
NGAN HANG NHA NIIOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p — Ti, do — IInh phñc 

S 03 /2022/TT-NHNN Ha Nói, ngàyô2O tháng5 näm 2022 

THÔNG TIf 
HuIrng dn ngân hang thtro'ng mi thiyc hin h trçr lãi suât theo Nghj djnh 
so 31/2022/ND-CP ngày 20 tháng 5 nám 2022 cüa ChInh phü ye ho trçr lãi 

suât tfr ngân sách nhà ntr&c dôi vó'i khoãn vay cüa 
doanh nghip, hçrp tác xa, h kinh doanh 

Can cii' Luat Ngán hang Nhà nu'ó'c Vit Nam ngày 16 tháng 6 nãm 2010, 

Can cii' Lut Các t chic tin dyng ngày 16 tháng 6 nàm 2010, Ludt tha ddi, 
bó sung ,n5t so diêu cia Luát Các to chjc tin dyng ngày 20 tháng 11 nàm 2017; 

Can thNghj quyê't s 43/2022/QHJ5 ngày 11 thOng 01 nám 2022 cia Quc 
h5i ye chinh sOch tài khóa, tiên t hO frçr Chu'o'ng trinhphyc hói vàphát triên kinh 
té-xàhói, 

Cánci'Nghj djnh sO' 31/2022/ND-CF ngày 20 tháng 5 nOm 2022 cia Chinh 
phü ye ho trçr läi suOt tir ngân sOch nhà nu'àc dOi vó'i khoOn vay cia doanh nghip, 
hop tác xä, hç5 kinh doanh, 

Can cz'Nghj djnh s 16/2017/ND-CF ngày 17 thOng 02 nàm 2017 cza ChInh 
phi quy djnh cht'c náng, nhiém vy, quyên hgn và co' cOu tO ch&c cla NgOn hang 
Nhànwó'c VietNam; 

Theo d nghj cia Vy tru'Oiig Vy Tin dyng cOc ngành kinh té'; 

ThO'ng ddc NgOn hang NhO nzthc Vit Nam ban hành Thông tu' hu'óiig dOn 
ngOn hang thu'crng mgi thrc hin ho trçx lãi suOt theo Nghi a'jnh sO 3 1/2022/ND-
CF ngày 20 thOng 5 nám 2022 cia ChInh phü ye hO trçl lâi suOt tfr ngOn sOch nhà 
nir&c dôi vO'i khoOn vay cüa doanh nghip, hop tác xä, h5 kinh doanh. 

Diêu 1. Phm vi diu chinh và di tu'qng áp diing 

1. Pham vi diu chinh: Thông ti.r nay hithng dan vic h trg lãi suât cüa ngân 
hang thuong m.i dôi vói khách hang theo Nghj dtnh so 3 1/2022fND-CP ngày 20 
tháng 5 näm 2022 cüa ChInh phU ye ho trq lãi suât tir ngân sách nhà nuc dOi vri 
khoãn vay cüa doanh nghip, hcp tác xã, h kinh doanh. 

2. Di tuclng áp dicing: Ngân hang thuong mgi, khách hang theo quy djnh ti 
khoãn 1, khoàn 2 Dieu 2 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP; các tO ch'Crc, cá than khac 
có lien quan. 
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Diu 2. Nguyen tãc cho vay ho trçr lãi suãt 

Ngân hang thuang mai  thirc hin cho vay h trg lãi suât theo quy djnh cüa 
pháp 1ut hin hành ye hoat  dng cho vay cüa to chirc tin ding, chi nhánh ngn hang 
nrnrc ngoài dôi vi khách hang, quy djnh tai  Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP, Thông 
tu nay và quy dnh pháp 1ut có lien quan. 

Diu 3. Phtro'ng thfrc h trçr lãi sut 

Dn thai dim trâ ng cüa timg k' hn trâ ng lãi, ngân hang thiwng mi lira 
chçn thrc hin h trçi lài suât dôi vâi khách hang theo mt trong các phucing thüc 
sau: 

1. Giãm trir trirc tip s lãi tin vay phái trã cüa khách hang bang vi s lâi 
tiên vay duçyc ho trg läi suât. 

2. Thirc hin thu cüa khách hang toán b lãi tin vay trong kS'  và hoàn trá 
khách hang so tiên lãi vay duçc ho trçi lãi suât trong cüng ngây thu lãi. Tru&ng 
hçp vic thu lâi vay trong k' thirc hin sau giO' lam vic cüa ngân hang thuGng 
mai thI vic hoàn trá sO lãi tiên vay duçc ho trçl lãi suât có the thirc hin vào ngây 
tiêp theo. 

Diêu 4. Xác dnh, thông báo hn mfrc h trq lãi sut di vri trng ngãn 
hang thuffng miIi 

1. Các ngân hang thuong mai  däng k k hoach h trçY lâi sut tr ngân sách 
nhà nithc cho cá 02 näm 2022, 2023 và chi tiêt tü'ng näm theo quy djnh tai  diem 
b khoãn 1 Diêu 7 Nghj dnh sO 3 1/2022/'ND-CP. 

2. Truông hgp thng s tin h tr lãi suit theo däng k k hoach cüa cac ngân 
hang thuGng mai  trong 02 näm 2022 và 2023 nhO hn ho.c bang 40.000 t' dông, 
Ngân hang Nba nuóc Vit Nam xác djnh han  müc h trç lâi suât dôi vó'i t1rng 
ngân hang thuang mai  theo däng k. 

3. Trueing h?p  tng s tin h trg läi suit theo dàng k' k hoach cüa các ngân 
hang thuang mai  trong 02 nãm 2022 và 2023 lan hon 40.000 tr dông, Ngân hang 
Nba nithc Vit Nam xác djnh htn müc h trg Mi suât dôi vai t1ng ngân hang 
thucing mai  nhu sau: 

a) Han  müc xác djnh trong 02 nãm 2022 và 2023 bang tich s giUa 40.000 
t dông và t tr9ng du nçi cho vay den 3 1/12/2021 cüa tüng ngân hang thuong 
mai tren tong du ng cho vay cüa các ngân hang thucmg mai  có däng k k hoach 
ho tr Mi suât, nhung không vuqt qua so tiên h trg Mi suât theo däng k k hoach 
cüa trng ngân hang thuong mai,  cii the dugc xác djnh theo Ph lic 01 ban hânh 
kern theo Thông tu nay; 

b) Can cur kt qua xác djnh han  müc trong 02 näm 2022 và 2023 neu tai  dim 
a Khoãn nay, Ngân hang Nhà nuóc Vit Narn xác dnh han  muc h tr Mi su.t 
trong 11am 2022 dôi vai tmg ngân hang thuang mai  bang s tin h tr Mi sut 
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theo däng k k hoach nàm 2022. Trung hçp s tin h trV lâi sut theo dãng k)2 
kê hoach  näm 2022 ló'n han hoc bang han  mirc xác djnh trong 02 nãm 2022 và 
2023 thI han  mrc h trg lãi suât näm 2022 bang han  mirc xác djnh trong 02 näm 
2022 và 2023. 

Han m1rc xác djnh trong näm 2023 bng han  mixc xác djnh trong 02 nãrn 
2022 và 2023 trr han  mtirc xác djnh trong näm 2022. 

4. Trong thôi gian chua có quy& dnh giao vn ngân sách trung uang bô 
sung kê hoach dautix cong nàm 2022 cüa Thu tuó'ng Chinh phü theo quy djnh tai 
diem a khoãn 2 Diêu 7 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và khoán 5 Diêu nay, Ngân 
hang Nba nrnc Vit Nam thông báo cho ngân hang thuo'ng mai han mirc h tr 
lãi suât dir kiên nãm 2022 theo han  mirc xác djnh tai  khoán 2, khoán 3 Diêu nay. 

5. Can cir quyêt djnh giao vn ngân sách trung uang b sung k hoch dAu 
tu cOng nãm 2022 và quyêt djnh giao von ngân sách trung uo'ng bô trI kê hoach 
dâu tu' cOng näm 2023 cüa Thu tuó'ng ChInh phü, Ngân hang Nhâ nuc Vit Narn 
thông báo han  müc ho trg lãi suât nàm 2022 Va nàm 2023 cho trng ngân hang 
thuang mai,  dông thai gi'ri B Tâi chInh, B Kê hoach và Dâu tu dê phôi hçip thrc 
hiên. 

6. Can cir phê duyt cüa cp có thm quyn v vic cho phép chuyn 
nguOn ngân sách nhà niic tili näm 2022 sang näm 2023 theo quy djnh tai  diem d 
khoân 2 Diêu 7 Nghj djnh so 31/2022/ND-CP, Ngân hang Nhâ nu'ó'c Vit Nam 
thông báo ye han  mirc h trqlâi suât nãm 2022 duqc chuyên sang nãm 2023 cho 
các ngân hang thuang mai,  dông thai g1ri B Tài chInh de phôi hqp thrc hin. 

7. Trong Qu III näm 2023, trong trrnYng hçp cn thit, can cir báo cáo cüa 
các ngân hang thu'ang mai  theo Phi 1iic 04 ban hành kern theo Thông tu nay, Ngân 
hang Nhà nuâc Vit Nam xem xét, diêu chinh han  mirc ho trV lâi suât giüa các 
ngân hang thuang mai  theo nguyen tãc chuyên tü ngân hang thuang mai  khOng 
có nhu câu 5ir dung het han  mirc (neu có) ti ngân hang thuong mai  có thu câu 
bô sung han  mirc (nêu có). Trung h'p so han mirc có nhu câu bô sung 1n han 
so han müc không có thu câu sir dçing hêt, Ngân hang Nba nuOc Vit Narn thirc 
hin phân bô cho các ngân hang thuo'ng rnai có thu câu bô sung han  mrc can ctr 
theo kêt qua thrc hin ho trg lai suât den cuôi tháng 6 nãm 2023 cüa các ngân 
hang thuang mai  nay. 

Diu 5. Quãn 1 htn mtc h trç lãi sut cüa ngãn hang thirong mi 

1. Tng s6 tin ngân hang thuong mai  h trç lãi sut va dê nghj ngân sách 
nhá nuó'c thanh toán ho trçl !ãi suât trong tü'ng näm khOng vuçit qua han  mirc ho 
trg lãi suât duc thông báo trong nàm do. 

2. Ngân hang thuong mi thirc hin h tr lãi sut cho khách hang theo thir 
tir uu tiên thai diem thu lãi den trithc trong pham vi han  mic ho trq lãi suâtduc 
thông báo. TruO'ng hqp trong qua trInh hO trp' lâi suât, han  mic ho tr lãi suât con 
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1i không dü d thirc hin h trg cho các nghia vi trâ ng läi t?i  cüng mt thñ diem 
trà nç, ngân hang thuang mi thirc hin h trçY lãi suât theo thir t1r khách hang dã 
k thôa thun cho vay dugc h trg läi suât truôc và thông báo cong khai trên trang 
thông tin din tfr cüa ngân hang thumg mi. 

3. Can ctr kt qua h trçi lãi su.t di vó'i khách hang, trng ngân hang thuo'ng 
mai thông báo cong khai trên trang thông tin din t1r cüa ngân hang thuo'ng mi 
và báo cáo Ngân hang Nba nuc Vit Nam ye thi diem dirng h trçy lãi suât theo 
quy djnh ti khoán 6 Diêu 3 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP. 

4. Trung hgp dugc thông báo b sung hn mirc h trg lãi sut theo quy djnh 
ti khoán 7 Diêu 4 Thông tu nay, ngân hang thuo'ng mii thông báo cOng kbai trên 
trang thông tin din t1r cüa ngân hang thuong mi Va tiêp tiic ho tr lAi suât cho 
khách hang kê tir ngày có thông báo cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam. 

5. Ngân hang thucmg mai  lam trOn theo dan vj dng di vói s tin lien quan 
den ho trY lãi suât theo quy djnh t?i  Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu 
nay. 

lJiêu 6. Hach toán k toán 

1. Ngân hang thuong mi hch toán kê toán cho vay h trçY lãi suit, thanh 
toán h trg lãi suât theo quy djnh tti Nghi. djnh sO 3 1/2022/ND-CP, Thông tu nay 
và các van bàn pháp 1ut lien quan. 

2. Di vó'i s lãi tin vay dã duçyc h trçY lãi sut phái thu hi cüa khách hang 
theo quy djnh tai  Diu 9 Ngh djnh so 3 1/20221ND-CP, ngân hang thuang mti 
hch toán ghi nhn khoàn lãi phâi thu khách hang. Trueing hçip sau do dánh giá 
khOng thu hOi dugc, ngân hang thuong mai  thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut 
hin hành v chê d tài chInh dôi vi to chrc tin dung, chi nhánh ngân hang nuc 
ngoài. 

Diu 7. Chê d thông tin, báo cáo 

1. Djnh ki vao ngày 20 hang tháng, các ngân hang thuang mai  báo cáo Ngân 
hang Nhà nuâc Vit Nam (thông qua Vii TIn diing các ngành kinh tê) ye kêt qua 
h trY lãi suât theo Phu lc 02 ban hành kern theo Thông tu nay, dam báo phü hçip 
vii so lieu báo cáo theo các mu bieu quy djnh t?i  Nghj djnh s 3 1/2022/ND-CP. 

2. Trithc ngày 20 các tháng 10, 11, 12 nam 2022 (báo cáo các k so lieu 
tháng 9, 10, 11 nãm 2022), các ngân hang thuong mi báo cáo Ngân hang Nha 
nuó'c Vit Narn (thông qua Vii Tin diing các ngành kinh t) v dir kien chuyen 
nguOn hn mirc hO trçi lãi suât nàm 2022 sang näm 2023 theo Phi liic 03 ban hanh 
kern theo Thông tu nay. 

3. Truc ngày 20 tháng 7 nãm 2023, các ngân hang thuong mi có van bàn 
báo cáo Ngân hang Nhà nuó'c Vit Nam (thông qua Vii TIn ding các nganh kinh 
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t) v du kin h tro lãi sut dn cui näm 2023 theo Phu luc 04 ban hành kern 
theo Thông tu nay. 

Diêu 8. Trách nhim cila ngãn hang thtrong mii 

1. Ban hânh van bàn huó'ng dn thirc hin h tr9' lãi sut theo quy djnh ti 
Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay dê to chtrc thixc hin thông nhât 
trong toàn h thông, trong do quy djnh tôi thiêu các ni dung sau: 

a) Các ni dung v h trg lãi suit ti thOa thun cho vay, phii 1ic sira di, b 
sung thóa thun cho vay, chirng tr nhn ng giüa ngân hang thuong mai  và khách 
hang; 

b) Ni dung thOa thun gitia ngân hang thuong rnai  và khách hang v các 
bin pháp thu hôi trong trung hp phài thu hôi so tiên dã ho trg lâi suât theo quy 
djnh tai  Diêu 9 Nghj djnh sO 31/2022/ND-CP. 

2. Xác dnh và ghi rö ni dung v rnic dIch sir ding vn vay phii hçip vOi 
quy djnh ti khoán 2 Diêu 2 Nghj djnh sO 3 1/2022ftTh-CP ti thOa thun cho vay 
hoc ph 1iic sira dôi, bô sung thOa thun cho vay hoc chüng tr nhn nçi gira 
ngân hang thrnng rni và khách hang. 

3. Thirc hin vic h trq lãi suit theo di.iing quy dnh tai  Nghj djnh so 
3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay; truO'ng hcp tiir chôi ho trç lâi suât phái có van 
bàn thông báo cho khách hang. 

4. Kiêrn tra, giárn sat vic 5ir ding von vay theo diing rnvc  dIch 5ir diing von 
vay dtr ic ho trg lâi suât. 

5. Theo dOi, luu trü h so, hach  toán, thng kê riêng các khoàn vay duçc h 
trg lãi suât theo quy djnh t?i  Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay. 

6. Thông tin, truyn thông v chInh sách h trçi lâi sut ti ngân hang thuong 
mai theo quy djnh ti Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay. 

7. Cong b cong khai trén cOng thông tin din tir cüa ngân hang thuo'ng mi 
thi diem drng h trg lâi suât. 

Diu 9. Trách nhim cüa các don vj thu)c Ngân hang Nhà ntró'c Vit 
Nam 

1. Vii TIn dung các ngành kinh t 

a) Du mi theo dOi kt qua h trg läi sut cüa ngân hang thuong mi và 
tham muu Thông dôc Ngân hang Nba nuc Vit Narn triên khai các ni dung quy 
djnh ti diem a, b, d, d, e khoàn 1 Diêu 10 Nghj djnh sO 31/2022/ND-CP; 

b) Tham gia T cong tác h tr lâi sut lien ngành theo quy dnh ti dim d 
khoàn 1 Diêu 10 Nghj djnb sO 31/2022/ND-CP. 
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2. Vu Chinh sách tin tê 

a) Phi hçip vi Vit TIn dung các ngânh kinh t d xir 12 các vn d phát sinh 
trong qua trmnh triên khai Nghj dnh so 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay; 

b) Tham gia T cong tác h trçl läi suit lien ngành theo quy djnh tai  diem d 
khoán 1 Diêu 10 Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP. 

3. Vu Tài chinh — Ké toán: 

a) Hung dn các vn d v hach toán k toán lien quan dn cho vay h tr 
lAi suât, thanh toán, quyêt toán ho trq lâi suât, thu hOi so läi tiên vay dã duçic ho 
trpr lãi suât theo quy djnh ti Nghj djnh so 31 /2022/ND-CP và Thông tu nay; 

b) Ph& hgp vó'i Vi TIn dçing các ngành kinh t dé xi.r 1 các vn d phát sinh 
trong qua trInh triên khai Ngh djnh sO 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay; 

c) Tham gia To cOng tác h trçY lâi suit lien ngành theo quy djnh tti dim d 
khoãn 1 Diêu 10 Nghj djnh so 31/2022/ND-CP. 

4. Vii Du báo, thng kê 

a) Phi hçp vói Vi TIn ding các ngành kinh t d xir l các vn d phát sinh 
trong qua trInh triên khai Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay; 

b) Tham gia T cOng tác h trg lãi suit lien ngành theo quy djnh ti dim d 
khoân 1 Diêu 10 Nghj djnh so 31/2022/ND-CP. 

5. Ca quan Thanh tra, giám sat ngân hang 

a) Thirc hin thanh tra, giárn sat vic cho vay h trq lâi suit cña các ngân 
hang thuang mi theo quy djnh; 

b) Phôi hçp vo'i Vii TIn diing các ngânh kinh th d xir 1 các vn d phát sinh 
trong qua trInh triên khai Nghi djnh sO 3 1/2022/ND-CP và Thông tu nay; 

c) Tham gia T cong tác h trçY 1i suit lien ngành theo quy djnh ti dim d 
khoân 1 Diêu 10 Ngh djnh sO 3 1/2022/ND-CP. 

6. V Truyn thông 

a) Thông tin, truyn thông v chinh sách h trçY lãi suit theo quy djnh ti 
Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP vâ Thông tu nay; 

b) Phôi hcp vi Vii TIn diing các ngành kinh tê dê xr 1 các van dé phát sinh 
trong qua trInh thirc hin Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP vâ Thông tu nay. 

7. Ngân hang Nhá nuc Vit Nam chi nhánh tinh, thành ph trirc thuc Trung 
uo'ng 
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a) Theo döi tInh hInh, kt qua thrc hin h trg lãi suât cüa chi nhánh các 
ngân hang thuong mi trên dja bàn và báo cáo, dê xuât vi Thông dôc Ngân hang 
Nhà nrn9c Vit Nam, Chü tjch U ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc Trung 
ung xir 1,2 các van dê phát sinh; 

b) Thirc hin thanh tra, giám sat vic cho vay h trçl lai sut cüa ngân hang 
thuang mti, chi nhánh các ngân hang thuo'ng mi trên da bàn theo quy djnh Va 
báo cáo, dê xuât vi Thông dôc Ngân hang Nba nuâc Vit Nam xi:r 1 các van dê 
phát sinh; 

c) Báo cáo Üy ban nhân dan tinh, thành ph d d xuât vic chi c10 các co 
quan có thâm quyn trên dja bàn phôi hgp vi ngân hang thuo'ng rni thu hôi so 

tiên dã h trçY Mi suât theo quy djnh ti khoàn 3 Diêu 9 Nghj djnlTI so 31/2022/ND-
cP. 

Diêu 10. Diu khoãn thi hành 

Thông tu nay có hiu hrc kê ti.ir ngày 20 tháng 5 näm 2022. 

Diêu 11. To chtrc thtrc hiên 

Chánh Van phông, Vi trl1ng Vi TIn diing các ngành kinh t và Thi'i trithng 
các dGn v thuc Ngân hang Nhà nuc Vit Nam, các ngân hang thuGng mai  chju 
trách nhim to chtrc thirc hin Thông tu này.M111 

No'! n/ian: 
-NhuDiêull; 
- Thii tuóng và các Phó Thu ftróng (dê báo cáo); 
- Ban Lãnh dao NHNN; 
- Van phOng Chinh phu; 
- B KH-DT, B Tái chInh, B Xây dirng (dé phôi 
hap); 
- B Tu' pháp (dê kiêm tra); 
- Cong bao; 
- Luu: VP, Vi TDCNKT (03b). 



PHV LIJC 01 
(Ban hành kern theo Thông tir so' 03/2021/TT-NHNN ngày 2 0/5/2022 cza 

Thông dOc Ngán hang Nhà nu'O'c Vit Narn) 

XAC DINH HN MU'C HO TRq LAI SUAT 
DOI vOi NGAN HANG THUONG MiNI 

Brnfc 1: Xác djnh hin mirc h trçl lãi sut di vi tüng ngân hang thuong 
mi trong 02 nãm 2022 và 2023 theo t' tr9ng du nç cho vay: 

L= 40.000 x C1/C1 (tS'  dng) 

Trong do: - L  là hn mirc h trg lãi sut di vi ngân hang thuo'ng mi i 
trong 02 nãm 2022 và 2023 xác djnh theo t' tr9ng du nç cho 
vay; 

- C1  là du ng cho vay cüa ngân hang thuong mi i dn 
31/12/2021; 

- C1 là tng du nç cho vay dn 31/12/2021 cüa các ngân 
hang thuong mai  có däng k kê hoch ho trV lãi suât; 

Buâc 2: TruOng hgp s tin h tr lai suit theo dàng k k hoch cüa ngân 
hang thuong mi nhO hon hoc bang hn mc ti buc 1 thI xác dnh hn mirc 
ho trg lãi suât dôi vi ngân hang thuong mai  do theo ké hoch däng k; 

Bu'âc 3: Trurng hçp s tin h trçi lãi sut theo däng k,2 k hoch cüa ngân 
hang thuo'ng mi hn hon hn mirc ti bithc 1 thI xác djnh hn mirc ho trcy lãi 
suât dôi vi ngân hang thuong mai  nay nhu sau: 

Ill = (40.000 - )x C11/C1 

Trong do: - I là h?n  mirc h trg lãi sut di vâi ngân hang thumg mi 
tti buâc 3 (ngân hang thiiong mi ii) trong 02 näm 2022 và 
2023 xác djnh theo t tr9ng du ng cho vay; 

- là tng hn mt'rc h trg lãi sut cüa các ngân hang thuung 
mai tai buc 2; 

- C11 là du ng cho vay cüa ngân hang thi.rong mi ii dn 
31/12/2021; 

- C11 là tong du nçi cho vay cüa các ngân hang thuong mi ii 
den 3 1/12/2021; 

Buc 4: Trung hgp s tin h trçl lãi sut theo däng k cüa ngân hang 
thuong mi nhO hon hoc bang hn mirc ti bu6c 3 thI xác dnh hn mirc ho trç' 
lãi suât theo kê hoch dàng k; 

Buc 5: Truè'ng hp s tin h try' lãi suit theo däng k k hoch cüa ngân 
hang thuong mi ln hon hn müc ti buc 3 thI tiêp tc xác dnh theo cách thirc 
nêu ti buic 3 và buó'c 4 cho tôi khi hêt 40.000 t dông. 



PHIJ LC 02 
(Ban hành kèni theo Thông tic so' 03/2021/TT-NHNN ngày 2 0/5/2022 cia 

Thông dOc NgOn hang Nhà nu'Oc Vit Narn.) 

TEN NGAN HANG THIJUNG MI 

BAO CÁO KET QUA CHO VAY HO TRQ LA! SUAT 
THEO NGHI D!NH  31/2022/ND-CP A THÔNG TU 03/2022/TT-NHNN 

K' s 1iu báo cáo: Tháng /  

Dctn vi tInh: dóng, khách han 

TT Ngãnh, linh vrc 

Dir nç 
cho vay 

du'o'c 
HTLS 
ti 

ngäy 

tháng 
báo cáo 

Phát sinh trong tháng 
báo cáo 

Luy k tr du chiro'ng 
trInh den cuôi tháng báo 

cao 

Doanh 
s cl,o 

vay 
dwçi'c 

HTLS 

sa 

lwpng 
k/jack 
hang 
Vay 

diwc 

HTLS 

So 
tiên 

HTLS 

Doanh 
sO c/jo 

vay 
dWYC 

HTLS 

sa 

lu'o'ng 
k/idc/i 
hang 

VII)) 
dwoc 
HTLS 

SO 
tie,, 
aã 

HTLS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
H trif lãi suât theo 
ngãnh, linh vrc kinh t 

1 Theo nganh kinh t 
Hang không, vn tái kho 
bãi (H) 

1.1.1 Trongdó. HàngkhOng 

1.2 Du ljch (N79) 

1.3 
Djch vii hru trñ, an uông 

1.4 Giáo duc và dào tto (P) 

1 5 
Nông nghip, lam nghip 
vâ thus' san (A) 

1 6 
Cong nghip ch bin, ch 
t10 (C) 

1.7 Xut bàn phn mrn (J582) 

1 8 
Lp trInh may vi tinh và 
hott dng lien quan (J62) 

1.9 Hoat dng djch viii thông 
tin(J63) 

2 

Thuc hiên dir an xây 
dirng nhà & xä hi, nhà & 
cho cong nhân, cãi tio 
chung cir cü 

2.1 Nhayxahoi 



2 

2.2 Nhâ & cho cong nhân 
2.3 Cái tto chung Cu cü 

Ho tro' lãi suât theo di 
tirçrng khách hang 

1 Doanhnghip 
2 Hcp tác xã 
3 Ho kinh doanh 

III Tong cong (=1=11) 

Huffng dn 1p báo cáo: 
1. Dôi tuclng ap diing: Các ngân hang thuong mi duc thông báo hmn miLrc ho trçY lãi 
suât. 
2. Thii gian giri báo cáo: Chrn nhât ngày 20 hang tháng. 
3. Yêu câu so lieu báo cáo: 
- Trii s chInh ngân hang thirnng mai  g1ri báo cáo cho Ngan hang Nhà nuâc thông qua 
h thông báo cáo thông kê tp trung cüa Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam, bao gôrn: 
+ So lieu toàn h thông. 
+ So lieu tl'rng chi nhánh ngân hang thuong mai  trong h thông. 
- Kiêu dü lieu: dng so nguyen, tôi da 20 chü so. 
4. Don vj nhn và duyt báo cáo: Vi TIn d1ing các nganh kinh tê, Ngân hang Nhà 
rnrâc chi nhánh tinh, thành phô. 
5. Hung dn cv the: 
- So lieu báo cáo không bao gôm các khoán vay phái thu hôi so tiên dã ho tr lãi suât 
theo quy djnh ti Diêu 9 Ngh djnh so 3 1/2022/ND-CP. 
- Cot (3): Du no cho vay duoc ho trq läi suât t1i ngày cuôi tháng báo cáo. 
- Ct (4): Doanh sO cho vay dixçc h tr? lai suât phát sinh trong tháng báo cáo. 
- Ct (5): So hxcing khách hang vay duçyc h trç lai suât phát sinh trong tháng báo cáo 
(tuong rng vi ct 4). 
- Ct (6): So tiên ngân hang thu'ong mi dã h trq lai suât trong tháng báo cáo. 
- Ct (7): Luy ke doanh so cho vay duçic h trV läi suât tt'r dâu chuong trinh den cuôi 
tháng báo cáo. 
- Ct (8): Lüy kê so 1ung khách hang vay duc ho tr läi suât tü dâu chuong trInh 
den cuôi tháng báo cáo (tuong 11ng vOi ct 7). 
- Ct (9): Lüy kê so tiên ngân hang thuong mai  dã ho tr lãi suât tili dâu chu'ong trInh 
den cuôi tháng báo cáo. 



PHIJ LIJC 03 
(Ban hành kern theo Thong Uc so' 03/2021/TT-NHNN ngày 2 0/5/2022 cza 

Thông dOe NgOn hang Nhà nicO'c Vit Nam,) 

TEN NGAN HANG THUNG MiNI 

BAO cAo DIJ KIEN CHUYEN NGUON HiN MUC HO TRY LA! suAT NAM 
2022 SANG NAM 2023 THEO NGHJ D!NH 31/2022/ND-CP vA THÔNG TTf 

03/2022/TT-NHNN 
(din/i kern Cong van s ... ella ngân hang tIiu'ong mn) 

K' so 1iu báo cáo: Thang /  

Do'n vi tInh: don 

So tiên dä HTLS 
luy k tir dall 
chuffng trInh 

dn cui tháng 
báo cáo (tháng 

T) 

' ' 
Dir kiên so tien 

HTLS phát 
sinh tñ dâu 

tháng T+1 
31/12/2022 

Dir kin SO 

tin HTLS ' 
ktfrdu 

churn trinh 
d€fl 

31/12/2022 

Han müc 
HTLS näm 

2022 

Dir kin han 
mü'c HTLS 
näm 2022 

chira sfr diing 
ht d ngh 

chuyn nguôn 
sang näm 2023 

(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) 

Ngirôi 1p biêu Kiêm soát 
(Kj5, ghi rO hQ ten) (Ky, ghi r6 hQ tên)  

ngày... tháng... náin,.. 
Tong Giám dôc 

(K ten, dOng dáu) 

Hu'ó'ng dan 1p báo cáo: 
1. Dôi tucng áp diing: Các ngân hang thucrng rnti du'çc thông báo hn rnirc ho trçi läi 
suãt. 
2. Thii gian gl'ri báo cáo: Churn nhât ngày 20 các tháng 10, 11, 12 näm 2022 (báo cáo 
các k' sO lieu tháng 9, 10, 11 närn 2022). 
3. Các ngân hang thuo'ng rn1i g1ri báo cáo bang van ban cho Ngân hang Nhà nuc Vit 
Narn (thông qua Vi TIn diing các nganh kinh té). 
4.Huâng dn cii the: 
So 1iu báo cáo không bao gOrn các khoán vay phái thu hOi sO tiên h trV lãi suât theo 
quy djnh tai  Diéu 9 Nghj djnh sO 3 1/2022/ND-CP. 



Ngirôi 1p biu Kiêm soát 
(Ky, ghi rO hQ ten) (Ky, ghi rO hQ ten,) 

ngày... thOng... nãm 
Tng Giám dc 

(Kj ten, dóng dâu) 

PHV LUC 04 
(Ban hành kern theo Thông tu' 03/2021/TT-NHNN ngày 20/5/2022 cza 

Thông dóc Ngán hang Nhà nu'ó'c Vit Narn,) 

TEN NGAN HANG THIXONG MI 

BAO CÁO Dli KIEN HO TR( LA! SUAT TY NGAN SACH NHA NTOC 
THEO NGH! D!NH  31/20221ND-CP 

(din/i kern Cong van s ... cüa ngân hang Ihu'o'ng rnii,) 

Dctn vj tInh. dng, khách han 

Kt qua lüy k tir ngày 
01/01/2023 den 

30/6/2023 

Dir kin phát sinh tir 
ngày 01/7/2023 kfl 

31/12/2023 

Dir kin luy k tir ngày 01/01/2023 dn 
31/12/2023 

Han 
mfrc 

HTLS 
näm 
2023 

Doanh 
s cho 

vay 
duyic 
HTLS 

SO 
!w1ng 
kh,ách 
hang 
vay 

dwic 
HTLS 

Sôtiên 
NHTM 

HTLS 

Doanh 
so cho 

vay 
duic 

HTLS 

SO 
1wing 
khách 
hang 
vay 

dwçic 
HTLS 

So tiên 
NHTM 
HTLS 

Doanh so 
cho vay 

dwic HTLS 

s luytng 
khách hang 

vay dwçic 
HTLS 

So tiên 
NHTM 
HTLS 

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

Han mlrc HTLS có nhu cu b sung. .....(dng) 

Han rni'rc HTLS không cO nhu cu si.'r d%ing ht. .....(dng) 

Hirrnig dn 1p báo cáo: 
1. Dôi tucmg áp diing: Các ngân hang thuang mai  duçc thông báo han  mirc ho trçY lãi 
sut. 
2. Thai gian gl'ri báo cáo: Chm nhât ngày 2p107/2023 (báo cáo 01 lan). 
3. Các ngân hang thuong mai  gui báo cáo bang van ban cho Ngan hang Nhà nuâc Vit 
Nam (thông qua Vi Tin di,rng các nganh kinh tê). 
4. Huóng dan ciii the: 
- Các ct (1), (2), (3), (4), (5), (6) không bao gôm các khoãn vay phãi thu hôi so tiên 
HTLS theo quy djnh tai Diêu 9 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP; 
- Ct (10): bao gOm han  müc h trV läi suât näm 2023 theo thông báo cüa Ngân hang 
Nhà nuàc Vit Nam theo quy djnh tai  khoãn 5 Diêu 4 Thông tu nay và han  mirc näm 
2022 khOng si~ di1ng hét di.rçc chuyn ngun sang närn 2023 theo quy djnh ti khoán 6 
Diêu 4 Thông tu nay. 

WJh12 
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