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NGUYỄN THÀNH NAM * 

         Pháp luật về hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp thông qua hệ thống các tổ chức 

tín dụng đã và đang được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Bởi thế hệ thanh niên hiện nay 

đang đóng vai trò là lực lượng nòng cốt của quá trình phát triển kinh tế quốc gia. Bài viết phân tích 

tổng quan pháp luật về hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp thông qua hệ thống các tổ chức tín 

dụng; đánh giá thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn tại một số tổ chức tín dụng; đưa ra một số 

giải pháp nhằm giúp thanh niên khởi nghiệp tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn vay hỗ trợ từ các tổ 

chức tín dụng. 
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THE LAW ON LOAN SUPPORT FOR YOUTH START-UPS THROUGH THE SYSTEM OF 

CREDIT INSTITUTIONS 

Abstract: The law on loan support for youth start-ups through the system of credit institutions has 

received special attention from the Party and State since the current generation of young people is 

playing the role of the core force of the national economic development process. Therefore, this article 

will provide an overview of the law on loan support for youth start-ups through the system of credit 

institutions; the actual situation of current legal provisions when implementing loan support activities 

for youth start-ups and practice at a number of banking credit institutions. From there, this article will 

propose some solutions to help youth start-ups quickly access to loans and support from credit institutions. 
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1. Đặt vấn đề 

Thanh niên là lực lượng lao động nòng 

cốt, tiên phong trong quá trình phát triển 

kinh tế quốc gia. Chính vì thế các hoạt động 

hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp hiện nay 

đang là một trong những vấn đề quan trọng 

được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. 

Bên cạnh đó, “thanh niên là người chủ 

tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh 

hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do 

các thanh niên’
1
 nên việc quan tâm, chăm lo 

cho đời sống của thanh niên trở thành vấn đề 

quan trọng hàng đầu. Đồng thời, trong Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (Khoá VII) về công tác 

thanh niên trong thời kì mới khẳng định: “Sự 

nghiệp đổi mới có thành công hay  hông, đất 

nước bước vào thế kỉ XXI có vị trí xứng đáng  
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