
NGAN HANG NHA NTfOC CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
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S&.1C) /TTr-NHNN Ha Nç5i, ngày i1M'hángOf nám 2023 

T TRINH 
V vic sü'a di, bô sung Nghj djnh 31/2022/ND-CP v h trç 1i sut 

tfr ngân sách nhà nirrc di vói khoãn vay cüa doanh nghip, 
hqp tác xâ, h kinh doanh 

KInh g1ri: ChInh phü 

Thirc hin quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut, Ngân 
hang Nba nuâc Vit Nam (NHINN) kInh trinh ChInh phü dr thão Nghj djnh si:ra 
di, b sung Nghj djnh 3 1/2022/ND-CP ye ho trçi lài suât tr ngân sách nhà nuOc 
dôi vi khoàn vay cUa doanh nghip, hqp tác xâ, h kinh doanh nhu sau: 

I. SJ' CAN THIET BAN HANH NGH DNH 

- Ngày 20/5/2022, ChInh phü ban hành Nghj djnh 3 1/2022/ND-CP v h 
trq läi suât (HTLS) tr ngân sách nhà rnthc dOi vâi khoân vay cüa doanh nghip, 
hqp tác xA, h kinh doanh. Tt'r khi ban hành chInh sách, ngành ngân hang dä triên 
khai nhiêu giài pháp dông b v&i tinh than quyêt lit và khân trwing. Tuy nhiên, 
kêt qua h trçl lai suât con thâp, chixa nhu k' vong là do mt so khó khän, vuàng 
mac dã drc nhn din trong qua trInh NHNN và các b (Tài chInh, Ké hoach & 
Dâu tu, Xây drng) khão sat thçrc tê tai  dja phuang (so lieu den thi diem 
3 0/09/2022), trong do nôi len 02 van dê và vtthng mac ln nhât sau: 

(i) Khách hang dü diu kin nhimg tir chi nhn HTLS (trong s khách 
hang thuc ngành, lTnh c dirçc HTLS và dáp lrng diêu kin duqc HTLS, cO 
khoàng 67% khách hang phãn hôi không cO thu câu HTLS), chü yéu là do tam l 
khách hang e ngi các thu tiic hu kiêm, thanh tra, kiêm toán, kiêm tra cüa cc quan 
nhà nuâc có thâm quyên. Thiic tê, mt so khách hang dâ duçic thin HTLS, song 
hin dã chü dng hoàn trà NHTM toàn b so tiên lâi dä duçic HTLS. 

(ii) Khách hang không dáp 1mg diu kin di.rcic HTLS (Khoâng 87% khách 
hang thuc ngành, lThb wc dizçic HTLS nhung không dáp 1mg diêu kin), trong 
do l do chInh lien quan den quy djnh "có khà nàng phiic hOi" tai  Nghj quyêt 
43/2022/QH15 và khoàn 4 Diêu 3 Nghj djnh 3 1/2022/ND-CP. Ci,i the, qua báo 
cáo vâ khào sat thirc té tü NHTM và các kháchhàng, bàn than khách hang rnc 
dü có khà nàng trà nv,  song cüng không dam khäng djnb "có khà näng phiic hôi" 
(thithng thrqc the hien  thông qua các tiêu chI dinh luçcng nbu: doanh thu/san 
luqng/lqi nhun tang hoc cac tiêu chI djnh tInh nhu dánh giá diên biên, chiêu 
hung kinh doanh cüa khách hang) vi các dánh giá nay là rat khó trong bôi cành 
hin nay, dc bit diêu kin kinh te the giâi dang có nhiêu bat On, chi phi san xuât 
gia tang và phii thuc nhiêu vào nhp khâu các nguyen nhiên 4t lieu dâu yào, a 
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hrc lam  phát... Dc bit, mt s khách hang có doanh thullçii nhun trong giai 
doan djch cao han hin tai  nên rat khó dê dánli giá dáp 1rng tiêu chI "phyc hôi"; 

Do do, NHNN nh.n thy cn xây dimg, ban hành Nghj djnh sira di, bô 
sung mt so diêu cüa Nghj djnh 3 1/2022/ND-CP dê si'ra dôi quy dinh  lien quan 
den dánh giá khách hang "có khã näng phiic hôi". 

- Theo quy djnh tai  Nghj quyt 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 cUa Quc 
hi ye kê hoach  phát triên kinh tê - xä hi näm 2023 (khoân 3.1 Diêu 3), trong 
qua trinh thrc hin, rà soát ni dung trong Chuang trInh phiic hôi và phát triên 
kinh té - xã hi (trong do có chInh sách HTLS 2%) không cOn phü hqp vâi tmnh 
hInh thirc té, kiên nghj cap có thâm quyên diêu chinh phü hcTp. 

- Tai Thông báo s 141/TB-VPCP ngày 19/11/2022 v kt lun cüa 
Thung trirc ChInh phü tai  cuc hp ye tInh hInh kinh tê vT mô và các nhim vi, 
giãi pháp trong th?yi gian tâi, Thông báo so 143/TB-VPCP ngày 20/11/2022 ye 
kêt 14n cüa Phó Thu tuóng ChInh phü Lé Minh Khái tai  cuc h9p ye tInh hInh 
thirc hin các nhim vi duçic giao cüa Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam, Cong van 
so 8010/VPCP-KTTH ngày 29/11/2022 cüa Van phOng ChInh phü ye vic triên 
khai chInh sách h trçY läi suât, Cong din so 1156/CD-TTg ngây 12/12/2022 cüa 
Thu tithng ChInh phü ye cung trng von tin d%ing cho nên kinh tê, Thông báo so 
158/TB-VPCP ngày 12/12/2022 ye két lun cUa Thu?ing trirc Chinh phü ti cuc 
hçp ye diêu hành chInh sách tài khóa, tién t, vT mô cuôi näm 2022 và dâu näm 
2023, Thu tithng ChInh phU giao NHNN rà soát k5 luông, toàn din các van ban 
quy phm pháp lust có lien quan ye ho trçl lãi suât t ngân sách nhà nuóc dôi vâi 
khoàn vay cüa doanh nghip, hçp tác xâ, h kinh doanh; nghien ciru, rà soát các 
khó khán, vung mac trong triên khai thçrc hin chInh sách ho trg lãi suât 2% dé 
d xuât sira dôi, bô sung Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP. 

II. MUC DICH, QUAN DIEM XAY DING Dc TIIO NGH! D!NH 

1. Mic dIch: 

- Tao thun igi cho các NHTM va khách hang trong triên khai chInh sách 
h trg läi suât ti'r ngân sáchnhà nuOc. NHTM và khách hang không can xem xét 
các tiêu chi khác ma chi can dáp t'rng các quy dlnh  hin hành ye diêu kin cho 
vay cüa to chirc tin diing dôi vâi khách hang. 

- Thüc dy giãi ngân chInh sách vi n hrc, quy& tam cao nht cüa NHNN 
vâ ngành ngân hang dê gop phân ho trg doanh nghip, hçTp tác xâ, h kinh doanh, 
tiêp cn chInh sách, tiet giãm chi phi, giãm gia thành các san phâm, djch vi, kIch 
câu tiêu dung. 

2. Quan dim: 

a) Trin khai quy& lit, hiu qua chInh sách, bào dam kjp thai, cOng khai, 
minh bach,  dung dôi tugng, tránh trc igi theo Nghj quyêt so 43/2022/QH15 ngày 
11/01/2022 cua Quôc hi ye chinh sách tài khóa, tiên t ho trg Chuang trInh phiic 
hôi và phát triên kinh te - xã hôi yà Nghj quyet 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 
cüa Quôc hi ye kê hoach phát trien kinh tê - xã hi näm 2023. 
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b) Trin khai chrnmg trInh h trçi lâi suit phü hqp v9i tInh hInh, khá näng 
hap thii cüa nên kinh té; di dôi vi dam bâo hiu qua, hiu lrc diêu hành chInh 
sách tiên t cUa NHNN, gop phân gict virng on djnh kinh tê vT mô, bào dam các 
can dôi ln trong trung han  và dài han. 

III. QUA TRINH XAY DIJ'NG NGHI DJNIEi 

1. NHNN trInh và duçic Thu tithng ChInh phü chp thun cho phép xây 
dimg, ban hành Nghj djnh theo trInh tir,thü tçic rut gçn: 

Can cir theo quy djnh tai  khoàn 1 Diu 146, khoán 3 Diu 147 Lut ban 
hành van bàn quy phm pháp 1ut 2015 (dã süa dôi, bô sung); khoàn 1, khoân 4 
Diêu 37 Nghj djnh so 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 quy djnh chi tiêt mt so 
diêu va bin pháp thi hành Lu.t ban hành van bàn quy phm pháp lut (dA duçic 
sCra dôi, bô sung bâi Nghj djnh 154/2020/ND-CP); NHNN dà có van bàn so 
9155/NH1NN-TD ngày 23/12/2022 xin kiên B Tu pháp ye vic xây dirng, ban 
hành Nghj djnh sira dôi, bô sung Nghj djnh 3 1/20221ND-CP theo trInh tir, thu tçc 
rut g9n. 

Ngày 06/01/2023, B Tu pháp có Cong van s 53/BTP-VDCXDPL gi'ri 
N}I1NN ye vic ban hành Nghj djnh theo trInh tçr, thu tçic rut g9n là có can cCr pháp 
1 va ccr si thirc tin. Trên c só kiên cüa BO Tu pháp, NHNN có T?i trInh so 
04/TTr-NHINN ngày 16/01/2023 trInh ThU trnrng ChInh phU cho phép ban hành 
Nghj djnh theo trInh tr thu tiic ri1t gçn. 

Ngày 19/01/2023, Van phông Chinh phU dã Co van bàn s 377/VPCP-
KTTH thông báo kiên cUa ThU tuàng ChInh phU ye vic chap thun ban hành 
Nghj djnh sCra dôi, bô sung Nghj djnh 3 1/2022/ND-CP theo trInh tir, thu tic rUt 
g9n. 

2. NHNN xay drng dir thâo Nghj djnh và dà CO van bàn xin kin, t chi'rc 
h9p vii các cci quan lien quan de hoàn thin d thào Nghj djnh. 

3. NHNN tng hçp, hoàn thin dr thâo Nghj djnh trên c s& kin cUa các 
cci quail. 

4. NIHNN có Cong van 396/N}INN-TD ngày 19/01/2023 gUi xin kin 
thâm djnh cUa B Tu pháp. 

5. B Tu pháp có Báo cáo thm djnh s . . ./BCTD-BTP ngày ... gui NHNN. 

6. NHNN hoàn thiri, chinh 1 Nghj djnh và trInh ChInh phU. 

iv. BO cjc vA NO! DUNG C€ BAN CUA DV THAO NGH ojrn 
9 1. Bo eye va n9l dung co' ban 

Khoân 4 Diu 3 Nghj djnh s 3 1/2022/ND-CP quy djnh: "4. Khách hang 
có khá náng trá nçi, có khá nàngphzc hói theo a'ánh giá n5i bç cña ngân hang 
thuvi-ig mgi, sz dtng von vay du'crc ho trct lâi suát dthig mc dIch, có trách nhim 
trong vicphOi hgp vó'i ngán hang thu'o'ng mgi thy'c hin hO trg' lãi suát.". 

Dr thào Nghj djnh sCra di quy djnh tai  khoàn 4 Diu 3 Nghj djnh s 
3 1/2022/ND-CP nêu trên theo huàng: (i) bO ni dung "theo dánh giá nç3i bç cia 
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ngân hang thu'o'ng mgi"; (ii) b sung quy djnh "Khách hang có khá nàng trá ni, 
có khá nángphyc hôi là khách hang dáp &ng các diêu kin vay von theo quy djnh 
tgi Khoán 1 Diêu 4 Nghj djnh nay ". Theo do, dçr thào Nghj djnh gôm 02 Diêu, 
bao gôm: 

Diu 1. Süa di quy djnh khách hang có khã näng phic hi là khách hang 
dáp img các diêu kin cho vay cüa NIHTM theo quy djnh hin hành, theo do, süa 
dôi Khoân 4 Diêu 3 Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP nhu sau: 

"4. Khách hang có khá náng trá nci, có khá nángphyc hi, th dyng vcn vay 
dwcrc hO lrçr läi suát dtng mycdIch, cO trách nhim trong vic phOi hcip vâi ngán 
hang thwcing mgi thc hin ho trg' lâi suát. Khách hang có k/ia náng trá nçi, có 
khá nángphyc hOi là khách hang dáp img các diêu kin vay vOn theo quy djnh tgi 
Khoán 1 Diéu 4 Nghj djnh nay. ". 

Diu 2. Diu khoàn thi hành: Nghj djnh có hiu lc ti'r ngày k ban hành. 

2. Giãi trInh, thuyt minh v vic sfra diii 

D tao  diu kin thông thoáng, d thirc hin cnhixàng dn "CO khà näng 
phiic hôi" nghTa là "dáp img diêu kin cho vay" nhu diem 1 nêu trên, thay vi các 
tiêu chI c11 the khác, VI: 

- Th& nhdt, tao  thun igi cho NHTM và khách hang trong trin khai chInE 
sách. NHTM và khách hang không can xem xét các tiêu chI khác ma chi can dáp 
1rng các diêu kin cho vay cüa TCTD dôi vi khách hang; 

- Th& hal, theo quy djnh hin hành v hoat dng cho vay cüa TCTD d& vói 
khách hang, TCTD xem xét, quyêt djnh cho vay khi khách hang có dü các diêu 
kin sau day: (i) Khách hang có näng hrc pháp 1ut dan s11/näng lirc hành vi dan 
sr; (ii) Nhu câu vay von dê sir ding vào mi1c dIchhqp pháp; (iii) Co phumg an 
sir dicing von khà thi; (iv) Co khà näng tài chinh dê trà ng. Can cü các quy djrih 
nay, NHNN thây dôi vâi các khách hang dà qua sang 19c, thâm dnh cüa TCTD, 
cO phrnmg an sü diing von khã thi, có khâ näng trà nçi là dü dáp img các tiêu chI 
phyc hOi, phát triên theo quan diem, miic tiêu dã duçic Quôc hi dê ra tai  Nghj 
quyêt 43/2022/QH15. 

- Th& ba, v tInh hinh thirc t, miic 3.1 Diu 3 Nghj quy& s 68/2022/QH15 
ngày 10/01/2022 cüa Quôc hi ye kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi näm 2023 
quy djnh: "Trong qua trInh thu'c hiên, rà soát ni dung trong Churing trinh khOng 
con phii hop vâi tInh hlnh thu'c tê, kiên nghj cap có thâm quyên diêu chinh phi 
hop.". Bôi earth ban hành Ngh quyêt 43/2022/QH15 trong diêu kin the gith suy 
thoái tác dng tiêu circ tâi kinh tê trong nuâc, khó khän do djch bnh, tInh hinh 
sânxuât kinh doanh, du ljch, djch vi gp nhiêu khó khàn, nên kinh tê dôi mt vói 
nhiêu thách thi'rc ye on djnh vi mô, lam  phát, chi phi dâu vào gia tang, dirt gAy 
chuoi cung 1rng... Do do, yêu câu cap bach là ban hành các chInh sách dê phçic 
hôi và tang tnr&ng kinh té, trong do có chInE sách HTLS 2% dành cho các doanh 
nghip, hqp tác xA, h kinh doanh có khA nng trA ng, có khâ näng phçtc hôi. CAn 
cir quy djnh tai  Nghj quyet 43/2022/QH15, ChInh phü dA ban hành Nghj ctjnh 
3 1/2022/ND-CP ye ho trg lAi suât tir ngAn sách nhA nuc d6i vi khoàn vay cüa 
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doanh nghip, hçp tác xä, h kinh doanh, trong do d c1i th hóa quy djnh "có khã 
näng ph%ic hôi" ti Nghj quyêt 43/2022/QH15, Nghj djnh 3 1/2022/ND-CP dâ quy 
djnh theo huàng trao quyên chü ctng cho các NHTM, ci the: "có khã näng phiic 
hôi theo dánh giá ni b cUa ngân hang thumg mai". 

Tuy nhiên, t.i thñ dim hin nay, tInh hInh kinh t - xA hi dä có nhiu 
biên chuyên so vâi thii diem ban hãnh Nghj quyêt 43/2022/QH15 và Nghj djnh 
3 1/2022/ND-CP, vth nhiêu kêt qua tIch circ (GDP tang 8,02%, cao nht trong giai 
dotn 20 11-2022, trong do khu virc djch vi tang 9,99%; 1am  phát duçvc kim soát 
theo rn11c tiêu dã dê ra...). Ben canh  nhftng kêt qua näm 2022, trong näm 2023 
kinh tê nithc ta van dan xen nhiêu thách thrc. Nghj quyêt O1INQ-CP ngày 
06/01/2023 cüa ChInh phñ dâ chi ra: "Kinh tê toàn câu Co XU hwO'ng tang frwOng 
chm igi, mt so quôc gia CO dâu hiu rcli vào suy thoái kinh tê. Trong nzthc, nên 
kinh tê CO nhing thai c0, thuçn lcii và khó khán, thách thic dan xen nhung khó 
k/ian, thách thic nhiêu hon. S&c ép 1gm phát, t)) giá, idi suât gia táng, san xuát 
kinh doanh tiêp tyc dôi mt vái nhiêu thách thic; các thj tru'àng xuât, nhp kháu 
lan, truyên thông cia VietNam  b/thu hcp... quy mô nên kinh té nw&c ta cOn khiêrn 
ton nhu'ng d ma igi lan, k/ia náng cgnh tranh và thc chOng chju tru'ác các ci sOc 
tit ben ngoài cOn hgn ché, nhirng yêu tO dt xuát, bat ngà van tiêrn an rii ro, khO 
dir báo; dich bênh, biên dOi khI hgu, thiên tai, hgn han, bâo lu tiêp tyc dién biên 
bat thirOng, ánh hu'àng ngng nê hon." 

Trong bi cành hin nay và dir báo trong thii gian tâi, nu huO'ng dn "có 
khâ nàng phic hôi" theo các tiêu chI cii the khác (tiêu chI djnh krqng nhu doanh 
thu/san luqng/lcii nhu.n, hoc tiêu chI djnh tInh nhu diên bien, chiêu huàng kinh 
doanh cüa khách hang...) thI cà NHTM và khách hang gp kho khän VI: bàn than 
nhiêu khách hang không dam khang djnh phc hôi, dc bit diêu kin kinh tê the 
giâi dang có nhiêu bat on, canh  tranh chiên luc các nuóc 1n, canh  tranh kinh tê, 
chin tranh thucmg mai  gay gät hm, ap 1irc lam  phát  tai  nhieu quOc gia trong khi 
nn kinh t nuâc ta có d ma lan, hoat  dng cüa các doanh nghip phii thuc rat 
1rn vào kinh te quOc tê, d.c bit là vào các thj trumg xuât, nhp khâu iOn, truyen 
thng cüa Vit Nam. Truang hqp khäng djnh hoc dánh giá cac tiéu chI doanh 
thu, san luqng, 1i thun tang nhirng thçrc te do tác dng cña nhiêu yeu to bat djnh 
dn tOi các chi sO nay khOng tang thI các N}ITM và khách hang e ngi së bj các 
c quan thanh tra, kiêm tra sau nay dánh giá tric lqi chInh sách. 

Vic sira di nhu nji dung dçr thào Nghi djnh sê tao  thu.n iqi hn cho 
N}]ITM và khách hang trong trien khai chInh sách HTLS, tuy nhiên, kêt qua HTLS 
thirc tê vn ph1i thuc rat iOn vao tam 1 e ngai thanh, hem tra HTLS cüa khách 
hang NHNN dã có TO trinh so 151/TTr-NHINN báo cáo Thu tuOng ChInh phü 
dánh giá ye ket qua dat  duc, khó khan vuOng mac trong triên khai chInh sách 
nay). 

v. yE oAMi GIA TAC BQNG YE B!NH BANG GI(fl 

Dir thâo Nghj djnh không Co ni dung phân bit v giOi, khOng có tác dng 
tiêu circ den m1ic tiêu binh däng giOi. 
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VI. TINII TIXC%NG THICH vOi DIEU IJ'(C QUOC TE CO LIEN 
QUAN MA VIIT NAM LÀ THANH VIEN 

Di,r thào Nghj djnh phü hçTp vói các cam kt quc th, diu urc quôc tê có 
lien quan ma Vit Nam dä k kêt hoc thamgia, cii the: 

- Dn nay Vit Narn da tham gia các t chüc thuing rni, kinh t da phuong 
là T chirc thung mi the gii (WTO), Cong dông kinh tê ASEAN (AEC) và dã 
k k& nhiu Hip djnh thuing mi tir do nhu Hip djnh Dôi tác toàn din và tiên 
b xuyên Thai Binh Dixong (CPTPP), Hip djnh Thuong mi tr do Vit Nam — 
Lien minh châu Au (EVFTA) 

- Dir thào Nghj djnh không quy djnh v các hInh thüc h6 trq, tài trg thuang 
mai. Ngân hang thrnmg mi t1r chju trách nhim ye vic cho vay, ho trg läi suât. 
Mirc lãi suât h trq không 1&n, không dü tác dng den hot dng ban phá giá cüa 
doanh nghip xuât khâu. Nguôn von cho vay do to chüc tin dçing tir buy dng trên 
thj trueing. Do do, ni dung Dii thào Nghj djnh không có tác dng bóp méo thucmg 
mi và không trg giá cho to chüc hot dng san xuât kinh doanh trên thj tru?Yng. 

VII. Dli' MEN NGUON LUC BAO DAM CHO VIC THI HANH 
NGH DINH SAU Mil DU'QC THÔNG QUA 

1. V kinhphisoçzn thào Nghj ctjnh 

D bào dam kinh phi xây dirng chinh s'ách, soin thâo, 1y kin, thm dnh, 
thâm tra, chinh l, hoàn thin và ban hành Nghj djnh, NHNN dir kiên kinh phI 
xây drng dir thào Nghj djnh theo dung djnh m1rc quy djnh ti Thông tu sO 
338/201 6/TT-BTC ngày 28/12/2016 cüa B Tài chinh quy djnh 1p dir toán, quãn 
l, sà ding và quyêt toán kinh phi ngân sách nhà nuóc bào dam cho cong tác xây 
dimg van bàn quy phm pháp 1ut và hoàn thin h thông pháp 1ut và Thông tu 
so 42/2022/TT-NHNN ngày 06/7/2022 sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông 
lit sO 338/2016/TT-BTC. Nguôn kinh phi xây d%mg Nghj djnh thuc nguOn kinh 
phi hoat dng thumg xuyên cüa NIL-INN. 

2. Du#u kiin bào dam cho vic thi hành van bàn sau khi dwrc thông qua 

-VphiaNBNN: 

Sau khi Nghj djnh duçic ban hành, NHNN se chi do các NHTM thirc hin; 
dông thii, tiêp tiic phôi hqp b, ngành, dja phuo'ng, Hip hi ngành nghê và các 
doanh nghip, hçiptác xã, h kinh doanh thuc dôi tuçmg ho trçi läi suât to chüc 
cac Hi nghj k& nôi ngân hang — doanh nghip, thành 1p các Doàn khâo sat lien 
nganh tiep tiic don dôc, näm bat tInh hInh thirc hin tai  các dja phuang và kjp thôi 
tiep nhn, tháo g khó khàn vuàng mac trong thirc thi chinh sách, tiêp tiic tuyên 
truyên rng räi, tang cu&ng kiêm tra, giám sat thiic hin cüa các NHTM. Ngun 
nhân hrc, kinh phi cho các hoat dng nêu trên ducic NIL-INN bô tn tü nguOn nhân 
içrc, kinh phi cho boat dng thuing xuyên cüa NIHNN, bào dam vic thirc thi Nghj 
djnh hiu qua. 

- V phia các NIHTM: 
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Vic cho vay là hot dng thiz&ng xuyên cüa NHTM, do 4y các ngân hang 
thucmg mai  không phãi thành 1p to chüc hoc b phn mi dê thrc hin. 

viii. yE Y MEN THAM D!NH  CUA BQ TU' PHAP 

- Ti Báo cáo thrn djnh s . . ./BCTD-BTP ngày ..., B Tu pháp dâ Co 
kiên: 

- Ngân hang Nhà nrnc dâ tip thu dy dü kin thrn djnh cUa B Tu pháp 
và chinh 1, hoàn thiên du thào Nghj djnh. 

Trên day là T trInh v dr thâo Nghj djnh v h tr lAi sut tr ngân sách 
nha nuâc dOi vri khoán vay cüa doanh nghip, hqp tác xâ, h kinh doanh. Ngân 
hang Nba nuóc Vit Nam xin kInh trInh ChInh phü xem xét, quyêt djnh./. 

(Theo quy djn/i tgi dkm c khoán 1 Diu 149 Luct ban hành van ban quy 
phgm pháp lut ye ho so' trInh dr tháo Nghj djnh theo trInh t, thi tyc rit gn, 
Ngân hang Nhà nu'ó'c Vit Nam xin gti kern theo. Du' tháo Nghj djnh, Báo cáo 
thárn dinh, Báo cáo giái trInh, tiêp thu kién thárn djnh, Ban tOng hc'p, giái trinh, 
tiêp thu , kiên cza cct quan, tO chü'c, cá nhán và dOi tu'cing chju sr tác dng trrc 
tiêp cña Nghj djnh)1CI,j(P. 

No'i nhmn: 
- Nhu trén; 
- Ban länh daoNHNN; 
- PTTg Lê Minh Khái (dé b/c); 
- Van phông ChInh phü (dé p/hcp); 
- Kim toán Nhà nuàc (d biêt); 
- Thanh tra ChInh phü (d bMt); 
- BO Tài chInh, BO KH-DT, B Xây dirng, B Tu 
pháp (clê p/hçip); 
- Liru: VP, Vi TDCNKT (03b), NTNga.fr' 



CHiNH PHU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S: /20231ND-CP Ha Nç5i, ngày tháng nám 2023 

NGH DNH 
A A A A • A Ye stra doi, bo sung mQt so then cua Ngh d!nh  so 31/2022/ND-CP 

A A A ngay 20 thang 05 nam 2022 cua Chinh phu ye ho trç lai suat ttr ngan sach 
nhà nurc di vói khoãn vay cüa doanh nghip, h9'p tác xâ, h kinh doanh 

Can thLut Tchi'c C7'zInhphi- ngày 19 tháng 6nám 2015; Luttha a'di, 
bó sung m5t so diêu cia Luc2t TO chi'c C7iInh phi và Lut To chic chInh quyên 
djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cii' Luçt Ngán sách nhà nuâc ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Can ciLut Dcu tu' cOng ngày 13 tháng 5 näm 2019, 

Can c& Luçt Ngân hang Nhà nu'óv Vit Nam ngày 16 tháng 6 nàm 2010; 

Can ci'Luat Cac td chüc tin dyng ngày 16 tháng 6nàm 2010, Luttha ddi, 
ho sung mç5t sO diêu cüa Luc2t Cvác  tO ch&c tin dyng ngày 20 tháng 11 näm 2017, 

Can ci Nghj quylt so' 43/2022/QHJ5 ngày 11 tháng 01 nám 2022 cia 
Quóc hi ye chInh sách tài khóa, tiên t ho try' hwoiig trInh phyc hOi và phát 
triên kinh tê - xà hói, 

Can th Nghj quylt so' 68/2022/QH1S ngày 10 tháng 11 nám 2022 cia 
QuOc hçi ye kê hogch phát triên kinh tê - xd h51 näm 2023; 

Theo d nghj ci-a Tho'ng dO'c Ngân hang Nhà nu'ác Vit Nam, 

Chinhphü ban hành Nghj djnh st'ra ddi, ho' sung mç5t so' diu cta Nghj djnh 
so 31/2022/ND-CF ngày 20 tháng 05 nàm 2022 cia ChInh phi ye ho trçl läi 
suát tir ngán sách nhà nithc dOi v&i khoán vay cza doanh nghip, hQp tác xâ, 
h5 kinh doanh. 

Diu 1. Sira diii Khoãn 4 JJiu 3 Nghj djnh s 31/2022/ND-CP ngày 20 
tháng 02 näm 2022 cüa ChInh phü v ho trçr läi sut tfr ngân sách nhà nu'&c 
di vó'i khoãn vay cüa doanh nghip, hqp tác xã, h kinh doanh nhir san: 
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"4. Khách hang có khà n.ng trâ nçi, có khà näng phic hi, sü ding vn 
vay dixçic ho trçi lâi suât dung mic dIch, có trách thim trong vic phôi hçrp vói 
ngân hang thuang mai  thc hin ho trçY lãi suât. Khách hang có khà nàng trà 
ng, có kha nng phiic hôi là khách hang dáp irng các diêu kin vay von theo 
quy djnh tai  Khoàn 1 Diêu 4 Nghj djnh nay.". 

Diu 2. Diu khoãn thi hành 

1. Nghj djnh nay Co hiu 1c tir ngày  

2. Thng dc Ngân hang Nba nuc Vit Nam, BO tnrng B K hoch và 
Dau tu, BO tru&ng B Tài chInh, B truâng Bô Xây dmg, B tnxàng B Thông 
tin và Truyên thông, ChU tjch Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thu,c trung 
uong, Chü tjch Hi dông quãn trj/Hi dông thành viên, Tong giám dôc/Giám 
doe các ngân hang thuang mi và các to chüc, cá nhân có lien quan chju trách 
thim thi hành Nghj djnh nay. 

No'inhln: 
- Ban Bi thu Trung ucmg Dãng; 
- Thu tuàng, các Phó Thu tithng ChInh phu; 
- Các b, cci quan ngang b, ca quan thuOc  ChInh phü; 
- HDND, TJBND các tinh, thành phô trirc thuc trung uclng; 
- Van phông Trung umg va các Ban cüa Dáng; 
- Van phàng Tong BI thu; 
- Van phông Chü tjch nuâc; 
- Hi dông Dan tc và các Uy ban cüa Quôc hi; 
- VAn phông Quôc hi; 
-Tàaannhândântôicao; 
- Vin kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- Kiêm toán nhà nuó'c; 
- Uy ban Giám sat tài chInh Quôc gia; 
- Ngân hang ChInh sách xä hi; 
- Ngân hang Phát trin Vit Nam; 
- Uy ban trung ung Mt trn To quôc Vit Nam; 
- Cci quan trung ucmg cüa các doãn the; 
- VPCP: BTCN, cac PCN, Trç 1 TT'g, TGD Cong TTDT, 

cac Vi, Cic, dcm vi trijc thuc, Cong báo. 
- Luu: VT, KTTH (2). 

TM. CHIINII PIUJ 
THU TU'UNG 
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VAN PHONG CHINH PHU CONG HOA xA Hc)I CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

S6: 377/VPCP-KflH 
V/v xây drng, ban hành Nghj djnh 

süa ctôi, b sung Nghj djnh so 
3 1/2022/ND-CP cüa ChInh phü 

theo trInh tir, thu tiic rut gçn. 

Ha N.2i,  ngày 19 tháng 01 näm 2023 

KInh glri: Th6ng dc Ngân hang Nba nuâc Vit Nam. 

Xét d nghj cüa Ngân hang Nha nuâc Vit Nam t.i van bàn s 
04/TTr-NHNN ngày 16 tháng 01 näm 2023 Va kiên BO Tu pháp ti vn bàn so 
53/BTP-VDCXDPL ngày 06 tháng 01 näm 2023 ye vic xay drng, ban hành Nghj 
djnh sra dôi, bô sung Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP ngày 20 tháng 5 näm 2022 cüa 
ChInh phü v h trcl läi sut t1r ngân sách nha nuâc d& vài khoan vay cUa doanh 
nghip, hcTp tác xA, hQ kinh doanh theo trInh tsr, thU tiic rUt gçn, Phó ThU tuàng 
ChInh phU Lê Minh Khái có kiên nhu sau: 

1. Dng vOi d nghj cUa Ngân hang Nba nuc Vit Nam và kin cUa B 
Tix pháp tai  các van ban nêu trên ye vic ap dung trmnh tçr, thU tiic rUt gçn dé xây 
drng, ban hãnh Nghj djnh süa doi, bô sung Nghj djnh so 3 1/2022/ND-CP ngày 20 
tháng 5 näm 2022 cUa ChInh phU ye h trçy lâi suât cho vay tr ngân sách nhà nuOc 
doi vài doanh nghip, hçip tUe xà, h kinh doanh theo quy djnh t.i Nghj quyêt so 
1 1/NQ-CP ngày 30 thUng 01 näm 2022 cUa ChInh phU. 

2. Giao Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam chU trI, phi hçp vài cUe B, cci quan 
lien quan khân truang nghiên efru, xây dirng va hoàn thin dr thUo Nghj djnh trInh 
ChInh phU truâc ngày 10 tháng 02 nm 2023, bUo dam chat ch, chat luçing, hiu 
qua, kjp thai, dUng quy djnh phUp 1ut. 

Van phOng ChInh phU thông bUo d cUe ca quan lien quan bitt, thrc hin./. 

No'i nhçn: KT. BQ TRIJNG, CIJIU NH1M 
- Nhir trên; # $ J ' $ U NIIIEM 
- Thu tuOng ChInh phu; 
- Phó Thu tuâng Lê Mirth Khái; 
- Các BO: IC, TP, KHDT; 
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thj Thu Van, 

các Vii: TH, PL; 
- Lru: VT, KTTH (3). 
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