 2002 cüa 
Chinh phz v tin dyng d6i vái ngwô'i nghèo và các di twctng chinh sách khác, 

A 9 .4' .4' A Theo de ngh cua Thong doe Ngan hang Nha nwov Vit Nam, 

Thñ twang Chinh phz ban hành Quye't djnh sia ddi, bc4 sung m3t sá diu 

cia Quye4't dinh so 28/2015/QD-TI'g ngày 21 tháng 7 nám 2015 v tin dyng 
doz vciz hç mcii thoat ngheo. 

Diu 1. Sfra tti khoãn 1 Diu 10 cüa Quyt dnh s 28/2015/QD-TTg 
ngày 21. tháng 7 nãm 2015 v tIn dyng di vi h mó'i thoát nghèo 

Bô mac thai gian "và duçic thrc hin giâi ngân dn h& ngày 31 tháng 12 

näm 2020". 

Dien 2. To chtrc thffc hiçn 

B truâng, Thu trithng ca quan ngang b, Thii trithng Ca quan thuc 

Chinh phü, Chil tjch Uy ban than dan tinh, thành pha trrc thuc trung uang, 
Chu tjch H)i dang quãn tn vàTang Giám c1tc Ngân hang ChInh sách xâ hi 
chu trach nhiçm thi hanh Quyet dinh  nay. 
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Diu 3. Hiu lire thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành ti ngày 30 tháng 3 näm 2021. 

Noi nhn: 
- Ban BI thu Trung ucmg Dáng; 
- Thu ttthng, các Phó Thi'i tithng Chmnh phu; 
- Các b, ca quan ngang bO, c1 quan thuc ChInh phü; 
- HDND, UBND các tinh, thành pM tri,rc thuc trung uan 
- VAn phông Trung trang và các Ban cüa DAng; 
- VAn phông Tang Bi thu; 
- VAn phong Chi'i tjch ntrâc; 
- Hi d&ig Dan tOc  và các Uy ban cüa Qu6c hi; 
- VAn phàng Qu& hi; 
- Tôa An nhân dAn ti cao; 
- Vin kim sat nhAn dAn tM cao; 
- Kim toán nhà nuàc;. 
- Uy ban GiAm sat tài chinh Quóc gia; 
- Ngan hAng ChInh sách xA hOi; 
- NgAn hAng Phát triM Vit Nam; 
- Uy ban trung uang Mt trán T6 quc Vit Nam; 
- Ca quan trung uang càa cac doAn th; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trq 1 TTg, TGD C&ig TFDT, 

các V%1, C%tc, don vj trrc thuc, Cong báo; 
- Luu: VT, KTTH (2b). MCUng 4j0 
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