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PHÂN TÍCH THÔNG TƯ 03/2022/TT-NHNN HƯỚNG DẪN NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 

31/2022/NĐ-CP VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI 
VỚI KHOẢN VAY CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH

Ngày 20/5/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân 
hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 
nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là khách hàng).

Dưới đây là phân tích về những nội dung đáng chú ý nhất của Thông tư này.

Điều 3 Thông tư 03/2022/TT-NHNN cho phép khi đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng 
thương mại được lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo 01 trong các phương thức sau:

1 - Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

2 - Thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ    
       trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. 

Trường hợp 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 suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.

1. PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 03/2022/TT-NHNN, các ngân hàng thương mại phải thực hiện hỗ trợ lãi suất 
cho khách hàng theo:

- Thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo.

- Thứ tự khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước (đối với trường hợp hạn mức hỗ trợ lãi  
   suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ). Lưu ý, việc  
   này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng thương mại.

Lưu ý: Tổng số tiền ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất và đề nghị ngân sách nhà nước thanh toán hỗ trợ lãi 
suất trong từng năm không vượt quá hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo trong năm đó.

2. THỨ TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết hạn mức hỗ trợ lãi suất được 
thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn căn cứ vào kết quả hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng, 

3. THỜI ĐIỂM DỪNG HỖ TRỢ LÃI SUẤT



02

từng ngân hàng thương mại thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ngân hàng thương mại và báo 
cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thời điểm dừng hỗ trợ lãi suất.

Trường hợp được thông báo bổ sung hạn mức hỗ trợ lãi suất, phải 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.

Ngoài các báo cáo theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất còn phải:

          . Định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các  
 ngành kinh tế) về kết quả hỗ trợ lãi suất theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này, đảm bảo phù  
 hợp với số liệu báo cáo theo các mẫu biểu quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

          . Trước ngày 20 các tháng 10, 11, 12 năm 2022 (báo cáo các kỳ số liệu tháng 9, 10, 11 năm 2022), báo  
 cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) về dự kiến chuyển nguồn  
 hạn mức hỗ trợ lãi suất năm 2022 sang năm 2023 theo Phụ lục 03 Thông tư 03/2022/TT-NHNN.

          . Trước ngày 20/7/2023, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh  
 tế) về dự kiến hỗ trợ lãi suất đến cuối năm 2023 theo Phụ lục 04 Thông tư 03/2022/TT-NHNN.

4. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Điều 8 Thông tư 03/2022/TT-NHNN quy định rõ trách nhiệm của các ngân hàng thương mại như sau:

- Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định để tổ chức thực hiện thống nhất trong  
   toàn hệ thống, trong đó tối thiểu phải quy định:

          + Các nội dung về hỗ trợ lãi suất tại thỏa thuận cho vay, phụ lục sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, chứng  
              từ nhận nợ giữa ngân hàng thương mại và khách hàng;

          + Nội dung thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng về các biện pháp thu hồi trong trường  
              hợp phải thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất. 

- Xác định và ghi rõ nội dung về mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với quy định 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. 

- Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định; trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất phải có văn bản thông báo  
   cho khách hàng.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất. 

- Theo dõi, lưu trữ hồ sơ, hạch toán, thống kê riêng các khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định. 

- Thông tin, truyền thông về chính sách hỗ trợ lãi suất tại ngân hàng thương mại.

- Công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngân hàng thương mại thời điểm dừng hỗ trợ lãi suất (như  
   đã nêu tại mục 3 của bài viết). 

Ngoài các nội dung trên đây, Thông tư 03/2022/TT-NHNN còn hướng dẫn chi tiết cách xác định hạn mức hỗ trợ 
lãi suất đối với ngân hàng thương mại…

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
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NỘI DUNG CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TOÀN VĂN CỦA VĂN BẢN
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