
NGAN HANG NHA NU'OC CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VflT NAM 
VIET NAM DQc Ip — Tv do — Hnh phüc 

sá 05 /2022/TT-NHNN Ha Nç5i, ngàyrlO tháng5 näm 2022 

THÔNG TU' 
Htr&ng dn ngãn hang thiro'ng mi thiyc hin h trq lãi sat theo Nghj djnh 
so 31/20221N0-CP ngãy 20 tháng 5 nãm 2022 cüa ChInh phü v h trq lãi 

sugt tfr ngân sách nhà nu*c dãi vol khoãn vay cüa 
doanh nghip, hop tác xã, h kinh doanh 

Can th Lu4t Ngán hang Nhà nwó'c VietNam ngày 16 tháng 6 nàm 2010; 

C'ãn cz Ludt Các td chik tin dyng ngày 16 tháng 6 thin 2010; Lu4t tha a'ói, 
bd sung mat  so diu cüa Luat  C'dc td c/uk tin dyng ngày 20 tháng 11 nám 2017; 

Can cie Nghj quylt s6 43/2022/QHJS ngày 11 tháng 01 näm 2022 cüa Quc 
hç5i ye chinh sách Mi khóa, den t ho trq hwoiig trInhphyc hOi vàphát tHen kinh 
te-xdhai; 

C'ánc&Ngh( a'jnh sd 31/2022/ND-CF ng4y 20 tháng 5 näm 2022 cña Chinh 
phü ye hO trq Mi suát tIe ngán sách nhà nu'O'c a'Oi vài khoán vay cza doanh nghip, 
hop tác xd, h kinh doanh; 

C'án czè Nghj djnh 5d 16/201 7/ND-CF ngày 17 tháng 02 nám 2017 cza C'hinh 
phth quy djnh ch&c náng, nhiem vy, quyên hgn và cc cáu tO ch&c cáa Ngdn hang 
Nhà nzehc Viet Nain; 

Theo d nghj cáa Vy tnthng Vy Tin dyng các ngành kinh ti; 

Thdng ddc Ngán hang N/ia nwo'c Viet Narn ban hành Thông 1w hw&ng dJn 
ngOn hang thwo'ng mgi thvc hien hO trq Mi suát theo Nghj a'jnh so 31/2022/ND-
CF ngày 20 tháng 5 nàm 2022 cña Chinh phü v ho trçr Mi sudt tIe ngán sách nhà 
nwov dOi vài khoán vay cza doanh nghiep,  hcxp tác xâ hO kinh doanh. 

Diu 1. Phm vi diu chinh va di tu'qng áp ding 

1. Pham vi di&u chinh: Thông Ut nay hrO'ng dan vic h6 trçx IAi suit cüa ngãn 
hang thucmg mai  dói vói khách hang theo Nghj djrih so 3 1/20221ND-CP ngây 20 
tháng 5 nàm 2022 cüa ChInh phñ v h trçi lãi suât lIt ngãn sách nhâ nuâc di vOi 
khoãn vay cUa doanh nghip, hcip tác xã, ho kinh doanh. 

2. D6i tucrng ap dpng: Ngãn hang thuang mai,  khách hang theo quy djnh tai 
khoãn 1, khoãn 2 Diêu 2 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP; the to chüc, eá nhãn khác 
có lien quan. 
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Diu 2. Nguyen gc cho vay h try Iäi sat 

Ngân hang thuting mai thvc hiGn cho vay h trq Mi suM theo quy djrth cüa 
pháp 1ut hin hãnh v hoat  dng eho vay cüa to ehüe tin dvng,  chi nhánh ngân hang 
nutc ngoài dôi vOi kháeh hang, quy dirt tai Nghj djnh sO 3 1120221ND-CP, Thông 
tir nay và quy djnh pháp luat  có lien quan. 

Diu 3. Phiro'ng th&c h try Iai sdt 

f)n thai dMm trà nq cüa tüng kt han  trã nci Mi, ngân hang thucing mai lva 
eh9n th?e hien  ho trçx Mi suM dôi vâi khách hang theo rnCt  trong các phirang thüc 
sau: 

1. Giám trü trvc  ti4p s6 Mi tin vay phâi trâ cüa khách hang bang vOi sO Mi 
tin vay dirge h6 trg Mi suât. 

2. Thçrc hin thu cüa khách hang toân bo Mi tin vay trong ks'  và hoàn trâ 
khách hang sá tin Mi vay ducxc h6 trci Mi suât trong eüng ngây thu Mi. Tru&ng 
hcip vic thu lai vay trong ks'  thirc hin sau giä lam vic eüa ngân hang thuang 
mai thI vic hoàn trá s6 Mi tiên vay dirge h6 trq Mi suât có the thyc hin vâo ngày 
tip theo. 

Diu 4. Xác djnh, thông báo h4n mat h6 try Iãi sdt di vài tirng ngãn 
hang thuxxng mi 

1. Các ngân hang thuang mai  dang ky k hoach  h6 trg Mi suM tü ngfin sách 
nhà rnthc cho cà 02 nAm 2022, 2023 và ehi tiêt t&ng näm theo quy djnh tai  diem 
b khoán 1 fMéu 7 Nghj dtnh  sO 3 1/2022/ND-CP. 

2. Tru&ng hcrp t&ig s fl&n M trçi Mi suM theo däng k k& hoach  cüa the ngân 
hang thutmg mai  trong 02 Mm 2022 và 2023 nhô han hoac  bang 40.000 t5' dông, 
Ngân hang Nhâ nithe Vit Nam xác djnh han  mat ho trg Mi suât doi vOi timg 
ngân hang thuang mai  theo dàng k. 

3. Trubng hgp thng s6 ti&n M trçx Mi sat theo dang k9 ké hoach cüa các ngân 
hang thtrang mai  trong 02 Mm 2022 và 2023 ion han 40.000 t3  dông, Ngân hang 
Nba nix&c Vit Nam xac djnh hn mire hO trg Mi suât dôi vOi tthig ngãn hang 
thuong mai  nhu sau: 

a) Han  mire xáe djth trong 02 nan 2022 và 2023 bAng tIeh s6 giUa 40.000 
t dông và t5' trqng dir ncr cho vay den 31/12/2021 cüa tirng ngân hang thuang 
mai trén tOng dir ncr cho vay cüa các ngân hang thuang mai  eó dàng k Ice heath 
ho trçx Mi suât, nhimg không vizçxt qua so tiên h trg Mi suát thee dang k9 k hoach 
cüa tirng ngãn hang thuang mai,  ci the dirge xác djnli theo Phi lic 01 ban bait 
kern theo Thông tu nay; 

b) Can cit kát qua xác djnh han  mire trong 02 Mm 2022 và 2023 néu tai  dim 
a Khoân nay, Ngãn hang Nhà nuOc Vit Nam xac djnh han  mire h trg Mi suM 
trong nãm 2022 dOi vOi tüng ngân hang thuang mai  bang so tiên hO trg Mi suât 



3 

theo dàng k U hoach nàm 2022. Tnxbng hçxp s6 ti&n h trçl IAi suAt theo dãng k' 
ké hoaeh  nAm 2022 1&n han hoe bang han  mire xáe djnh trong 02 nAm 2022 và 
2023 thi han  mire h6 trq lãi suât nàm 2022 bAng han  mire xáe djnh trong 02 nAm 
2022 vá 2023. 

Han mire xác djnh trong nAm 2023 bng han  mire xae djnh trong 02 nãm 
2022 và 2023 trü han  mire xáe djnh trong nãm 2022. 

4. Trong th&i gian chua eó quyM djnh giao v6n ngân sáeh trung 'song 
sung ké hoaeh  dâutix cong nAm 2022 cüa Thu tuông ChInh phü theo quy djnh tai 
diem a khoán 2 Diéu 7 Nghj djnh so 31/2022/ND-CP và khoán 5 Di&u nay, Ngân 
hang Nba nu&c Vit Nam thông bao cho ngân hang thuang mai han mire h trq 
lãi suât du kiên nAm 2022 theo han mire xác djnh tai  khoãn 2, khoán 3 Diéu nay. 

5. Can eir quyEt djnh giao v6n ngân sáeh trung 'song b sung U hoaeh &u 
ti.r cong nAm 2022 vá quyêt djnh giao von ngân sáeh trung 'song bô fri ké hoach 
dâu tu cong nAm 2023 eüa Thu tuóng ChInh phü, Ngan hang NM nisOe Vit Nam 
thông bao han mire M tro Mi suât nAm 2022 và nAm 2023 eho tirng ngân hang 
thuang mai,  dOng thai girl BO Tài ehInh, B Kê hoaeh  và Dâu tu dê phôi hçip thve 
hin. 

6. Can cir pM duyt eüa ep eó thEm quyn v vie eho phép ehuyn 
nguOn ngân sáeh nha nuóe tir nãm 2022 sang nAm 2023 theo quy djnh tai  diem d 
khoãn 2 Diêu 7 Nghj djnh so 3 1/20221ND-CP, Ngân hang NM nithe Vi@ Nam 
thông báo ye han  mire ho trqlãi suât nAm 2022 &rqe ehuyén sang nãm 2023 cho 
eae ngân hang tht.rang mai,  dông thai gin B Tái ehinh dé phOi hqp thve hin. 

7. Trong Qu,? III nAm 2023, trong tru&ng hqp can thiEt, cAn ci báo cáo eüa 
eae ngan hang thuang mai  theo Phv 1ie 04 ban hánh kern theo Thông tu nay, Ngân 
hang Nba nute Via Nam xem xét, diu ehinh han  mire ho trçx Mi suât gi&a eac 
ngân hang thuong mai  theo nguyen the ehuyén tIr ngân hang thuong mai  không 
eó thu eâu sir dvng  hêt  ban  mire (nêu eó) tâi ngan hang thucxng rnai eó thu eâu 
bô sung han  mire (nêu eo). Tru&ng hcxp sO han  mire eó nhu eâu bô sung lan han 
so han mire không eó thu eâu sir ding hét, Ngân hana  Nhá nuóe Vit Nam thije 
hin phân bô eho eáe ngân hang thuang rnai  eo thu eâu bô sung han  mire cAn ci 
theo ket qua thve hin h6 trq Mi suat den euôi tháng 6 näm 2023 eüa eáe ngân 
hang thuang mai  nay. 

oth 5. Quãn I hn m&c h try' Iãi sut cüa ngân hang thiro'ng mi 

1. Tëng s tin ngân hang thuang mai  h6 trçi Mi suEt vá d nghj ngân sáeh 
nhà nu&e thanh toán M trçi Mi suât trong tüng nAm không vucxt qua han  mire ho 
trci Mi suât duqe thông báo trong nAm do. 

2. Ngan hang thuang mai thve hin M trq Mi suEt eho kháeh hang theo thir 
tu uu tiên thai diem thu Mi den truàc trong pham vi han  mire h trq Mi suEt duqe 
thông báo. Tnr&ng hcxp trong qua trInh ho trçx Mi suât, han  mire M trq Mi suEt cern 
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1a1 không dü d thuc hin h trg cho cac nghia vi,i trã rig lAi tai  cüng mt thai dim 
trâ ng, ngãn hang thuang mai  thrc hiGn M trg lãi suât theo thu tir khách hang dâ 
k' thôa thu3n cho vay dugc h6 trg Mi suAt truâc và thông báo cong khai trén trang 
thông tin din tcr cüa ngân hang thuang mai. 

3. Can th kát qua h trg Mi sut Mi vài khách hang, tirng ngân hang thuang 
mai thông báo cong khai trén trang thông tin din tü cUa ngân hang thuang mai 
vã báo cáo Ngân hang Nha  nuâc Viet Nam ye thai diem d&ng ho trg Mi suât theo 
quy djnh tai  khoàn 6 Diêu 3 Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP. 

4. Tru&n hgp dugc thông báo b6 sung han müc h6 trg Mi suât theo quy djnh 
tai khoán 7 Diêu 4 Thông tu nay, ngân hang thuang mai  thông báo cong khai trên 
trang thông tin th4n tü cüa ngân hang throng mai  vã tiêp ty.c ho trg Mi suât cho 
khach hang kê t& ngày có thông báo cüa Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam. 

5. Ngãn hàn thuang mai  lam trôn theo don vi dng Mi vOi s tin lien quan 
den ho trg Mi suât theo quy djnh tai  Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP và Thông tu 
nay. 

Diêu 6. H9ch toán k toán 

1. Ngân hang thuxing mai hach toán k toán cho vay h trçx lãi suât, thanh 
toán h6 trg lãi suât theo quy djnh tai  Nghj djrih sO 3 1/2022/ND-CP, Thông tu nay 
va cac van bàn pháp lu@ lien quan. 

2. D& vói s Mi tin vay dA dugc h6 trg Mi suit phái thu hM cüa khách hang 
theo quy djnh tai  Diu 9 Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP, ngân hang thuong mai 
hach toán ghi nhan khoàn Mi phài thu khách hang. Truäng hqp sau do dánh giá 
khOng thu hi dugc, ngân hang thuang mai  thvc hin theo quy djnh cüa pháp lu@ 
hin han.h v& ch dO tài chinh dôi vOi tO chüc tin dung, chi nhánh ngân hang nutc 
ngoài. 

IC A A p Dieu 7. Che d9 thong tin, bao cao 

1. Djn1I Ic$' vào ngày 20 hng tháng, các ngân hang thiro'ng mai  báo cáo Ngân 
hang Nba nuâc Vit Nam (thông qua Vii TIn dung các ngành kinh tê) ye két qua 
h6 tro Mi su.t theo Phu 1ijc 02 ban hành kern theo Thông Ut nay, dam bão phà hgp 
vOi so lieu báo cáo theo các mâu biêu quy djnh tai  Nghj djnh sO 3 1/20221ND-CP. 

2. Truàc ngày 20 cac tháng 10, 11, 12 näm 2022 (báo cáo các k5' s lieu 

tháng 9, 10, 11 nAm 2022), các ngân hang thuong mai  báo cáo Ngân hang Nha 
nuâc Viêt Nam (thông qua Vv Tin dung các ngành kiith té) ye dv kiên chuyên 
nguôn han  mire h6 trg Mi suât nãm 2022 sang nàm 2023 theo Phix lyc 03 ban hành 
kern theo Thông Ui nay. 

3. Tru&c ngày 20 tháng 7 nàm 2023, các ngân hang thuong mai  cO van bàn 
báo cáo Ngân hang Nba nu&c Vit Nam (thông qua V%1 TIn dung các ngãnh kinh 



t4) v& du kin h trçx Mi sut dn cu& näm 2023 theo Phi,i lye 04 ban hành kern 
theo Thông Ut nay. 

Diu 8. Trách nhim cüa ngân hang thuong mi 

1. Ban hành van bàn huóng dn thirre hin M trq Mi suM theo quy djnh tai 
Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay dê to chüe thçre hin thông nhât 
trong toàn h thOng, trong do quy djnh tôi thiéu cáe nOi  dung saw 

a) Cáe nOi  dung yE h6 trçx Mi suM tai  thOa thun cho vay, phy lye sàa di, b 
sung thOa thun cho vay, ehüng tü nhn nçx gitta ngãn hang thucrng mai  và khách 
hang; 

b) NOi  dung thOa th4n giüa ngân hang thuong rnai  và khách hang yE the 
bin pháp thu hôi trong truäng hqp phâi thu hôi sO tiên dä h trq lãi suât theo quy 
djnh t?i  Diêu 9 Nghj djnh sO 31/20221ND-CP. 

2. Xác djnh và ghi rO nQi dung yE myc dIch sà dyng vn vay phü hcxp vOi 
quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 2 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP ti thOa thun cho vay 
hoc phy lyc sfra dOi, bô sung thOa thuan cho vay hoc chthig tu nhan ncr giüa 
ngân hang thuang mi và kháeh hang. 

3. Thrc hin vic h trq Mi suAt theo dung quy djnh tai  Nghj ctjnh s6 
3 1/2022/ND-CP và Thông tt.r nay; tru&ng hcrp tcr chOi ho trçr Mi suât phài có van 
bàn thông báo cho khách hang. 

4. KiEm tra, giárn sat vic scr dyng yEn vay theo dung myc dIch sà dyng yEn 
vay duqc ho trq Mi suât. 

5. Theo dOi, kru trU hE so, h3ch toán, thEng ke riêng các khoàn vay duqc h 
trçr Mi suât theo quy djnh tai  Nghj djnh sE 3 1/2022fND-CP vâ Thông vs nay. 

6. Thông tin, truyEn thông yE chInh sách h6 trg Mi suM tai  ngân hang thuong 
mai theo quy djnh tai  Nghj djnh so 31/2022/ND-CP và Thông tu nay. 

7. COng bE cOng khai trén cEng thông tin din tü cüa ngân hang throng rnai 
th&i diem dung h8 trcr Mi suât. 

Diu 9. Trách nhim cüa các don vj thuc Ngân hang Nhà nutc Vit 
Nam 

1. Vy Tin dyng the ngãnh kinh tE 

a) DAu rnEi theo dôi kM qua h6 trçx Mi suM cüa ngân hang throng mai  và 
tharn muu Thông dOe Ngân hang Nha nuàe Vit Narn triên khai các ni dung quy 
djnh ti dim a, b, d, d, e khoân 1 Diéu 10 Nghj djnh sO 31/2022/ND-CP; 

b) Tham gia TE cOng tác h6 trçr Mi suM lien ngành theo quy djnh tai  diEm d 
khoàn 1 Diêu 10 Nghj djnh sO 31/2O22fND-CP. 
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2. Vv Chinh sách ti&n té 

a) Ph& hçvp vói Vçi TIn dvng  the ngành kinh t& d& xü 1' các vn d& phát sinh 
trong qua trInh triên khai Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP vâ Thông tu nay; 

b) Tham gia T cong tác h6 trçx Mi su.t lien ngành theo quy djnh tai  diem d 
khoán 1 Di&u 10 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP. 

3. Vi Tài chmnh — K toán: 

a) Huóng dn cac vn d& v lwch  toán k toán lien quan dn cho vay h tr 
Mi suât, thanh toán, quyêt toán ho trg lAi suât, thu hôi sO Mi tiên vay dâ duqc ho 
trq Mi suât theo quy djnh tai Nghj djnh sO 31/2022/ND-CP và Thông tu nay; 

b) Ph& hcxp vài Vi Tin dung các ngânh kinh té dá xCr 1' các vAn d phát sinh 
trong qua trIrih triên khai Nghj dlnh  so 3 1/20221ND-CP và Thông tu nay; 

c) Tham gia T cong the h trcx Mi 5UAt lien ngành theo quy djnh tai  dim d 
khoàn 1 Diu 10 Nghj djnh s 31/20221ND-CP. 

4. Vi Dr Mo, thông kê 

a) Phi hcxp vOi Vv TIn dung các ngành kinh t& d& xU 1' các vAn d phát sinh 
trong qua trinh triên khai Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay; 

b) Tham gia Tè cong tác h trq Mi suAt lien ngành theo quy djnh t?i  dim d 
khoân 1 Diêu 10 Nghj djnh sO 31/2022/ND-CP. 

5. Ccx quan Thanh tra, giám sat ngân hang 

a) Thvc hin thanh tra, giárn sat vic cho vay M trçi Mi suAt cüa các ngân 
hang thuang mai  theo quy djnh; 

b) Phi hçxp vOi Vv Tin ding eec ngành kinh th d xü 1y các vAn d& phát sinh 
trong qua trInh triên khai Nghj djnh so 3 1/20221ND-CP vâ Thông tu nay; 

c) Tharn gia T cong tác M trq Mi 5UAt lien ngành theo quy djnh ti dim d 
khoân 1 Diéu 10 Nghj djnh sO 3 1/20221ND-CP. 

6. Vii Truyn thông 

a) Thông tin, truyn thông v& chInh sách h trq Mi suAt theo quy djnh ti 
Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP và Thông Pr nay; 

b) Phi hcxp vài V\x Tin dung  cc ngânh kinh t d th 1 cAc vn d phát sinh 
trong qua trInh thvc hin Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay. 

7. Ngãn hang NM nuOc Vi@ Nam chi nhánh tinh, thành ph trvc thuc Trung 
uang 
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a) Theo dôi tInh hInh, kt qua thijc hin h trq lâi sut cüa chi nhánh the 
ngân hang thucxng mi trén dja bàn và báo cáo, dé xuât vOi Thông doe Ngân hang 
Nhá nuàc Vit Nam, ChU tjch U5' ban nhân dAn tinh, thành phô trijc thuOc Trung 
wing xà 19 các van dê phát sinh; 

b) Thvc hiên thanh tra, giám sat vic cho vay M trq lAi suât cüa ngAn hang 
thuang mal, chi nhánh các ngân hang thuang mi trén dja bàn theo quy djnh và 
báo cao, dê xuAt vói Thông doe Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam xü 19 cáe vAn dé 
phát sinh; 

e) Báo cáo Uy ban nhân dan tinh, thành ph d d xut vice cM So các ca 
quan có thAm quyên trén dja bàn phôi hgp vói ngân hang thuang rnai thu hôi so 
tiên dã hO trçx Mi suAt theo quy djnh tai  khoân 3 Diêu 9 Nghj djnh sO 31/2022/ND-
cP. 

Diu 10. Diu khoãn thi hành 

Thông us nay có hieu Igc k ttr ngày 20 tháng 5 nãm 2022. 

Diu 11. T chfrc thyc hin 

Chánh Van phOng, Vi truàng Vv TIn dvng  các ngânh kinh t và Thu trutng 
các dan vj thuOc Ngân hang Nhà nithe Vi@ Nam, cjc ngAn hang thuang mi chju 
trách nhiGm  to ehfre thrc hien Thông Pr nay. 

Nainh?In: 
-NhuDiêull; 
- Thu tutng và cáo Pho Thu Wang (dé bao cáo); 
- Ban Lanh dao NHNN; 
- Van phông Chinh phñ; 
- BO KH-DT, B Tai chinh, BO Xây du,rng (dé phôi 
hqp); 
- B* Tir pháp (dé kiêm tra); 
- Cong báo; 
- Ltit: VP, Vi TDCNKT (03b). 



PHIJ LUC  01 
(Ban hành kern theo Thông tie sO 03/2021/TT-NHNN ngôy 20/5/2022 cüa 

Thong dOe Ngdn hông Nhà nwóv Vit Nam.) 

xAc DJNH H4N MtC HO TRQ LA! SUAT 
uOi vUi NGAN HANG THIJONG MA! 

Buôc 1: Xác djnh han  müc M trçx lài su.t di vâi tfrng ngân hang thucxng 
mai trong 02 nàm 2022 và 2023 theo tsr  trçng du nq cho vay: 

11= 40.000 x C1/LC1  (t5' dông) 

Trong do: - 1 là han  mfrc h trq Mi suAt d& vói ngãn hang thuong mai  i 
trong 02 nãm 2022 và 2023 xáe djnh theo ts'  trçng dir nçx cho 
vay; 

- C1  là dir nçi cho vay cüa ngân hang thuong mai i den 
3 1/12/2021; 

- C1 là thng dir nq cho vay dn 31/12/2021 cüa các ngân 
hang thuong mai  có dang k kê hoach  ho trq Mi suât; 

Buóc 2: Truàng hcxp s6 ti&n M trq Mi su&t theo dàng k k4 hoach cüa ngân 
hang thixong mi nhO han hoc bang han  müc tai  buOc 1 thj xác djnh h?n  müc 
ho trq lãi suât dôi vói ngân hAng thuong mai  do theo ké hoch däng ks'; 

BuOc 3: Truèng hcxp s6 tiEn h6 trcx Mi suAt theo dãng k' ké hoach cüa ngân 
hang thucmg mai lan han ban  müc  tai  buOt 1 thi xac djnh han  mfrc ho trq Mi 
suât dôi vài ngân hang thuang mai  nAy nhu sau: 

'ii = (40.000 - LII )x C1/>C11 

Trong dO: - I là han  müc h trq Mi su.t d& vói ngân hang thuong mai 
tai buóc 3 (ngan hang throng mai  ii) trong 02 näm 2022 và 
2023 xac djnh theo t' trgng dir ncr cho vay; 

- là tng han  mirc h6 trçr Mi su&t cüa các ngãn hang thuxmg 
mai tai butc 2; 

- C11 là dir nq cho vay cüa ngân hAng throng mai  ii dn 
31/12/2021; 

- C11 là t6ng dir ncr cho vay cüa các ngân hAng thucrng mai  ii 
den 3 1/12/2021; 

Buâc 4: Tnthng hcrp s tin h trçr lãi su4t theo dang k' cüa ngân hang 
thuong mai  nhO hon hoc bang han mirc tai  btróc 3 thI xac djnh h müc M trg 
Mi suât theo ké hoach dàng k2; 

Buàc 5: Tru&ng hçrp s ti&n h trq Mi sut theo dàng k)2 k hoach cüa ngân 
hAng thuong mai tan han han  müc  tai  buóc 3 thI tieR we xác djnh theo each thüc 
nêu tai  buâc 3 vA bithe 4 cho t&i khi hêt 40.000 t5' dong. 

vmzior 



PHIJ LUC  02 
(Ban hành kern theo Thong Lw $6 03/2021/TT-NHNN ngày 20/5/2022 cüa 

Thông dôc Ngan hàngNhànzthc VietNam) 

TEN NGAN HANG THUUNC M41 

BAO CÁO KET QUA CHO VAY HO TRQ LAI SUAT 
THEO NGH! 31/20221ND-CP vA THÔNG TI! 03/2022/TT-NHNN 

KS' s 1iu báo cáo: Tháng /  

Dan vi tmnh: ddng, khách han, 

TT Ngãnh, linh we 

flu nv 
chovay 

du'o'c 
HTLS 
ti 

ngày 

tháng 
báo cáo 

Phát sinh trong tháng 
báo cáo 

LOykhfrduchtro'ng 
trInh dn cui tháng báo 

cao 

Doanh 
A so cho 
vay 

thqrc 
HTLS 

sd 
lzqrng 
khách 
hang 
vay 

thrp'c 
HTLS 

sO 
lien 

HTLS 

Doanh 
sO cho 

vay 
dwprc 
HTLS 

so 

lu'p'ng 
khách 
hang 
vay 

dw9c 
HTLS 

sO 
lien 
dd 

HTLS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
H trq Iãi sut theo 
ngành, ITnh vy'c kinh th 

1 Theo ngành kinh t 
Hang khong, vn tái kho 
bãi (H) 

1.1.1 Trongdó: Hàngkhông 

1.2 Du flch N79) 

1.3 
Dich vu hru trü, An ung 

1.4 Giáo duc và dão tao  (F) 

• 
1 5 

Nông nghip, Mm nghip 
vàthu9sán(A) 

1 6 
Cong nghip ch bin, ch& 
to (C) 

1.7 Xut bàn phAn mEm (J582) 

1 8 
Lp trInh may vi tinh và 
ho?t dQng lien quan (J62) 

1 9 Hoat dng djch v' thông 
tin (J63) 

2 

Thiyc hin dv an xãy 
diyngnhà ôxa hQi, nhà & 
cho cong nhân, cãi to 
chung cu' ci) 

2.1 NhàâxAhØi 



2 

2.2 Nhã a cho cong nhân 
2.3 Câi to chung ax cii 

H8 trçr Iãî suM theo dái 

tLfQ'flg khách hang 

1 Doanh nghip 
2 HqptácxA 
3 H kinh doanh 

HI Tng cong (=1=11) 

Hithag d&n 1p báo cáo: 
1. Dôi tuçing ap dpng: Cac ngân hang thuong mi duqc thông báo han  mCrc ho trg lai 
suât. 
2. Thai gian gUi báo cáo: Chrn nhát ngáy 20 hang tháng. 
3. Yêu câu sO li4u bao cáo: 
- Tri sâ chinh ngân hang thuong mai  gui báo cáo cho Ngân hang Nhà ntrUc thông qua 
h thóng baa cáo thông ké tp trung cUa Ngân hang Nhã nuOc Via Nam, bao gOm: 
+ SO 1iu toãn h thông. 
+ SO li4u tüng chi nhánh ngân hang thuong mal  trong h thông. 
- Kiêu dü 1iu: dng sO nguyen, tôi da 20 chü sO. 
4. Don vi nhn va duy4t  bao cáo: Vi TIn dvng  các ngAnh kinh té, Ngân hang Nhà 
nuàc chi nhánh tinh, thãnh phó. 
5. HuOng dan cv the: 
- So 1iu báo cáo khOng bao gOrn các khoán vay phái thu hôi so tiên dA h6 trq Mi suât 
thea quy djnh tai  Diêu 9 Nghj djnh so 31/20221ND-CP. 
- COt (3): Du nq cho vay duqc h6 trq Mi suât ti ngày cu6i tháng báo cáo. 
- Ct (4): Doanh so cho vay dugc ho trg Mi suât phát sinh trong tháng báo cáo. 
- Cot (5): SO luqng khách hang vay duqc h6 ftq Mi suât phát sinh trong tháng báo cáo 
(Prong Crng vói cOt  4). 
- Ct (6): SO tién ngân hang thuong mai  da h6 trq Mi suât trong tháng Mo cáo. 
- Cot (7): LUy ké doanh sO cho vay dugc M trq Mi suât tü dâu chuong trInh den cuôi 
tháng báo cáo. 
- Cot (8): Liiy ké so luqng khách hang vay duqc h trg Mi suât tr dâu chuang trmnh 
den cuôi tháng báo cáo (Prong frng vài cOt  7). 
- Cot (?): LUy kê so tiên ngân hang thuong mai  da h6 trg Mi suât t& dâu chuong trinh 
den cuOi tháng báo cáo. 



PHIJ LQC 03 
(Ban hành kern theo Thông tu- sO 03/2021/27-NHNN ngày 2 0/5/2022 cüa 

Thông doc Ngan hang Nhà ntr&c Viet Nam,) 

TEN NGAN HANG THIYONG M31 

BAO CÁO DiJ KIEN CHUYEN NGUON H4N MIYC HO TRY LAI SUAT NAM 
2022 SANG NAM 2023 THEO NGH! NNH 3112022/ND-CP vA THÔNG TI! 

03/2022/TT-NHNN 
'dinh kern COng van sO ... cila ngân hang t/uro'ng mgi) 

K5' so lieu báo cáo: Tháng /  

Dan vj tinh: dn 

S tin dä HTLS 
luy k tir du 
chirots trinh 

dn cuôi tháng 
báo cáo (tháng 

T) 

Thy kin s tin 
HTLS phát 
sinh tfr du 

tháng T+1 dn 
31/12/2022 

Dv kin So 
tiên HTLS Iüy 

k tfr dAu 
chwan trinh 

den 
31/12/2022 

Hn mfrc 
HTLS näm 

2022 

Dir kin han 
nifrc HTLS 
nám 2022 

chin sfr dyng 
ht d nghj 

chuyn ngun 
sang nAm 2023 

(1) (2) (3) = (])+(2) (4) (5)=(4)-(3) 

Ngtrô'i Ip biêu 
(K3, ghirOhQtên) 

Ki&n soát 
(Kj), ghi rö hQ ten) 

ngày... tháng... ndrn... 
Tong Giám dc 

(Kj ten, a'óng dáu) 

Hutng dn Ip báo cáo: 
I. Dôi tuqng áp dung:  Cac ngân hang thuong nii di.rgc thông báo hn mftc h6 trq Mi 
suât. 
2. Thai gian gui báo cáo: Chm nhât ngày 20 các tháng 10, 11, 12 nAm 2022 (báo cáo 
các ks'  so lieu tháng 9, 10, 11 nAm 2022). 
3. Các ngán hang thucing mai gui báo cáo bang van bàn cho Ngân hang Nhã rnxàc Viet 
Narn (thông qua Vv Tin dvng  các ngành kinh té). 
4.HutngdAn cvthê: 
SO liGu báo cáo khOng bao gôm cac khoãn vay phái thu hOi sO tiên M trq Mi suât theo 
quy djnh tai Diêu 9 Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP. 

(11/171,1 - 



PH LUC  04 
(Ban han/i kern theo Thông tie 03/2021/TT-NHNN ngày 20/5/2022 cia 

Thông dóc Ngán hang NM ntthc Vit Nam,) 

TEN NGAN HANG THUVNG MAI 

BAO CÁO DV MEN HO TRQ LA! SUAT TfJ' NGAN SACH NHA NIXOC 
THEO NGH4DJNII 31/2022/ND-CP 

(effnh kern Cong van sO ... cáa ngân hang lb wo'ng mgi) 

Dan vj tInh: thing, khách han 

KM qua Iüy k tfr ngày 
01/01/2023 dEn 

30/6/2023 

Thy Sn phát sinh tfr 
ngày 01/7/2023 dEn 

31/12/2023 

my ki&i lüy k tir ngày 01/01/2023 d&i 
31/12/2023 

H3n 
mfrc 

HTLS 
nàm 
2023 

Doani: 
sJ c/to 

wry 
duyc 
HTLS 

SA 
lwqng 
khách 
hang 
vay 

dwqc 
HTLS 

SA IjIn 
NHTM 

HTLS 

D?anh 
sO c/to 

vay 
dup'c 
HTLS 

Sá 
luyng 
khdch 
hang 
vay 

dwç'c 
HTLS 

56 Sn 
NHTM 
HTLS 

Doanh o 
cho vay 

du'p'c HTLS 

sJ lwp'ng 
khdch hang 

HTLS 

SO lien 
NHTM 
HTLS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=W(4) (8)=(2)+(5) (9)=(3)+(6) (10) 

Han müc HTLS cé nhu c&u bó sung .....(ding) 

Han mfrc HTLS không có nhu cu sü dung  hfr .....(dMg) 
ngày... tháng... nãm 

Ngirô'i I%p biu Kim soát Tng Giám d6c 
(K35, ghi rö hQ ten) (Ky, ghi rö hp ten) (K$ ten, dóng dáu,) 

Huo'ng dAn 1p báo cáo: 
1. Dôi tuyng áp dung:  Các ngân hang thuong mai duçc thông báo han  mc h trq lai 
suât. 
2. Thai gian gui báo cáo: Chm nhât ngày 20/07/2023 (báo cáo 01 lan). 
3. Cáo ngân hang thwng mai  gth Mo cáo bang van bàn cho Ngân hang NM nithc Viet 
Nam (thông qua Vi Tin dung  các ngành kinh tC). 
4. Hudng dn cv the: 
- Các ct (1), (2), (3), (4), (5), (6) không bao gôm cáo khoàn vay phài thu h& s tiên 
HTLS theo quy djnh tai  Diêu 9 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP; 
- Ct (10): bao gôm hn müc hO trq Mi suât näm 2023 theo thông bao cüa Ngân hang 
Nhà ntrOc Via Nam theo quy djnh tai  khoãn 5 Diêu 4 Thông Ut nay và han  müc nàm 
2022 khOng sü dung het duqc chuy&i nguOn sang narn 2023 theo quy djnh ti khoán 6 
Diêu 4 Thông tu nay. 


