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S ố i ^ Ì t / N H N N - T T h Hà Nội, ngàyôktháng 6 năm 2022
V/v truyền thông chương trình hồ trợ 

lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP

Kính gửi: Lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN tại Hội nghị trực tuyến toàn Ngành 
triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách nhà nước theo Nghị 
định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN 
do NHNN tổ chức sáng ngày 27/5/2022, Vụ Truyền thông đã phối hợp Vụ Tín 
dụng các ngành kinh tế chuấn bị các nội dung; giải đáp liên quan Nghị định số 3 1 
và Thông tư 03 (đính kèm). Đe nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố sử dụng tài 
liệu đúng quy định, phục vụ cho công tác truyền thông trên địa bàn, giúp người 
dân, doanh nghiệp nắm bắt được thông tin, qua đó nhằm góp phần đưa chính sách 
đi vào thực tiễn, triển khai được hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đôi tượng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý Đơn vị!£

Nơi nhận: TL.THỐNG ĐỐC
- Như trên; KT.VỤ TRƯỞNG vụ TRUYỀN THÔNG
- Thống đoc (dể b/c); _ ... r PHỊỘ vụ TRƯỞNG
- PTĐ Thường trực NHNN Đào Minh T ú  (đê b/c);
- Lưu VP, TTh, TTh2 (TTT.Phương). 
Đính kèm:
Các nội duna giải đáp ị /
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TRU YÊN THÔNG VỀ NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP  

Câu 1: Đây là chương trình hỗ trợ lãi suất lấy nguồn vốn từ đâu?

Trả lời: Tử nguồn Ngân sách Nhà nước.

Theo Khoản 2- Điều 3 -  Nghị dịnh sổ 31: Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời 
nguồn kinh phí hô trợ lãi suất để các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ t rự  lãi 
suất đối với khách hàng.

Câu 2: Khách hành vay vốn những lĩnh vực nào thì được hưởng chính sách hỗ 
trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31?

Trả lời:

Khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành, lĩnh vực sau:

+ Các ngành hàng không, vận tải kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục 
và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp chế biến, chể tạo; 
xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan; hoạt động dịch 
vụ thông tin; bao gồm cả hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh 
tế này, trừ hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản.

+ Thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ử cho công nhân, cải tạo chung cư cũ.

(Theo Điều 2, Nghị định sổ 31/2022/NĐ-CP)

Câu 3: Các khoản vay bằng ngoai tệ có được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 
từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31 không?

Trá lời: Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đông Việt Nam. Do đó 
các khoản vay bằng ngoại tệ không dược áp dụng hỗ trợ lãi suất. (Theo Điều 1 và 
khoản 2, Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ- CP')

Câu 4: Theo Nghị định 31 và Thông tư 03, khách hàng được hưửng mức hỗ 
trợ lãi suất theo phương thức nào?

Trả lời:

Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại lựa chọn 1 
trong 2 phương thức: (i) Giảm t rừ  trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng; 
hoặc 00  Thu toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay 
được hỗ t rợ  lãi suất trong cùng ngày thu lãi (Trường hựp việc thu lãi vay trong kỳ 
thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thương mại thì việc hoàn trả số lãi tiền 
vay được hỗ trợ lãi suẩt có thể thực hiện vào ngày tiếp theo). (theo Điêu 6 Nghị định 
31/2022/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư  03/2022/TT-NHNN).
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Câu 5: Theo Nghị định 31, thời hạn hỗ trợ lãi suất được tỉnh như thế?

Trả lời:

Thời hạn được hỗ trự lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách 
hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương 
mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, 
nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023. [theo Khoản 1 - Điều 5 , Nghi 
định 31)

"Lưu ý việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ 
mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 20/5 /2022 đến 
31/12/2023" [theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 31/2022/NĐ-CP).

Câu 6: Khách hàng đáp ứng các điêu kiện của chương trình hỗ trợ lãi suất từ  
ngân sách nhà nước theo Nghị định 31 sẽ được hỗ trợ mức lãi suất như thê 
nào?

Trả lòi: Mức lãi suất hỗ trợ  đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay 
và thời hạn cho vay hỗ t rợ  lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian từ ngày giải 
ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, 
nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023. [Theo Khoản 2 - Điều 5. Nghị 
định 31)

Câu 7: Việc áp dụng hỗ trự lãi suất áp dụng đối với khoản vay và nghĩa vụ trả 
nợ lãi phát sinh trong khoảng thời gian nào?

Trả lời: Việc hỗ trự lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả  nợ 
lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ  ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành (20/5/2022)  đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. (Theo Khoản 5 Điều 
3, Nghị định số31/2022/NĐ-CP)

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa 
thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. (Theo Khoản 2 Điều 4, Nghị định số31/2022/NĐ- 
CP)

Câu 8: Theo Nghị định 31, để được hỗ trợ lãi suất, khách hàng cần đáp ứng  
các điều kiện gì?

Trả lời:

Khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau: (ij khách hàng thuộc đối tượng dược hỗ 
trự lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích sử dụng vốn 
vay thuộc một trong các ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định 
31/2022/NĐ-CP; (ii) có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn 
theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tố chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iii) Khoản vay được hỗ trợ lãi suất ìà khoản vay 
bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời 
gian từ ngày 01 /01 /2022  đến ngày 31/12/2023,  sử dụng vốn đúng mục đích theo
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quy định nêu trên, chưa được hỗ trợ  lãi suất từ  ngân sách nhà nước theo các chính 
sách khác; (iv) khoản vay không có số dư nợ gốc/lãi quá hạn tại thời điểm phải trả 
nợ lãi, không hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ. (Điều 4 -  Nghị định số 31)

Câu 9: Công ty tài chính, NHCSXH, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài có thuộc đổi tượng áp dụng của Nghị định 31/2022/NĐ-CP  
không?

Trả lời:

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP quy định về việc hỗ trự  lãi suất từ hoạt động cho vay 
của ngân hàng thương mại đổi với các khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh. (Theo Điêu 1, Nghị định số31/2022/NĐ-CP)

Theo đó, ngân hàng thương mại (NHTM) bao gồm: NHTM Nhà nước, NHTM cổ 
phần, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng liên doanh.

Do đó, khách hàng của công ty tài chính, NHCSXH , ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài không thuộc đối tượng được áp dụng của Nghị định 31.

Câu 10: Doanh nghiệp A có khoản vay đang được HTLS, sau đó khoản vay 
được gia hạn nợ thì có được hỗ trợ lãi suất không?

Trả lời: Doanh nghiệp A không được hỗ trợ  lãi suẩt đối với thời gian gia hạn nợ 
(Theo điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP)

VD: Doanh nghiệp A dược ngân hàng giải ngân khoản vay vào ngày 02/01/2022, thời 
hạn cho vay 6 tháng (đến 02/7/2022). Trong quá trình quan hệ tín dụng, Doanh 
nghiệp A xác định dòng tiên suy giảm nên đã làm đơn và được ngân hàng gia hạn nợ 
thêm 1 tháng (đến 02/8/20222) thì doanh nghiệp A vẫn được hỗ trợ lãi suất đến 
ngày 02/7, doanh nghiệp A chỉ khôna đươc hỗ trơ lãi suất trong giai đoạn 02/7/2022  
đến 02/8/2022,

Câu 11: Doanh nghiệp A đang vay vôn tại NHTM và đang được miễn, giảm lãi, 
phí theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN thì có được vay tiếp để được hưởng hô 
trợ lãi suất 2%?

Trả ỉ&ị. Doanh nghiệp được miễn giảm lãi, phí theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN 
không bị loại t rừ  khỏi đối tượng hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ nguồn ngân sách nhà 
nước. Việc cho vay tiếp đổi với khách hàng này thực hiện theo quy định pháp luật 
hiện hành, phụ thuộc vào đánh giá thẩm định của NHTM đối với khách hàng.

Câu 12: Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được HTLS đang có khoản nợ  quá 
hạn tại NHTM thì có được vay tiếp để được hưởng hỗ trợ lãi suất 2% hay 
không?
Trả lờ i: Việc cho vay tiếp đổi với doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật 
hiện hành, phụ thuộc vào đánh giá thẩm định của NHTM. Trường hợp NHTM quyết 
định cho vay tiếp, nếu khoản vay đó không có số dư  gốc/lãi chậm trả tại thời điểm 
thu lãi thì vẫn được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31.
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[Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đổi với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo 
sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc sổ dư lãi chậm trả. 
(Khoản 3- Điều 4 - Nghị định 31]

Câu 13: Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 
31 đang có khoản vay tại NHTM í kv kết sau ngảv o i  /01 /202 21  và đến thời 
điểm trả nợ trước ngày Nghị định số 31 có hiệu lực (2 0 /5 /2 0 2 2 )  thì khoản 
vay này có được hỗ trợ lãi suất 2%?
Trả lời:

Trường hợp thời điểm thu lãi xảy ra trước ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu 
lực [20/5/2022), kỳ thu lãi đó không được hỗ trợ lãi suất.

Trường hợp thời điểm thu lãi xảy ra sau ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu 
lực, kỳ thu lãi sau ngày 20 /5 /2022  sẽ được hỗ t rợ  lãi suất.

[theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 31: việc hỗ trợ  lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả 
nợ lãi tại các kỳ hạn trả nự lãi mà thời điểm trả nợ phát  sinh trong khoảng thời gian 
từ  ngày Nghị định có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2023].

Câu 14: Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hỗ trự lãi suất theo Nghị định 
sô 31 đã ký kết vay tại NHTM vào cuối năm 2021 và có khoản lãi phải trả sau 
ngàỵ Nghị định số 31 có hiệu lực (sau 2 0 /5 /2 0 2 2 )  thì khoản lãi này có được  
giảm trừ lãi suất 2%?

Trả lờ i: Không

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa 
thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ  ngày 01 tháng 01 năm 2022 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. (Theo Khoản 2 Điều 4, Nghị định số31/2022/NĐ-  
CP

Câu 15: Khách hàng khi được hưởng chính sách hỗ trợ 2% tại một NHTM thì 
có được tiếp tục hưởng chính sách này tại NHTM khác không?

Trả Ịò±. Có.

Khách hàng có thể được hỗ trợ lãi suất ở nhiều ngân hàng thương mại khác nhau 
nếu các khoản vay tại các NHTM thuộc đối tượng đáp ứng điều kiện được hỗ trợ  lãi 
suất.

Câu 16: Khách hàng đang được hưởng các chính sách khác về hỗ trợ lãi suất 
từ ngân sách nhà nước có được hưởng Chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị 
định 31/2022/NĐ-CP không?

Trả ìời: Khách hàng không được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 
31/2022/NĐ-CP khi đang được hưởng các chính sách khác về hỗ trợ lãi suất từ 
ngân sách nhà nước.

( Theo Khoản 2 Điều 4, Nghị định số31/2022/NĐ-CP)
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Câu 17: Khách hàng thuộc các đôi tượng được hỗ trợ lãi suất nhưng không 
đáp ứng đủ các điêu kiện cho vay thông thường theo đánh giá của NHTM thì 
có được hỗ trự lãi suất theo NĐ 31?

Trả lời: Theo Khoản 4 -  Điều 3 Nguyên tắc hỗ t rợ  lãi suất -  Nghị định 31: Khách 
hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá nội bộ của ngân hàng 
thương mại, sử dụng von vay được hỗ trợ  lãi suất đúng mục đích, có trách nhiệm 
trong việc phổi hợp với ngân hàng thương mại thực hiện hô trợ lãi suất.

NHTM cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định hiện hành về hoạt động cho vay, do đó 
trước tiên khách hàng phải đáp ứng điều kiện cho vay thông thường, sau đó đáp 
ứng điều kiện hỗ t rợ  lãi suất, (theo điêu 2 Thông tư  03)

Câu 18: Theo Nghị định 31, DN vay vốn để thực hiện dự án xây dựng nhà ở  
thương mại có được hổ trự lãi suất?

Trả ỉờ ĩ . Không
Theo mục b, Khoản 2, Điều 2 -  NĐ31: DN có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện 
dự án xây dựng nhà ử xã hội, nhà ờ chữ công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh 
mục dự an do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Câu 19: Khách hàng cá nhân vay vổn để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo 
chương trình Cho vay mua, thuê mua nhà ờ  xã hội tại NHCSXH thi co đươc ho 
trợ lãi suất 2%?

Trả lời: Không
Đối tượng được hỗ trợ  lãi suất là doanh nehiẻp. hơp tác xã. hò kinh doanh thực hiên 
dư án xây dựng nhà ử xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ, khong phai 
là khách hàng vay để mua, thuê mua nhà.

Câu 20: Khách hàng là doanh nghiệp vay vốn tại NHTM đê thực hiện dự án xây 
dựng nhà ờ  xã hội thuộc danh mục dự án được Bộ Xây dựng công bố thì có 
được hỗ trợ lãi suất 2% không?

Trả lời: Cỏ
Theo Nghị định 31, DN thuộc đối tượng được vay hỗ t rợ  lãi suất là: Có mục đích sử 
dụng von vay để th ự c  hiện d ự  án  xây dựng nhà  ở  xã hội, nhà ở cho công nhân, 
cai tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự ári do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Câu 21: Theo NĐ 31, Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các 
trường hợp nào?
Trả lời: Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

a) Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc sổ dư lãi chậm trả không được ho 
trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điêm tra nợ nam 
trong khoảng thời gian có sổ dư nợ gốc bị quá hạn và/hoậc so dư lai chạm tra.
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Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ t rợ  lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo 
sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm tra.

bj Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ t rợ  lãi suất đối với thời gian gia han 
nợ. (Theo Khoản 3- Điều 4 -  Nghị định 31]

Câu 22: Khi nào ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất theo Nghi đinh 
31? 6 * *

ĩ r ỏ l ờ h  Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31 tháng 12 năm 
2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo tùy 
theo thời điểm nào đến trước. (Khoản 6 - Điều 3 -  Nghị định 31)

Câu 23: Khi giải ngân hết 40.000 tỷ trước thời hạn thì có tiếp tục chương trình 
hô trợ lãi suất 2% đến 3 1 /1 2 /2 0 2 3  không?
Trả Ịừ ị: Không

Theo quy định: Ngân hàng thương mại dừng hỗ trự lãi suất sau thời điểm 
31/12 /2023  hoặc khi hểt nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo 
tùy theo thời điểm nào dên trước. ( Theo Khoản 6 Điều 3, Nghi đinh số 31/2022/NĐ-

Câu 24: Theo Nghị định 31, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm :

Trả Ịò±, Theo Khoản 6 - Điều 10 - Nghị định 31 quy định Trách nhiệm của ngân 
hàng thương mại:

a) Chiu trách nhiệm hoàn toàn về việc cho vay, xác định đối tượng khách hàng vay 
đáp ứng điều kiện được hỗ trợ lãi suất, thực hiện thanh toán, quyết toán hỗ trự lãi 
suất theo quy định tại Nghị định này.

b) Báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và chịu 
trách nhiệm về tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ, số liệu đề nghị thanh toán quyet 
toán hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định này.

c) Cung câp cho các cơ quan có thẩm quyền các tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ lãi 
suẩt khi được yêu cầu

d) Hoàn trả ngân sách nhà nước và thu hồi số tiền đã hỗ t rợ  lãi suẩt đối với khoản 
vay của khách hàng được xác định không thuộc đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục 
đích hoặc không đáp ứng điều kiện được hỗ t rợ  lãi suẩt  theo quy đinh tai Điều 9 
Nghị định này.

đ) Công bổ công khai thời điểm dừng hỗ trợ  lãi suất theo quy định tai khoản 6 Điều 
3 Nghị định này.
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Câu 25: Theo NĐ 31, trường hợp trong quá trình hỗ trợ lãi suất, hạn mức hỗ 
trợ lãi suất còn lại không đủ đê thực hiện hồ trợ cho các nghĩa vu trả nơ lãi 
tại cùng một thời điểm trả no', Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi 
suất vứi khách hàng như thê nào?

TrảỊời:  Theo hướng dẫn tại Khoản 2 -  Điều 5- Thông tư 03: Trường hợp trong quá 
trình hỗ trợ  lãi suất, hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ t rự  
cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ, ngân hàng thương mại 
thực hiện hô trợ lãi suất theo thứ tự  khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ 
trợ  lãi suất trước và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử  của ngân hàng 
thương mại.

Câu 26: Theo hưứng dẫn triển khai Nghị định 31 tại Thông tư 03 của NHNN, 
NHTM có phải thông báo công khai sau khi được thông báo bổ sung hạn mức  
hỗ trợ lãi suất?

Trả ỉở i: Trường hợp được thông báo bổ sung hạn mức hỗ trợ lãi suất theo quy định, 
ngân hàng thương mại thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ngân 
hàng thương mại và tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho khách hàng kể từ ngày có thông báo 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (theo Khoản 4- Điều 5- Thông tư  03)

Câu 27: Theo hướng dẫn triển khai Nghị định 31 tại Thông tư 03 của NHNN, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm như thê nào?

Trả lời:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện hỗ t rợ  lãi suất của chi nhánh các ngân hàng 
thương mại trên địa bàn và báo cáo, đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý 
các vấn đề phát sinh;

b) Thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương 
mại, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn theo quy định và báo cáo, đề 
xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh;

c) Báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để đề xuất việc chỉ đạo các cơ quan có 
thẩm quyền trên địa bàn phối hợp với ngân hàng thương mại thu hồi số tiền đã hỗ 
trợ  lãi suất theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. (Theo 
Khoản 7 Điều 9 -  Thông tư 03)

Câu 28: Quan điểm của NHNN trong việc triển khai Nghị định 31?

Trả lờ i\ N H luôn sẵn sàng hỗ trợ DN, chủ động, quyểt liệt, từ xây dựng trình Chính 
phủ ban hành Nghị định đến chỉ đạo trên toàn hệ thống vào cuộc từ rất sớm. NHNN 
sẽ phối hợp các Bộ ngành liên quan, bằng các công cụ điều hành, tăng cường thanh 
tra, giám sát, để đảm bảo chương trình triển khai được hiệu quả, đúng đối tượng, 
tránh trục lợi chính sách, tuân thủ quy định tại Nghị định và quy định pháp luật l i ê n ^  
quan...
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Ngày 20/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định sổ 3 1/2022/NĐ-CP về 
hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nuớc đối với khoản vay của doanh nghiệp, họp 
tác xã, hộ kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 
03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện 
hồ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định và 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2022.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 
03/2022/TT-NHNN trong toàn hệ thống ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà 
nước có ý kiến cụ thể tại Bản giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 
3 1/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN, được đăng tải trên cổng  
thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước./,
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Hà Thu Giang



BẢN G IẢI ĐÁP M Ộ T SÓ NỘI DƯNG  
NGHỊ ĐỊNH 31/2022/N Đ-CP VÀ TH ÔNG  T ư  SÓ 03/2022/TT-NHNN

(Đính kèm Công văn sổ  .45.13./NHNN-TD ngày .5  thảng... rh năm 2022  
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

I. v ề  phạm vi điều chỉnh

Câu 1. Các khoản thấu chi có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 39 /2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của 
NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh NHNg đối với khách 
hàng, việc cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán là một trong các 
phương thức cho vay, vì vậy, NHTM được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay từ 
phương thức cho vay này khi xác định thuộc đối tượng và đáp ứng đầy đủ điều kiện 
quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Câu 2. Khách hàng vay đê trả nợ cho khoản vay đã được tài trợ tại ngân 
hàng thương mại khác có được hồ trợ lãi suất không?

Trả lòi:

Theo quy đỉnh tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khách hàng 
được hỗ trợ lãi suất cần có mục đích sử dụng vốn vay thuộc các ngành, lĩnh vực
được hồ trợ lãi suất do đó, các khoản vay với mục đích để trả nợ cho khoản vay
khác không được hỗ trợ lãi suất.

Câu 3. Khoản vay bù đắp vốn tự có/vốn vay bên thứ ba để thanh toán, chi trả 
các chi phí thuộc phương án, dự án kinh doanh có được hỗ trợ lãi suất không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khách hàng 
được hỗ trợ lãi suất cần có mục đích sử dụng vốn vay thuộc các ngành, lĩnh vực
được hỗ trợ lãi suất do đó, các khoản vay với mục đích đế hoàn vốn tự có hoặc trả
nợ cho bên thứ ba không được hỗ trợ lãi suất.

II. v ề  nguyên tắc, điều kỉện hỗ trợ lãi suất

Câu 4. v ề  khoản vay, thỏa thuận cho vay và thòi điểm kỷ kết thỏa thuận 
cho vay

4.1. Điều kiện được hồ trợ lãi suất quy định đối với khoản vay. Đề nghị giải 
thích “khoản vay” được hiêu theo cách hiêu nào sau đây:

- Một hợp đồng tín dụng hạn mức hoặc một hợp đồng tín đụng từng lần;

- Một khế ước nhận nợ theo hợp đồng tín dụng hạn mức/hợp đồng tín dụng 
từng lần;
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- Một hợp đồng tín đụng từng lần trong trường hợp khách hàng vay theo hợp 
đồng tín dụng từng lần hoặc một khế ước nhận nợ trong trường hợp khách hàng vay 
theo hợp đồng tín dụng hạn mức.

- Cách hiểu khác theo hướng dẫn của NHNN.

4.2. Khoản 2 Điều 4 Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP quy định khoản vay được hồ 
trợ lãi suất là khoản vay được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng 
thời gian từ ngày 01/01/2022 đển ngày 31/12/2023.

Trường hợp ngân hàng và khách hàng đã ký thỏa thuận khung từ trước năm 
2022, sau đó ký biên bản gia hạn thỏa thuận khung trong năm 2022 thì biên bản gia 
hạn thỏa thuận khung có được coi là thỏa thuận cho vay hay không? Khoản vay 
thuộc thỏa thuận khung đã được gia hạn đó có được hỗ trợ lãi suất hay không?

4.3. Trường hợp ngân hàng và khách hàng đã ký kết hợp đồng tín dụng trước 
ngày 01/01/2022 nhưng khế ước nhận nợ ký sau ngày 01/01/2022 thì có được hồ 
trợ lãi suất hay không ?

Trả lời:

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định: TCTD thẩm định khả năng đáp 
ứng các điều kiện vay vốn của khách hàng theo quy định tại Điều 7 Thông tư này 
để xem xét quyết định cho vay (khoản 1 Điều 17); Thỏa thuận cho vay phải được 
lập thành vãn bản (khoản 1 Điều 23); TCTD thỏa thuận với khách hàng việc áp 
dụng các phương thức cho vay (Điều 27); TCTD và khách hàng căn cứ vào chu kỳ 
hoạt động kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn 
vốn cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của TCTD để thỏa thuận về thời hạn cho 
vay (khoản 1 Điều 28 ),... Theo đó, theo quy định tại Thông tư sổ 39/2016/TT- 
NHNN, một khoản vay được xác định trên cơ sở một thỏa thuận cho vay.

Theo quy định tại khoản ] Điều 23 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, văn bản 
thỏa thuận giừa TCTD và khách hàng có đầy đủ các nội dung theo quy định tại 
khoản 1 Điều 23 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN là một thỏa thuận cho vay. Theo 
đó, trường hợp TCTD và khách hàng ký kết hai (hoặc nhiều) văn bản thỏa thuận 
liên quan đến cùng một khoản vay:

(ỉ) Nếu văn bản thứ nhất (ký trước) là một thỏa thuận cho vay (có đầy đủ nội 
dung tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN), 
văn bản thứ hai (ký sau) không đủ nội dung tối thiểu theo quy định tại khoản 1 
Điều 23 Thông tư số 39 /2016/TT-NHNN, thì thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay 
là thời điểm ký kết vãn bản thứ nhất.

(ii) Nếu vãn bản thứ hai (ký sau) được xác định là một thỏa thuận cho vay 
(có đầy đủ nội dung tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư sổ 
39/2016/TT-NHNN), thì thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay là thời điểm ký kết 
văn bản thứ hai.
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(iii) Nếu văn bản thứ nhất (ký trước) kết hợp với văn bản thứ hai (ký sau) 
mới có đầy đủ nội dung tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 
39/2016/TT-NHNN, thì hai văn bản được xác định là một thỏa thuận cho vay và 
thời điểm ký kết thôa thuận cho vay là thời điểm ký kết văn bản thứ hai.

Câu 5: Khoản vay được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng 
thời gian từ 01/01/2022 đển trước ngày ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP, ngân 
hàng thương mại đã thu lãi của khách hàng và không thực hiện hỗ trợ lãi suất (đo 
chua ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP) thì khách hàng có được hỗ trợ lãi suất 
bù lại không?

Trả lời:

Khoản 5 Điều 3 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định: Việc hỗ trợ lãi suất áp 
dụng đối vói nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát 
sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 
tháng 12 năm 2023. Như vậy, khách hàng không được hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ 
hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trước ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP  
có hiệu lực thi hành.

Câu 6: Khoản 2 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP: Khoản vay được hỗ trợ 
lãi suất là khoản vay ... và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo 
các chỉnh sách khác. Đe nghị NHNN hướng dẫn cách xác định đế biết khách hàng 
“chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác”.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định đối với khoản vay chưa 
được hô trợ  lã i suât từ  ngân sách nhà nước theo các chính sách khác (không phải 
quy định đối với khách hàng). Khoản vay tại ngân hàng nào do ngân hàng đó trực 
tiếp thẩm định, quyết định cho vay, do đó ngân hàng có trách nhiệm xác định 
khoản vay đó đã được hồ trợ lãi suất từ ngần sách nhà nước theo các chính sách 
khác hay chưa.

Câu 7: Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
20/5/2022. Vậy các trường hợp ngân hàng thu lãi sau ngày 20/5/2022 nhưng chưa 
hoàn tất thủ tục đề nghị, chấp thuận hỗ trợ lãi suất thì có phải hoàn trả tiền hỗ trợ 
lãi suất cho khách hàng hay không?

Trả lời:
Theo khoản 7 Điều 10 Nghị định 31/2022/NĐ-CP: Để được hồ trợ lãi suất, 

khách hàng có đề nghị hồ trợ lãi suất; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ cần 
thiết theo đề nghị của ngân hàng thương mại, chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực, đầy đủ của thông tin, tài liệu, chứng từ cung cấp cho ngân hàng thương 
mại.
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Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 03/2022/TT-NHNN: Ngân hàng thương mại 
xác định và ghi rõ nội dung về mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với quy định tại 
khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP tại thỏa thuận cho vay hoặc phụ lục sửa 
đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay hoặc chứng từ nhận nợ giữa ngân hàng thương mại 
và khách hàng.

Theo Điều 6 Nghị định 31 /2022/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 02/2022/TT- 
NHNN về phương thức hỗ trợ lãi suất, việc hỗ trợ lãi suất (giảm trừ trực tiếp hoặc 
hoàn trả sau khi thu lãi) được thực hiện tai thời điểm trả nơ của từng kỳ han trả nơ 
lãi.

Do đó, khách hàng chỉ đuạc hỗ trợ lãi suất tại thời điểm trả nợ của kỳ hạn trả 
nợ lãi khi đã hoàn tất các nội dung tại khoản 7 Điều 10 Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP, 
khoản 2 Điều 8 Thông tư 03/2022/TT-NHNN và các quy định có liên quan. Trường 
hợp khách hàng đã trả lãi khi chưa hoàn tất thủ tục đề nghị, chấp thuận hỗ trợ lãi 
suất, khách hàng không được hoàn trả tiền hỗ trợ lãi suất cho kỳ trả lãi đó.

Câu 8. Trường hợp khách hàng có khoản vay khác bị quá hạn, nhóm nợ CIC 
của khách hàng không phải là nhóm 1 thì khách hàng có được tiếp tục hồ trợ lãi 
suất cho khoản vay đang được hỗ trợ lãi suất không?

Trả lòi:

Tại thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, khoản vay đang được hỗ trợ 
lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN không có 
số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả, đáp ứng các nguyên tắc, điều 
kiện được hỗ trợ lãi suất thì ngân hàng thương mại vẫn hồ trợ lãi suất cho toàn bộ 
kỳ thu lãi đó (không phụ thuộc vào tình trạng khoản vay khác và nhóm nợ CIC của 
khách hàng).

Câu 9. Khoản vay mới chỉ quá hạn nợ gốc dưới 10 ngày, chưa chuyển nhóm 
nợ 2, vẫn trả đủ lãi vay đúng ngày thì có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khoản 

vay có sổ dư nợ gốc quá hạn/lãi chậm trả (bao gồm cả trường hợp quá hạn/chậm trả 
dưới 10 ngày) không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả 
nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn.

Câu 10. Theo điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 3 l/2022/NĐ-CP, khoản vay 
không được hồ trợ lãi suất đối với những ngày có số dư nợ gốc/lãi chậm trả hay 
không hỗ trợ lãi suất đối với cả kỳ hạn trả nợ bị quá hạn?

Ví dụ 1 : Khách hàng có lịch trả nợ lãi vào ngày 25 hằng tháng, trả nợ gốc 
vào ngày 30 hằng tháng. Ngày 25/6 khách hàng chưa trả lãi kỳ trả lãi 25/5-25/6, 
ngày 30/6 khách hàng chưa trả gốc kỳ 30/5-30/6, đến ngày 04/7/2022 mới trả lãi



của kỳ 25/5-25/6 và gốc của kỳ 30/5-30/6, Từ đó đến ngày 25/7/2022 khách hàng 
không phát sinh nợ quá hạn. Vậy khách hàng được hỗ trợ lãi suất thể nào?

Ví dụ 2: Khách hàng có lịch trả nợ lãi vào ngày 25 hằng tháng, trả nợ gốc 
vào ngày 30 hằng tháng. Ngày 25/6 khách hàng đâ trả đủ lãi kỳ 25/5-25/6 và được 
hồ trợ lãi suất; ngày 30/6 khách hàng chưa trả gốc định kỳ, đến ngày 4/7/2022 mới 
trả nợ gốc của kỳ phải trả ngày 30/6. Từ đó đến 25/7/2022 khách hàng không phát 
sinh nợ quá hạn. Vậy khách hàng được hỗ trợ lãi suất thế nào?

Trả lời:

Khoán vay không đuợc hồ trợ lãi suất đối với cả kỳ hạn trả nợ lãi nếu có số 
dư nợ gốc quá hạn và hoặc/lãi chậm trả tại thời điểm phái trả nợ theo thỏa thuận 
cho vay/chứng từ nhận nợ đã ký kết,

Tại v í dụ 1: Ngày 25/6 khoản vay không được hỗ trợ lãi suất kỳ 25/5 -  25/6 
(do chậm trả lãi) nhưng đến ngày 25/7 (không còn nợ gốc/lãi chậm trả), khoản vay 
được hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ kỳ trả lãi 25/6 -  25/7.

25/6

___ 9 ______

30/6  

_____£ ___

4/7

_______0 _____________

25/7

______________ _____________

Chậm trá Gốc Trà đù nợ gốc Không còn nợ gốc quá
lãi.

KHÔNG
quá quá hạn/lãi hạn/lãi chậm trá.
hạn châm trá ĐƯỢC HTLS cho toàn

HTLS bọ kỳ 25/6 -  25/7

Tại v í dụ 2: Ngày 25/6 khoản vay được hỗ trợ lãi suất kỳ 25/5 -  25/6. Ngày 
25/7, khoản vay vẫn được hồ trợ lài suất cho toàn bộ kỳ trả lãi 25/6-25/7 do tại thời 
điểm 25/7, khoản vay không có nợ gốc quá hạn/lãi chậm trả.

25/6 30/6

_A ____
4/7

___ 9 ________ ____
25/7

__________ 9 _______-

Không Chậm Trả đù nợ gốc Không còn du gốc/lâi
quá hạn. trá gốc quá hạn quá hạn.
ĐƯỢC ĐƯỢC HTLS cho toàn
HTLS bọ kỳ 25/6 -  25/7

Câu 11. Điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP: Khoản vay chi 
được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách 
hàng đã trả hết sổ dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc so dư lãi chậm trả.

Kỳ trả nợ lãi tiếp theo được hiểu là kỳ trả nợ sau kỳ quá hạn hay kỳ trà nợ 
sau kỷ có ngày khách hàng trả nợ cho khoản nợ bị quá hạn? Ví dụ: khoản vay giải 
ngân ngày 15/3/2022, trả lãi ngày 26 hàng tháng. Ngày 26/5 chậm trả lãi của kỳ 
26/4-26/5, đến ngày 8/6 trả đuợc lãi của kỳ 26/4-26/5. Đen ngày 26/6 và các kỳ 
sau, khách hàng trả nợ bình thường. Vậy khách hàng được hỗ trợ lãi suât từ kỳ trả
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lãi 26/5-26/6 (thời điểm trả nợ 26/6) hay từ kỳ trả lãi 26/6-26/7 (thời điểm trả nợ
26/7)?

Trả lòi:
“Kỳ trả nợ lãi tiếp theo” là kỳ trả nợ liền sau kỳ mà thời điểm trả nợ lãi của 

kỳ này có số dư nợ gốc quá hạn và/hoặc lãi chậm trả. Tại ví dụ này, ngày 26/5 
khách hàng chậm trả lãi kỳ 26/4-26/5 nên không được hồ trợ lãi suất. Ngày 26/6, 
khoản vay không còn số dư gốc/lãi chậm trả. Như vậy “kỳ trả nợ lãi tiếp theo” 
trong ví dụ này là kỳ 26/5-26/6 (kỳ tiếp theo của kỳ 26/4-26/5) và khách hàng được 
hỗ trợ lãi suất tại thời điểm trả nợ 26/6 (kỳ 26/5-26/6),

Câu 12. Trường hợp khách hàng vay theo hạn mức, chỉ 1 khoản giải ngân 
trong hạn mức được gia hạn nợ thì việc dừng HTLS chỉ áp dụng đối với khoản vay 
có khoản giải ngân trong hạn mức được gia hạn nợ hay áp dụng với toàn bộ các 
khoản vay được giải ngân trong hạn mức.

Trả lời:
Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khoản 

vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 27 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, 
đối với cho vay theo hạn mức, TCTD xác định và thỏa thuận với khách hàng một 
mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gỉan nhất định; trong 
hạn mức cho vay, TCTD thực hiện cho vay từng lần và thực hiện ký kết thỏa thuận 
cho vay.

Như vậy, 01 khoản vay trong hạn mức được gia hạn nợ thì không được hỗ 
trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ. Các khoản vay khác trong hạn mức không 
gia hạn nợ thì vẫn được hồ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP.

Ví dụ: NHTM và khách hàng ký hợp đồng hạn mức 200 tỷ; căn cứ hợp đồng 
hạn mức này, NHTM và khách hàng ký 02 thỏa thuận cho vay cụ thể được hỗ trợ 
lãi suất (khoản vay thứ nhất 150 tỷ giải ngân ngày 01/02/2023, thời hạn cho vay 6 
tháng đèn 01/08/2023; khoản vay thứ hai 50 tỷ giải ngân ngày 01/6/2023, thời hạn 
chọ vay 6 tháng đến 01/12/2023). Trong tháng 6/2023, khoản vay thử nhất được 
chấp thuận gia hạn thời hạn trả nợ thêm 2 tháng, đến 01/10/2023,

Theo điểm b khọản 3 Điều 4 Nghị định 3 l/2023/NĐ-CP, khoản vay thứ nhất 
được hồ trợ lãi suất đến 01/08/2023 (nếu không có số dư gốc quá hạn và/hoặc lãi 
chậm trả tại thời điểm phải trả lãi) và không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia 
hạn (từ 01/08/2023 -  01/10/2023). Khoản vay thứ hai không gia hạn nợ vẫn được 
hỗ trợ lãi suất đến 01/12/2023.

Câu 13. Khách hàng phải trả lãi hàng tháng vào ngày 20. Khoản vay được 
gia hạn thời hạn tất toán toàn bộ gốc, lãi tù 31/8/2022 thành 31/10/2022. Theo điểm 
b khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khoản vay không được hỗ trợ lãi suất
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trong khoảng thời gian 31/8/2022 -  31/10/2022, Vậy khoảng thời gian từ 
20/8/2022-31/8/2022 có được hồ trợ lãi suất không?

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định thời hạn được hỗ trợ lãi 
suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc 
và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng. Do 
đó, khách hàng vẫn được hồ trợ lãi suất đến ngày 31/8/2022 theo thỏa thuận đã ký

III. về thời hạn hỗ trợ lãi suất

Câu 14. Khoản vay được hồ trợ lãi suất là khoản vay được ký kết thỏa thuận 
cho vay và giải ngân từ ngày 01/01/2022 (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 31). Thời hạn 
được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay (khoản 1 Điều 5 Nghị định 
31). Như vậy, trường hợp đã thu lãi mà không thực hiện hỗ trợ lãi suất, ngân hàng 
có phải hoàn trả cho khách hàng tiền lãi hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn từ 
01/01/2022 hay không?

Khoản 5 Điều 3 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định việc hỗ trợ !ãi suẩt áp 
dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mả thời điểm trả nợ phát 
sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành đến ngày 
31/12/2023.

Trường hợp ngân hàng đã thu lãi, mà thời điểm thu lãi phát sinh trước ngày 
Nghị định có hiệu lực thi hành thì không thực hiện hỗ trợ lài suất cho các kỳ thu lãi 
đó.

Trường hợp thời điểm trả nợ lãi phát sinh trong khoảng thời gian Nghị định 
có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2023, sau khi xác định khách hàng thuộc đối 
tượng, đáp ứng điều kiện được hỗ trợ lài suất thì ngân hàng thương mại thực hiện 
hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ kỳ thu lãi.

Các ví dụ minh họa:

Vỉ dụ I: lịch trả nợ lãi hằng tháng vào ngày 15.

Trả lời:

kết.

Trả lời:

15/5 15/6
-------• -----------
HTLS cho kỳ thu 

lãi 15/5 -  15/6
Nghị định 

31/2022/NĐ- 
CP có hiệu lực

Ví dụ 2: lịch trả nợ lãi hằng quý vào ngày 15/3 và 15/6.

15/6
........•--------
HTLS cho kỳ thu 

lãi 15/3 -  15/6
Nghị định 

31/2022/NĐ- 
CP có hiệu lục



s

Ví dụ 3: khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giài ngân ngày 15/01/2022, 
lịch trả nợ lãi 6 thảng một lần vào ngày 15.

15/1 20/5 15/7
----• .....................  ............... • — ......... — • .......

Giải ngân Nghị định HTLS cho kỳ thu
31/2022/NĐ- lãi 1 5 /0 1 -1 5 /7

CP có hiệu lực

IV. v ề  phương thức hỗ trợ lãi suất

Câu 15. Trường hợp khách hàng trả lãi trước hạn, ngân hàng có thực hiện 
giảm trừ/hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vào ngày thu 
lãi trước hạn hay không? Trường hợp ngân hàng đã giảm trừ/hoàn trả số lãi tiền 
vay được hồ trợ lãi suất, khi đến ngày phải thu lãi theo thỏa thuận đã ký kết, khoản 
vay phát sinh nợ gốc chậm trả thì có vi phạm điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 
3 1/2022/NĐ-CP không và ngân hàng có phải thu hồi sổ tiền lãi đã hỗ trợ lãi suất 
hay không?

Trả lòi:

Điều 6 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định: Đến thời điếm trả nơ của từng 
kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền 
vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ. Như vậy, việc giảm 
trừ/hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất chỉ được thực hiện khi đã đến thời 
điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, không giảm trừ/hoàn trả trước hạn. Trường 
hợp khách hàng trả nợ lãi trước hạn, ngân hàng thực hiện hoàn trà số tiền lài vay 
được hỗ trợ lãi suất vào thời điểm trả nợ lãi đâ được thỏa thuận tại thỏa thuận cho 
vay/chứng từ nhận nợ.

V. v ề  thực hiện dự toán, quyết toán hỗ trợ lãi suất

Câu 16. Tại biểu mẫu 02 ban hành kèm theo Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP và 
biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-NHNN 
quy định chi tiêu doanh số cho vay được hồ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ báo cáo. 
Đe nghị hướng dẫn chỉ tiêu này trong trường hợp khoản vay đã giải ngân trước 
ngày hiệu lực của Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

T rả lời
Chỉ tiêu doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ báo cáo là 

doanh số giải ngân có hỗ trợ lãi suất tính từ đầu kỳ báo cáo đen khi kết thúc kỳ báo 
cảo, Trường hợp khoản vay hồ trợ lãi suất được giải ngân trước kỳ báo cáo đâu 
tiên, ngân hàng thương mại báo cáo chỉ tiêu này bằng 0 và chỉ báo cáo khoản vay
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đó vào chỉ tiêu Lũy kế doanh sổ cho vay được hỗ trợ lãi suất từ đầu chương trình 
đến cuối tháng báo cáo tại cột 7, 8 mẫu biểu báo cáo theo Phụ lục 2 đính kèm 
Thông tư 03/2022/TT-NHNN.'

Ví dụ:

Khoản vay 1 tỷ đồng giải ngân vào ngày 15/01/2022, thời hạn cho vay 6 
tháng, trả lãi hằng tháng vào ngày 15. Đến ngày 20/5/2022 (Nghị định 
3 1/2022/NĐ-CP có hiệu lực), khoản vay được chấp thuận hỗ trợ lãi suất đối với 
nghĩa vụ trả lãi phát sinh tại kỳ thu lãi ngày 15/6/2022 và ] 5/7/2022.

Ngân hàng thương mại báo cáo về khoản vay này như sau:

- Mầu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, kỳ báo cáo Quý 
2/2022 (đơn vị: đồng):

Dư nợ HTLS 
đầu quỷ

Doãnh số phát 
sinh trong quý

Dir nỵ HTLS 
cuối quý

số  tiền 
NHTM đã 

HTLS 
trong quý

Số tiền đã 
HTLS bị thu 

hối phái 
giảm trừ  
trong quý

Cho vay Thu nợ

(3) (4) (5) (6) .. (7) <«>

1.000.000.000 0 0 1.000.000.000
= 1 t ỹ x  

2Wnätn X 
31/365 ngày

0

- Mầu báo cáo theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT- 
NHNN, kỳ báo cáo Tháng 6/2022 (đơn vị: đồng):

Dư nợ cho 
vay được 
HTLS tại 
ngày cuối 

tháng báo cáo

Phát sinh trong tháng báo cáo Lũy kế từ  đầu chương trình đến cuối 
tháng báo cáo

Doanh số 
cho vay 

được 
HTLS

SỐ 
lượng 
khách 

hàng vạy 
được 
HTLS

Số tiền đã 
HTLS

Doanh số cho 
vạy được 

HTLS

s ố  tượng 
khách 

hàng vay 
được 
HTLS

Sơ tiền đă 
HTLS

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.000.000.000 0 0

(tương 
ửng với 
cột 4)

= 1 tỷ x  
2%/nám X 

31/365 ngày

1.000.000.000 1 = 1 tỷ X
2%/ním X 

31/365 ngày

Câu 17. Tại biểu mẫu 03 và 05 ban hàrứi kèm theo Nghị định 31/2022/NĐ- 
CP quy định ngân hàng điền thông tin về “Số hiệu chứng từ hỗ trợ lãi suất”. Đe 
nghị hướng dẫn chứng từ hồ trợ lãi suất bao gồm loại chứng từ gì, có bao gồm đề 
nghị hỗ trợ lãi suất và các thỏa thuận hỗ trợ lãi suất được ký kết giữa ngân hàng với 
khách hàng hay không?

Trả lời
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“Số hiệu chứng từ hỗ trợ lãi suất” tại Biểu mẫu số 03 và 05 ban hành kèm 
theo Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP là số hiệu của chứng từ (số bút toán hoặc số hiệu 
khác tùy thuộc vào cách quản lý của ngân hàng) thể hiện việc ngân hàng đã giảm 
trừ/hoàn trả sô lãi tiên vay được hô trợ lãi suât cho khách hàng, không bao gôm văn 
bản đề nghị hỗ trợ lãi suất và các thỏa thuận hồ trợ lãi suất được ký kết giữa ngân 
hàng và khách hàng.

VI. v ề  thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất

Câu 18. Trường hợp khách hàng vay theo hạn mức, chỉ 1 khoản vay giải 
ngân trong hạn mức được đánh giá phải thu hồi hỗ trợ lãi suất thì ngân hàng có phải 
thu hồi số tiền hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay khác đã giải ngân trong hạn 
mức hay chỉ áp dụng với riêng khoản vay bị vi phạm?

Trả lời:
Khoản vay nào được xác định không thuộc đối tượng, sử dụng vốn sai mục 

đích hoặc không đáp ứng điều kiện hồ trợ lãi suất thì chỉ riêng khoản vay đó phải 
thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất.

Trong cùng một hạn mức tín dụng hoặc đổi với cùng một khách hàng, khoản 
vay khác nểu đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn, đáp ứng điều kiện thì 
vẫn được hồ trợ lãi suất theo quy định.

Câu 19. Nếu ngân hàng đã áp dụng các biện pháp theo quy định tại Nghị 
định 31, Thông tư 03 mà chưa thu hồi được số tiên hỗ trợ lãi suất thì ngân hàng có 
phải ứng trước tiền để hoàn trả vào ngân sách nhà nước hay không? số  tiền hỗ trợ 
lãi suất bị thu hồi được xác định là nghĩa vụ nợ của khách hàng đối với ngân sách 
nhà nước hay nghĩa vụ nợ của khách hàng đối với ngân hàng thương mại?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 9 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định: trường hợp khoản vay 

của khách hàng được xác định không thuộc đối tượng, sử đụng vốn vay sai mục 
đích hoặc không đáp ứng điều kiện được hỗ trợ lãi suất, ngân hàng thương mại 
thông báo cho khách hàng và chuyển khoản vay được hỗ trợ lãi suất thành khoản 
vay thông thường, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền ngân hàng thương mại đã hồ 
trợ lãi suất trong vòng 30 ngày ke từ ngày thông báo.

Do đó, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo của NHTM về 
việc khoản vay hồ trợ lãi suất được chuyển thành khoản vay thông thường, khách 
hàng có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ lãi suất cho ngân sách nhà 
nước thông qua ngân hàng thương mại.

v ề  phía ngân hàng thương mại, khoản 2 Điều 9 Nghị định 31/2022/NĐ-CP  
quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm hoàn trả ngay ngân sách nhà nước 
hoặc báo cáo để giảm trừ vào số tiền ngân sách nhà nước thanh toán hỗ trợ lãi suất
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(không phụ thuộc vào việc khách hàng đã hoàn trả hay chưa hoàn trả cho ngân 
hàng thương mại).

Câu 20. Trường họp phải thu hồi khoản lãi đã hỗ trợ lãi suất, việc phân loại 
nợ được thực hiện theo quy định nào?

Trả lời:

Trường hợp phải thu hồi tiền lãi đã hỗ trợ lãi suất, ngân hàng thương mại thu 
hồi toàn bộ số tiền đã hỗ trợ lãi suất trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo cho 
khách hàng (Khoản 1 Điều 9 Nghị định 31/2022/NĐ-CP). Ngân hàng thương mại 
hạch toán ghi nhận lãi phải thu khách hàng đối với số lãi tiền vay phải thu hồi 
(Khoản 2 Điều 6 Thông tư 03/2022/TT-NHNN).

Nhu vậy, trường hợp phải thu hồi số tiền lãi đã hồ trợ lãi suất, ngân hàng 
thương mại xác định đây là khoản lãi phải thu khách hàng, thời hạn thu lãi là 30 
ngày kể từ ngày thông báo cho khách hàng và thực hiện phân loại nợ theo quy định 
pháp luật hiện hành về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng đế xử lý rủi ro.

VII. về quản lý hạn mức hỗ trợ lãi suất

Câu 21. v ề  thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 
03/2022/TT-NHNN: ngân hàng thực hiện hồ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự 
ưu tiên thời điếm thu lãi đến trước. Thời điếm thu lãi ở đây là được hiếu là thời 
điếm thu lãi được quy định trong thỏa thuận cho vay/chứng từ nhận nợ giữa ngân 
hàng với khách hàng hay là thời điểm thực tế ngân hàng thực hiện thu lãi hay 
là thòi điếm thực tể khách hàng nộp tiền lãi cho ngân hàng (vì có trường hợp khách 
hàng tất toán sớm khoản vay và trả lãi sớm, hoặc khách hàng chủ động nộp tiền, 
thanh toán lãi trước hạn đe được hưởng thứ tự ưu tiên). Thời điểm thu lãi tính theo 
ngày hay chi tiết hơn là giờ?

Trả lời:

Điều 6 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định: đến thời điểm trả nợ của từng 
kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền 
vay phải trả bàng số lãi tiền vay được hồ trợ lãi suất trong kỳ. Do đó, thời điểm thu 
lãi quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 03/2022/TT-NHNN được hiểu là thời 
điểm trả nợ lãi quy định tại thỏa thuận cho vay/chứng từ nhận nợ giữa ngân hàng 
với khách hàng. Việc thòi điểm thu lãi này tính theo ngày hay theo giờ phụ thuộc 
vào thỏa thuận cho vay/chứng từ nhận nợ đã được ký kết.

Câu 22. Khoản 2 Điều 5 TT 03 quy định ngân hàng thương mại thực hiện hỗ 
trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hồ trợ lãi 
suất trước. Thỏa thuận cho vay ở  đây chỉ là thỏa thuận cho vay hay bao gồm toàn 
bộ thỏa thuận cho vay và các văn bản liên quan như Khế ước nhận nợ hồ trợ lãi 
suất? Thỏa thuận cho vay ở đây chỉ là thỏa thuận cho vay có điều khoản hỗ trợ lãi
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suất hay bao gồm toàn bộ thỏa thuận cho vay đã ký trước đó và biên bản sửa đổi 
thỏa thuận cho vay có điều khoản hỗ trợ lãi suất?

Trả lời:

Thỏa thuận cho vay là văn bản đáp ứng điều kiện tại Điều 23 Thông tư 
39/2016/TT-NHNN về cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài đối với khách hàng. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 
03/2022/TT-NHNN, NHTM thực hiện hồ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký 
thỏa thuận cho vay được hồ trợ lãi suất trước. Theo đó, NHTM căn cứ vào thời 
điểm ký kểt thỏa thuận cho vay có khoản vay được hỗ trợ lãi suất để xác định thử 
tự hỗ trợ lãi suất cho khách hàng (thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay được giải 
thích tại câu số 4 bảng giải dap)./ijvx



B ộ  XÂY DỤNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM •  • •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: W /BXD-QLN H à Nội, ngày o f  tháng % năm 2022

V/v trả lời văn bản số 
4251/NHNN-TD ngày 

23/6/2022 cùa Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam.

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4251/NHNN-TD ngày 23/6/2022 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn đổi tượng áp dụng hồ 
trợ lãi suất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định sổ 31/2022/NĐ-CP 
ngày 20/5/2022 của Chính phủ. v ề  vấn đề này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. về quy định khách hàng đưọc vay vốn hỗ trọ’ lãi suất tại điểm b 
khoăn 2 Điều 2 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP được hiểu là chủ đầu tư hay 
nhà đầu tu’ thực hiện dự án nhà ỏ' xã hội•  •  • •

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở 2014 quy định chú 
đầu tư dự án xây dựng nhà ỏ’ xã hội được vay vốn ưu đãi từ tổ chức tín dụng 
đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định đổi 
tượng được vay vốn ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bao gồm: doanh 
nghiệp, hợp tác xã là chu đầu tu’ dự án nhà ỏ’ xã hội không bàng nguồn vốn 
hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở dể cho thuê, cho 
mua, bán.

Như vậy pháp luật về nhà ở đã quy định đối tượng được vay vốn ưu đài là 
chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và không có quy định nhà đầu tư được vay vốn ưu 
đãi.

2. về quy định khách hàng vay vốn để thực hiện dự án phá dõ' toàn 
bộ, xây dựng lại chung cư cũ

Tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định: Dự án 
cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là dự án tái định cư với mục đích nâng cấp 
chất lượng, mở rộng diện tích, điều chỉnh cơ cấu diện tích hiện có của nhà chung 
cư hoặc phá dờ để xây dựng mới nhà chung cư và các công trình xây dựng khác 
(nếu có). Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bao gồm dự án cải tạo, xây 
dựng lại nhà chung cư và dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư.



Căn cứ quy định nêu trên thì dự án phá dỡ toàn bộ, xây dựng lại chung cư 
là dự án thuộc đổi tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định sổ 
31/2022/NĐ-CP.

Đe nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 
được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: V '
- Nhu trên;
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
-Các ngân hàng được chi định (để t/h); 
-Lưu: VT, QLN (3b).

Nguyên Vãn Sinh
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------------- Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 525 1 /BKHĐT-PTDN ----- ----------------------- ------ -—
V/v làm rõ một số nội dung tại Nghị định H à N ộ i, ngày 2 2 thángoi năm 2022

31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 4252/NHNN-TD ngày 23/6/2022 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (NHNN) về việc làm rõ một số nội dung tại Nghị định 3 1/2022/NĐ- 
CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với 
khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (sau đây gọi tắt là Nghị 
định 3 1/2022/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với câu hỏi số 1: Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP, 
khách hàng được hỗ trợ lãi suất phải có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong 
các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam. Vậy trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của khách 
hàng không quy định cụ thể ngành nghề kinh doanh nhưng khách hàng có mục 
đích sử dụng vốn vay thuộc các ngành được hỗ trợ lãi suất thì có được hỗ trợ theo 
Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP hay không? Mặt khác, trường hợp khách hàng có đăng 
ký kinh doanh thuộc ngành được hỗ trợ lãi suất nhưng mục đích sử dụng vốn  
không phục vụ cho ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 
31/2022/NĐ-CP thì có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Trả lời:
Theo quy định Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/11/2021 về 

đăng ký kinh doanh, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo bổ sung, thay 
đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn 
ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề 
kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội 
dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận 
ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp.
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Do đó, mặc dù trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ghi ngành 
nghề, không ghi nhận ngành, nghề kinh doanh, nhưng doanh nghiệp vẫn phải lựa 
chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi 
ngành, nghề kinh doanh trong “giấy đề nghị đăng ký kinh doanh” hoặc “thông 
báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” và ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp được ghi nhận trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 3 1/2022/NĐ-CP quy định doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất: “Có mục đích sử  dụng vốn 

vay thuộc m ột trong các ngành đã  được đăng kỷ kinh doanh quy định tại Q uyết 

định số  27/2018/Q Đ -TT g ngày 06  tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ  

ban hành hệ thống ngành kinh tế  Việt Nam, bao gồm : hàng không, vận tải kho bãi 

(H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), g iáo  dục và  đào tạo (P), nông  

nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản 

phần mềm (J582), Lập trình m áy vi tính và  hoạt động liên quan (J-62), hoạt động  

dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho 

các ngành kinh tế  nói trên nhưng không bao gồm  hoạt động xây dựng cho mục 

đích kinh doanh bấ t động sản quy định tại m ã ngành kinh tế  (L) theo Q uyết định 

s ố  2 7/2018/QĐ-TTg. ”.

Như vậy, đối tượng là khách hàng được hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng đủ điều 
kiện sau: (i) có ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề 
kinh doanh quy định nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 3 1/2022/NĐ- 
CP; (ii) mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành, nghề đã được đăng 
ký kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 3 1/2022/NĐ- 
CP.

2. Đối với câu hỏi số 2: Trường hợp hộ kinh doanh là hộ gia đình không 
phải đăng ký hộ kinh doanh theo khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP  
ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, có mục đích sử dụng 
vốn thuộc ngành quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP thì có 
được hỗ trợ lãi suất hay không?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính 

phủ về đăng ký kinh doanh: “H ộ g ia  đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm  

muối và  những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, 

kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không p h ả i đăng kỷ hộ kinh 

doanh, trừ  trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều  

kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành p h ố  trực thuộc trung ương quy định mức thu 

nhập thấp áp dụng trên phạm  vi đ ịa  p h ư ơ n g ” và theo khoản 1 Điều 89 Nghị định



3

số 01/2021/NĐ-CP “Khi đăng kỷ thành lập, đăng kỷ thay đổi nội dung đăng kỷ 

hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên G iấy đ ề  nghị đăng  

kỷ hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng kỷ hộ kinh doanh. C ơ  quan 

đăng kỷ kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về  ngành, nghề kinh doanh trên 

G iấy chứng nhận đăng kỷ hộ kinh doanh

Như vậy, ngành, nghề đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh được ghi 
nhận đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, đối tượng là 
khách hàng được hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng đủ điều kiện sau: (i) có ngành nghề 
đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh quy định nêu tại 
điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; (ii) mục đích sử dụng 
vốn vay thuộc một trong các ngành, nghề đã được đăng ký kinh doanh quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 3 1/2022/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp đối tượng là hộ gia đình không phải đăng ký hộ kinh 
doanh theo khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của 
Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, chưa có đủ căn cứ để xác định có ngành 
nghề đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh quy định 
nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 3 1/2022/NĐ-CP, do đó sẽ không 
thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

3. Đối với câu hỏi số 3: Theo điểm a Khoản 2 Điều 2 - Đối tượng áp 
dụng bao gồm cả hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế 
được hỗ trợ lãi suất nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh 
doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 
27/2018/QĐ-TTg.

Vậy trường hợp khách hàng hoạt động trong ngành xây dựng mà vay với 
mục đích sử dụng vốn cho hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành 
kinh tế nêu tại điểm a Khoản 2 Điều 2 (trừ ngành L) thì có được hỗ trợ lãi suất 
hay không?

Trả lời:
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, đối tượng là 

khách hàng được hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng đủ điều kiện sau: (i) có ngành nghề 
đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh quy định nêu tại 
điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; (ii) mục đích sử dụng 
vốn vay thuộc một trong các ngành, nghề đã được đăng ký kinh doanh quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 3 1/2022/NĐ-CP.
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Trường hợp khách hàng hoạt động trong ngành xây dựng mà vay với mục 
đích sử dụng vốn vay cho hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành 
kinh tế nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, căn cứ 
theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, ngành xây dựng 
thuộc mã ngành F, không thuộc trong những nhóm ngành, nghề quy định điểm a 
Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 3 1/2022/NĐ-CP.

Như vậy, đối tượng khách hàng không đáp ứng điều kiện đầu tiên là có 
ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh quy 
định nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, do đó 
không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

4. Đối với các câu hỏi số 4, 5 và 6:
Câu 4. Các khoản vay trung dài hạn thường có mục đích sử dụng vốn là 

đầu tư hoặc mua sắm tài sản cố định (ví dụ khách hàng vay vốn mua dây chuyền, 
thiết bị, nâng cấp, đổi mới công nghệ... phục vụ quá trình sản xuất, chế biến thực 
phẩm) có phải đối tượng được hỗ trợ lãi suất hay không?

Câu 5. Trường hợp khách hàng mua/thuê mua/thuê bất động sản để làm trụ 
sở, địa điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 2 
Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP thì có được hỗ trợ lãi suất hay không?

Câu 6. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành 
nghề, trong đó có ngành được hỗ trợ lãi suất quy định tại khoản 2 Đ iều 2 Nghị 
định 31/2022/NĐ-CP, có mục đích sử dụng vốn vay là thanh toán chi phí thường 
xuyên của doanh nghiệp (trả lương/thanh toán điện, nước, văn phòng phẩm, chi 
phí quản lý ...) thì có được hỗ trợ lãi suất cho khoản vay này không? (ví dụ như 
trường học trả lương cho giáo viên, nhà máy chế biến trả lương cho công nhân, 
thanh toán các chi phí thường xuyên trong quá trình hoạt đ ộ n g .)?

Trả lời:
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, đối tượng là 

khách hàng được hỗ trợ lãi suất phải có đáp ứng đủ điều kiện: (i) có ngành nghề 
đăng ký kinh doanh thuộc một trong các ngành nghề kinh doanh quy định nêu tại 
điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; (ii) mục đích sử dụng 
vốn vay thuộc một trong các ngành, nghề đã được đăng ký kinh doanh quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Do đó, đề nghị các 
ngân hàng thương mại khi thẩm định hồ sơ vay vốn cần đảm bảo đối tượng đáp 
ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Các hoạt động như: đầu tư hoặc mua sắm tài sản cố định; mua/thuê 
mua/thuê bất động sản để làm trụ sở, địa điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh; thanh



5

toán chi phí thường xuyên của doanh nghiệp là các hạng mục chi đầu tư dài hạn 
hoặc chi hoạt động ngắn hạn nằm trong phương án kinh doanh của khách hàng 
khi vay vốn. Do đó, đề nghị các ngân hàng thương mại phải thực hiện việc quản 
lý chặt chẽ việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích vay vốn, phương án kinh 
doanh đã được ngân hàng thẩm định, phê duyệt và đảm bảo đúng đối tượng được 
hỗ trợ lãi suất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 3 1/2022/NĐ- 
CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham khảo, 
hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;
- Các Vụ: t Hk TQD; PC; TCTT.
- Lưu: VT, PTDN (MĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

rần Duy Đông


