
BẢN GIẢI ĐÁP MỘT SỐ NỘI DUNG  

NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-NHNN   
(Đính kèm Công văn số 4593/NHNN-TD ngày 5 tháng7 năm 2022 

 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

I. Về 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 để trả nợ cho khoản vay đã được tài trợ tại ngân 

hàng thương mại khác 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 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 để hoàn vốn tự có hoặc trả 

nợ cho bên thứ ba không được hỗ trợ lãi suất. 

II. Về nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ lãi suất 

Câu 4. Về khoản vay, thỏa thuận cho vay và thời điểm ký kết thỏa thuận 

cho vay 

4.1. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất quy định đối với khoản vay. Đề nghị giải 

thích “khoản vay” được hiểu theo cách hiểu nào sau đây:  

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

- Một khế ước nhận nợ theo hợp đồng tín dụng hạn mức/hợp đồng tín dụng 

từng lần; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-01-2020-tt-nhnn-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-covid-19-436955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-39-2016-tt-nhnn-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx
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- Một hợp đồng tín dụng 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 31/2022/NĐ-CP quy định khoản vay được hỗ 

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 đến 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 hỗ 

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 văn 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 số 39/2016/TT-

NHNN, một khoản vay được xác định trên cơ sở một thỏa thuận cho vay. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, văn bản 

thỏa thuận giữa 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: 

(i) 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 văn bản thứ nhất. 

(ii) Nếu văn 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 số 

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 thỏa 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 đến 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 (do 

chưa 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 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 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 chính sách khác. Đề nghị NHNN hướng dẫn cách xác định để 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 hỗ trợ lãi suất 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 hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách 

khác hay chưa. 

Câu 7: Nghị định 31/2022/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 hỗ trợ lãi suất, 

khách hàng có đề nghị hỗ 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 tại thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ 

lãi.  

Do đó, khách hàng chỉ được 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 31/2022/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 hỗ trợ lãi 

suất cho khoản vay đang được hỗ trợ lãi suất không? 

Trả lời: 

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 hỗ 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 số 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 31/2022/NĐ-CP, khoản vay 

không được hỗ 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 
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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 thế 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 đã trả đủ lãi kỳ 25/5-25/6 và được 

hỗ 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: 

Khoản vay không được hỗ 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 phải trả nợ theo thỏa thuận 

cho vay/chứng từ nhận nợ đã ký kết.  

Tại ví 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        30/6          4/7                                 25/7 

------●----------●----------●----------------------------●--------- 

      

 

 

Tại ví dụ 2: Ngày 25/6 khoản vay được hỗ trợ lãi suất kỳ 25/5 – 25/6. Ngày 

25/7, khoản vay vẫn được hỗ trợ lãi 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           4/7                                 25/7 

------●----------●----------●----------------------------●--------- 

      

 

 

Câu 11. Điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP: Khoản vay chỉ 

được tiếp tục hỗ trợ 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 trả. 

Kỳ trả nợ lãi tiếp theo được hiểu là kỳ trả nợ sau kỳ quá hạn hay kỳ trả nợ 

sau kỳ 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 được lãi của kỳ 26/4-26/5. Đến ngày 26/6 và các kỳ 

sau, khách hàng trả nợ bình thường. Vậy khách hàng được hỗ trợ lãi suất từ kỳ trả 

Chậm trả 

lãi. 

KHÔNG 

HTLS 

 

Gốc 

quá 

hạn 

 

Trả đủ nợ gốc 

quá hạn/lãi 

chậm trả 

 

Không còn nợ gốc quá 

hạn/lãi chậm trả. 

ĐƯỢC HTLS cho toàn 

bộ kỳ 25/6 – 25/7 

 

Không 

quá hạn. 

ĐƯỢC 

HTLS 

 

Chậm 

trả gốc 

 

Trả đủ nợ gốc 

quá hạn 

 

Không còn dư gốc/lãi 

quá hạn. 

ĐƯỢC HTLS cho toàn 

bộ kỳ 25/6 – 25/7 
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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 lời: 

“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 hỗ 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 gian 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 hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 31/2022/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 đến 01/08/2023; khoản vay thứ hai 50 tỷ giải ngân ngày 01/6/2023, thời hạn 

cho vay 6 tháng đến 01/12/2023). Trong tháng 6/2023, khoản vay thứ nhất được 

chấp thuận gia hạn thời hạn trả nợ thêm 2 tháng, đến 01/10/2023. 

Theo điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2023/NĐ-CP, khoản vay thứ nhất 

được hỗ 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 hằng tháng vào ngày 20. Khoản vay được 

gia hạn thời hạn tất toán toàn bộ gốc, lãi từ 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 



7 
 

trong khoảng thời gian 31/8/2022 – 31/10/2022. Vậy khoảng thời gian từ 

20/8/2022-31/8/2022 có được hỗ trợ lãi suất không? 

Trả lời: 

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 hỗ trợ lãi suất đến ngày 31/8/2022 theo thỏa thuận đã ký 

kết. 

III. Về thời hạn hỗ trợ lãi suất 

Câu 14. Khoản vay được hỗ 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? 

Trả lời: 

Khoản 5 Điều 3 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định việc hỗ trợ 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 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 lãi 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 lãi suất thì ngân hàng thương mại thực hiện 

hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ kỳ thu lãi. 

Các ví dụ minh họa: 

Ví dụ 1: lịch trả nợ lãi hằng tháng vào ngày 15. 

    15/5          20/5                   15/6 

-----●-----------●------------------●-------------- 

 

 

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

    15/3                                         20/5                  15/6 

-----●----------------------------------●------------------●-------------- 

Nghị định 

31/2022/NĐ-

CP có hiệu lực 

 

HTLS cho kỳ thu 

lãi 15/5 – 15/6 

 

Nghị định 

31/2022/NĐ-

CP có hiệu lực 

 

HTLS cho kỳ thu 

lãi 15/3 – 15/6 
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Ví dụ 3: khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân ngày 15/01/2022, 

lịch trả nợ lãi 6 tháng một lần vào ngày 15. 

    15/1                                                       20/5                  15/7 

-----●---------------------------------------------●------------------●--------- 

 

 

IV. Về 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 hỗ 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 

31/2022/NĐ-CP không và ngân hàng có phải thu hồi số tiền lãi đã hỗ trợ lãi suất 

hay không? 

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 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 trả số tiền lãi vay 

được hỗ trợ lãi suất vào thời điểm trả nợ lãi đã được thỏa thuận tại thỏa thuận cho 

vay/chứng từ nhận nợ. 

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

Câu 16. Tại biểu mẫu 02 ban hành kèm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và 

biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-NHNN 

quy định chỉ tiêu doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Đề 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. 

Trả 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 đến khi kết thúc kỳ báo 

cáo. Trường hợp khoản vay hỗ trợ lãi suất được giải ngân trước kỳ báo cáo đầu 

tiên, ngân hàng thương mại báo cáo chỉ tiêu này bằng 0 và chỉ báo cáo khoản vay 

Giải ngân 

 
Nghị định 

31/2022/NĐ-

CP có hiệu lực 

 

HTLS cho kỳ thu 

lãi 15/01 – 15/7 
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đó vào chỉ tiêu Lũy kế doanh số 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 

31/2022/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 15/7/2022. 

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

- Mẫu 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 quý 

Doanh số phát 

sinh trong quý 
Dư nợ HTLS         

cuối quý 

Số tiền 

NHTM đã 

HTLS          

trong quý  

Số tiền đã 

HTLS bị thu 

hồi phải 

giảm trừ 

trong quý  
Cho vay Thu nợ 

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

1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 
= 1 tỷ x 

2%/năm x 

31/365 ngày 

0 

- Mẫu 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 vay 

được 

HTLS  

Số tiền đã 

HTLS 

Doanh số cho 

vay được 

HTLS  

Số lượng 

khách 

hàng vay 

được 

HTLS  

Số tiền đã 

HTLS 

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

1.000.000.000 0 0 

(tương 

ứng với 

cột 4) 

= 1 tỷ x 

2%/năm x 

31/365 ngày 

1.000.000.000 1 = 1 tỷ x 

2%/năm x 

31/365 ngày 

Câu 17. Tại biểu mẫu 03 và 05 ban hành kèm theo Nghị định 31/2022/NĐ-

CP quy định ngân hàng điền thông tin về “Số hiệu chứng từ hỗ trợ lãi suất”. Đề 

nghị hướng dẫn chứng từ hỗ 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 31/2022/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 số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất cho khách hàng, không bao gồm văn 

bản đề nghị hỗ trợ lãi suất và các thỏa thuận hỗ trợ lãi suất được ký kết giữa ngân 

hàng và khách hàng.  

VI. Về 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 hỗ 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 đối với cùng một khách hàng, khoản 

vay khác nếu đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn, đáp ứng điều kiện thì 

vẫn được hỗ 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 tiền 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 dụng 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 hỗ 

trợ lãi suất trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo. 

Do đó, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo của NHTM về 

việc khoản vay hỗ 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. 

Về 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 hợp 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). 

Như vậy, trường hợp phải thu hồi số tiền lãi đã hỗ 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 để xử lý rủi ro. 

VII. Về quản lý hạn mức hỗ trợ lãi suất 

Câu 21. Về thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 

03/2022/TT-NHNN: ngân hàng thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự 

ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước. Thời điểm thu lãi ở đây là được hiểu là thời 

điểm 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 thời điểm thực tế 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 để 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 bằng số lãi tiền vay được hỗ 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 thời 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 hỗ 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 hỗ 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 hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký 

thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước. Theo đó, NHTM căn cứ vào thời 

điểm ký kết thỏa thuận cho vay có khoản vay được hỗ trợ lãi suất để xác định thứ 

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 đáp). 


