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HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

     CLB PHÁP CHẾ NGÂN HÀNG 

 

BÁO CÁO Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC TCTD ĐỐI VỚI DỰ THẢO 

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 39/2016/TT-NHNN 

 

I. Ý kiến chung: 

Việc sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt dộng cho vay của TCTD, 

CNNHNNg đối với khách hàng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, tạo thuận lợi 

cho các TCTD, CNNHNNg trong quá trình hoạt động. Về cơ bản, Hiệp hội Ngân 

hàng thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư 39. Các quy 

định tại dự thảo Thông tư 39 sửa đổi đã cụ thể hóa được nhiều nội dung quan trọng 

nhằm khắc phục những khó khăn, lúng túng của các TCTD trong thực tiễn triển khai 

thời gian qua như: Sửa đổi, bổ sung quy định về việc vay vốn phục vụ nhu cầu đời 

sống; Bổ sung quy định về hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách 

pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn cho phù hợp quy định tại Chương VI Bộ 

Luật Dân sự sửa đổi, bổ sung; quy định rõ hơn về những nhu cầu vốn không được cho 

vay; cho phép TCTD và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay; bổ 

sung quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử để tạo khuôn khổ pháp 

lý cho hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử của TCTD đối với khách hàng 

trong thời gian tới; … 

Tuy nhiên, để Thông tư 39 phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động hiện nay của 

các TCTD, qua rà soát và trên cơ sở phản ánh của các TCTD hội viên, Hiệp hội Ngân 

hàng có một số ý kiến: (i) Góp ý đối với dự thảo Thông tư (sửa đổi) và (i) Góp ý sửa 

đổi, bổ sung một số quy định còn bất cập tại Thông tư 39 hiện hành, cụ thể như sau: 

II. Góp ý đối với dự thảo Thông tư 39 (sửa đổi): 

1. Mục 1 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 

a) Về chủ thể quan hệ vay vốn 

- Điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 

4, Khoản 5 Điều 2 quy định thì TCTD cho vay đối với các đối tượng khách hàng hộ 

gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân phải thông qua 

người đại diện theo ủy quyền, trong khi điểm d Khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư bổ 

sung Khoản 12 Điều 2 quy định: “Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có 

tư cách pháp nhân (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân) khi tham gia quan hệ vay vốn 
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thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp 

nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho cá 

nhân, pháp nhân khác đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn...”. 

Như vậy, quy định về chủ thể vay vốn tại Khoản 4, 5 trên đang mâu thuẫn, chưa 

có sự thống nhất với Khoản 12 và chưa phù hợp với quy định tại Điều 101 Bộ luật 

dân sự (việc cho vay đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách 

pháp nhân có thể thực hiện thông qua các thành viên hộ gia đình hoặc người được 

ủy quyền). Để thống nhất quy định về chủ thể vay vốn theo quy định tại Khoản 1 

Điều 101 Bộ Luật  và Khoản 12 Điều 2 dự thảo, đề nghị xem xét bỏ quy định tại cuối 

khoản 4,5: cho vay đối với các đối tượng khách hàng hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân phải thông qua người đại diện theo ủy quyền. 

b)  Về khách hàng vay vốn 

 Điểm d Điều 1 Dự thảo Thông tư đã bổ sung Khoản 12 Điều 2 để quy định/làm 

rõ về hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham 

gia quan hệ vay vốn phù hợp với quy định của BLDS 2015. Tuy nhiên, tại Khoản 3 

Điều 2 Thông tư 39 (không được sửa đổi, bổ sung) vẫn đang quy định khách hàng 

vay vốn chỉ bao gồm pháp nhân và cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo thống nhất, phù hợp 

với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các khoản 4, 5, 12 Điều 2 dự thảo thông tư, đề 

nghị NHNN xem xét bổ sung khách hàng vay vốn vào khoản 3 Điều 2 Thông tư 39 

theo hướng: “Khách hàng vay vốn … là pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh 

doanh, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân…” và sửa đổi điều 

kiện vay vốn tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN cho phù hợp. 

 c) Về phương án, dự án chứng minh mục đích sử dụng vốn  

Dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 6 như sau: “Phương án, dự án thực hiện 

hoạt động kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà 

ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở.”.  

Với “phương án dự án phục vụ nhu cầu đời sống, dự án mua nhà ở, xây dựng, 

cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở” là xuất phát từ 

nhu cầu đời sống của khách hàng, khách hàng thường sử dụng nguồn trả nợ khác 

(không liên quan đến việc kinh doanh bất động sản mua) như tiền lương hoặc nguồn 

tiền từ hoạt động kinh doanh, không bị ảnh hưởng từ việc tăng giá bất động sản do 

đó việc yêu cầu khách hàng cung cấp phương án, dự án là không khả thi – hạn chế 

quyền của chính Khách hàng có nhu cầu vay.  

Vì vậy, đề nghị NHNN xem xét không sửa đổi điểm c, khoản 6 điều 2 (giữ 

nguyên quy định tại Thông tư 39). Trường hợp giữ nguyên, đề nghị quy định rõ đối 
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với trường hợp cho vay phục vụ nhu cầu đời sống khác ngoài các trường hợp theo 

quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 của dự thảo sửa đổi (như mua sắm trang thiết 

bị, mua xe, chữa bệnh, học tập… ) không yêu cầu khách hàng phải cung cấp phương 

án, dự án chứng minh mục đích sử dụng vốn, khách hàng chỉ cần kê khai và cam kết 

chịu trách nhiệm về việc kê khai nhu cầu sử dụng vốn nhằm tạo thuận lợi cho khách 

hàng. 

d) Về xác định thành viên vay vốn 

Điểm d bổ sung Khoản 12 Điều 2 như sau: “Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức 

khác không có tư cách pháp nhân (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân) khi tham gia 

quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không 

có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc 

ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao 

dịch vay vốn…”. 

- Hiện tại trong BLDS 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có hướng 

dẫn xác định Hộ gia đình và thành viên Hộ gia đình. Theo Khoản 29 Điều 3 Luật Đất 

đai 2013 hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, 

nuôi dưỡng. Tuy nhiên, hướng dẫn của Luật Đất đai 2013 chỉ áp dụng đối với trường 

hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; chuyển chuyền 

sử dụng đất, do vậy trong trường hợp các TCTD cho vay, việc xác định Hộ gia đình 

và thành viên Hộ Gia đình sẽ được thực hiện như thế nào? độ tuổi của các các thành 

viên của hộ gia đình tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc tham gia xác 

lập giao dịch ủy quyền đại diện? Đề nghị NHNN có hướng dẫn để các TCTD có cơ 

sở triển khai. 

- Doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp sẽ thực hiện các giao dịch qua 

chủ doanh nghiệp tư nhân. Do đó, nếu hướng dẫn doanh nghiệp tư nhân tương tự như 

hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân sẽ không phù 

hợp. Vì vậy, đề nghị NHNN bỏ cụm từ “bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân” tại điểm 

d trên. 

2. Mục 2 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 8 về những nhu cầu vốn không được 

cho vay 

a) Khoản 5 dự thảo quy định: “Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức 

tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay mà tổ chức tín 

dụng và khách hàng đã xác định ngay từ ban đầu khi ký thỏa thuận cho vay phù hợp 

với quy định pháp luật liên quan.”   

 - Theo nội dung Bản thuyết minh thì mục đích sửa đổi khoản 5 Điều 8 để phù 
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hợp với các trường hợp “cho vay để thanh toán L/C (trả ngay và trả chậm) tại chính 

TCTD, thanh toán thấu chi tài khoản...”. Tuy nhiên, theo quy định tại dự thảo chỉ 

loại trừ trường hợp cho vay để thanh toán “lãi tiền vay” mà chưa bao gồm các trường 

hợp như trên, do đó, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các trường hợp trên.  

- Quy định này có thể dẫn tới cách hiểu là chỉ được cho vay để thanh toán lãi 

với các khoản mà lãi đã xác định rõ ngay tại thỏa thuận vay đầu tiên. Thực tế lãi suất 

của khoản vay có thể không xác định ngay tại thời điểm ký thỏa thuận cho vay mà 

các bên sẽ xác định lãi suất tại từng thời điểm giải ngân cụ thể theo các khế ước nhận 

nợ và lãi suất có thể điều chỉnh trong quá trình vay vốn... Do vậy đề nghị NHNN 

xem xét sửa thành “… theo thỏa thuận cho vay đã ký giữa tổ chức tín dụng và khách 

hàng phù hợp với quy định pháp luật liên quan”. 

b) Khoản 6 dự thảo quy định: “Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín 

dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài 

dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước 

hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: …b) Là khoản vay được phân 

loại nợ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 theo kết quả gần nhất về phân loại nợ, cam kết 

ngoại bảng của khách hàng do Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam 

cung cấp.” 

 - Đề nghị cần quy định cụ thể phạm vi đối với việc cho phép TCTD được cho 

vay trả nợ TCTD khác trừ trường hợp khoản vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo 

quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (đã được sửa đổi bổ sung), nếu KH đã 

trả toàn bộ nợ các kỳ hạn trả nợ; khoản nợ đã được gia hạn, hỗ trợ theo Thông tư 

01/2020/TT-NHNN.  

- Đối với những khoản vay nước ngoài, việc phân loại nợ được thực hiện theo 

pháp luật nước của bên cho vay. Do vậy, điều kiện xác định “là khoản vay được phân 

loại nợ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 theo kết quả gần nhất về phân loại nợ, cam kết 

ngoại bảng của khách hàng do CIC cung cấp” là không thể xác định được. Để nghị 

không áp dụng điểm b Khoản 6 trên đối với các khoản vay nước ngoài.  

- Kết quả gần nhất này được tính tại thời điểm nào, thời điểm xét cấp tín dụng, 

thời điểm phê duyệt hay thời điểm giải ngân hay một thời điểm khác? Đề nghị quy 

định rõ. Trên thực tế thì thông tin của CIC thường có độ trễ nhất định. Có rất nhiều 

khoản vay đã được phê duyệt cơ cấu nợ covid và được duyệt về nhóm 1, nhưng CIC 

chưa kịp cập nhật theo.  

c) Khoản 7 dự thảo quy định: “Để chứng minh khả năng tài chính của khách 

hàng vay trong các quan hệ giao dịch dân sự với bên thứ ba”. 
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Nhu cầu vay vốn để chứng minh khả năng tài chính là nhu cầu vốn hợp pháp và 

cần thiết trong đời sống. Thực tế thị trường có nhiều trường hợp KH cần chứng minh 

khả năng tài chính thông qua việc KH có một khoản tiền nhất định tại TCTD thay vì 

chứng minh thông qua việc khách hàng đang nắm giữ bất động sản, động sản (như ô 

tô, ….), nên việc hạn chế không cho vay chứng minh khả năng tài chính của KH nói 

chung như Dự thảo sẽ là không phù hợp với nhu cầu thực tế hợp lý, hợp pháp của 

KH. Do đó, đề nghị NHNN xem xét không bổ sung nội dung này hoặc giới hạn lại 

yêu cầu đối với quy định này để đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế. 

d) Khoản 8 dự thảo quy định: “Góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh mà vốn 

góp hình thành nên vốn điều lệ của bên nhận vốn góp; góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh 

doanh không hình thành nên vốn điều lệ của bên nhận vốn góp; nhận chuyển nhượng 

phần vốn góp tại công ty khác; thanh toán tiền đặt cọc để thực hiện các giao dịch 

trong tương lai mà tại thời điểm đặt cọc chưa đủ điều kiện để thực hiện theo quy 

định của pháp luật; bù đắp vốn tự có/hoàn tiền vay để mua bất động sản/hàng hóa.”. 

- Về quy định không được cho vay để góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh: Điều 

khoản này đang quy định các TCTD không được phép cho vay để góp vốn, hợp tác 

đầu tư, kinh doanh cho dù vốn góp đó có hình thành nên vốn điều lệ của bên nhận 

vốn góp hay không. Tuy nhiên tại điều khoản bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 22 lại 

quy định các TCTD phải xây dựng, ban hành quy định nội bộ về cho vay trong đó 

có quy định về “Kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; …cho 

vay góp vốn, hợp tác kinh doanh; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá 

trị lớn theo đánh giá của tổ chức tín dụng.”. Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ cho vay 

góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh nêu tại 2 điều khoản trên khác nhau như thế 

nào?. 

Việc góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh; nhận chuyển nhượng phần vốn góp 

tại công ty khác; bù đắp vốn tự có/hoàn tiền vay để mua bất động sản/hàng hóa là 

các nhu cầu chính đáng và cần thiết của cá nhân/doanh nghiệp trong nền kinh tế. 

Hiện nay pháp luật hiện hành hoàn toàn không có quy định nào về việc cấm cho vay 

mua bất động sản/hàng hóa, như vậy trong trường hợp KH đã vay vốn hợp pháp tại 

một TCTD để thanh toán tiền mua bất động sản và sau đó có nhu cầu hỗ trợ tài chính 

tại một TCTD khác để hoàn trả một phần/toàn bộ tiền vay cho TCTD ban đầu thì 

hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường. Tại điều khoản sửa đổi khoản 6 

Điều 2 của dự thảo này thì NHNN cũng cho phép TCTD cho vay để trả nợ khoản 

vay tại TCTD khác nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Do vậy, đề nghị 

Ban soạn thảo quy định các giới hạn hoặc các điều kiện để các TCTD phải được thực 
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hiện khi triển khai các nghiệp vụ trên nhằm kiểm soát rủi ro thay vì quy định cấm 

không cho vay. 

- Về quy định không được cho vay để thanh toán tiền đặt cọc: Theo dự thảo 

TCTD không cho vay đặt cọc cho tất cả các giao dịch… chứ không chỉ các giao dịch 

liên quan đến đặt cọc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai như Ban soạn 

thảo đã giải thích tại phần thuyết minh. Giao dịch đặt cọc là một trong những biện 

pháp bảo đảm dân sự được Bộ luật Dân sự quy định. Vì vậy, để phù hợp với quy 

định của pháp luật và cũng như giải thích tại phần thuyết minh, đề nghị quy định rõ 

theo hướng đối với những dự án có đủ điều kiện pháp lý để ký hợp đồng chuyển 

nhượng như Giấy phép đủ điều kiện bán được cấp bởi Cơ quan chức năng, các TCTD 

được tài trợ cho vay theo HĐ đặt cọc, tạo điều kiện cho KH nhanh chóng tìm được 

nguồn vốn hỗ trợ của TCTD trước khi giao kết Hợp đồng chuyển nhượng. 

- Về quy định không được cho vay để “bù đắp vốn tự có/hoàn tiền vay để mua 

bất động sản/hàng hóa”: hoạt động kinh doanh mua hàng hóa của các cá nhân, pháp 

nhân thường hay phát sinh đặt cọc. Đây là nhu cầu thực tế trên cơ sở hợp đồng/thỏa 

thuận của bên bán và bên mua. Thực tế các giao dịch mua bất động sản hoặc hàng 

hóa trong thời gian hoàn thiện thủ tục và giải ngân tại TCTD, các cá nhân không đủ 

tiền phải huy động tạm thời để hoàn tất thanh toán cho người bán. Do đó, các TCTD 

cho vay bù đắp đối với nhu cầu này là thiết thực và khách hàng có đủ cơ sở chứng 

minh nguồn vốn huy động tạm thời trong thời gian chờ TCTD hoàn thiện hồ sơ giải 

ngân cho vay. 

 Đề nghị nên quy định các điều kiện TCTD phải áp dụng các biện pháp để quản 

lý và kiểm soát được việc sử dụng số tiền được giải ngân và nêu rõ các biện pháp 

kiểm soát này trong quy định nội bộ về cho vay thay vì cấm không được cho vay. 

3. Mục 4 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13: 

“2. Trường hợp khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài 

chính minh bạch, lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất 

cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá lãi suất cho vay tối đa 

do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm 

đáp ứng một số nhu cầu vốn:…”. 

 Đề nghị làm rõ nội dung “đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành 

mạnh” ?; thời điểm đánh giá tình hình tài chính khách hàng là thời điểm thẩm định 

hay trong cả quá trình cho vay để các TCTD có căn cứ rõ ràng thực hiện. 

4. Mục 5 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15  
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“3. Khách hàng, bên bảo đảm và người có nghĩa vụ được bảo đảm phải phối 

hợp với tổ chức tín dụng để xử lý tài sản bảo đảm tiền vay khi có căn cứ xử lý theo 

thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm tiền vay và quy định của pháp luật.”. 

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 thì 

trong điều khoản này, “người có nghĩa vụ được bảo đảm” chính là “khách hàng” đã 

được nêu trong quy định tại Khoản 3. Vì vậy, đề nghị bỏ cụm từ “bên có nghĩa vụ 

được bảo đảm” trong Khoản 3 trên. 

5. Mục 6 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18: 

“4. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền 

vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự 

nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau. Đối với khoản nợ vay có một hoặc một số 

kỳ hạn trả nợ bị quá hạn mà khách hàng không có khả năng thanh toán toàn bộ 

khoản nợ, TCTD thực hiện thu nợ theo thứ tự thu nợ gốc đã quá hạn, thu nợ lãi đã 

quá hạn, thu nợ gốc đến hạn và thu lãi trong hạn”.  

- Đề nghị làm rõ thứ tự thu nợ gốc đã quá hạn, thu nợ lãi đã quá hạn, thu nợ gốc 

đến hạn và thu lãi trong hạn đang áp dụng đối với một hoặc một số kỳ hạn trả nợ quá 

hạn hay toàn bộ khoản nợ. 

- Trường hợp khách hàng có nhiều khoản nợ vay bị quá hạn một số kỳ cùng lúc 

mà không có khả năng thanh toán toàn bộ các khoản nợ, đồng thời khách hàng không 

có chỉ định cụ thể về khoản nợ được thu nợ hoặc trong trường hợp thu nợ tự động thì 

thứ tự thu nợ sẽ ưu tiên thực hiện như thế nào giữa các khoản nợ?; Trường hợp trong 

một khoản nợ số tiền trả nợ không đủ thu toàn bộ nợ lãi đã quá hạn thì thứ tự thu sẽ 

thực hiện như thế nào với các loại  lãi sau: lãi trong hạn bị quá hạn, lãi trên dư nợ 

gốc bị quá hạn, lãi trên dư nợ lãi bị quá hạn? 

Thực tế quy định về trật tự thu nợ gốc trước, thu lãi sau đối với tiền lãi quá hạn 

sẽ khiến nhiều khách hàng lợi dụng điều khoản này để chây ỳ chọn cách chỉ trả phần 

nợ gốc trước không thanh toán các khoản lãi trong hạn, lãi quá hạn mà không bị 

chuyển thành nợ quá hạn theo Điều 20 Thông tư 39/2016/TT-NHNN nên lịch sử tín 

dụng của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng (khách hàng sẽ không bị nợ xấu), khiến 

việc phản ánh nợ xấu sẽ không đúng bản chất; Đối với các khoản vay tín chấp, không 

có tài sản bảo đảm, quy định này đồng nghĩa với việc ngân hàng sẽ rất khó khăn 

trong việc thu hồi khoản nợ lãi và có thể sẽ không thu hồi được khoản nợ lãi này.  

Vì vậy, đề nghị NHNN xem xét quy định rõ thứ tự thu đối với các trường hợp 

trên hoặc quy định theo hướng trao quyền cho TCTD trong việc tự quy định nội bộ 

về thứ tự thu nợ trong trường hợp có nhiều khoản vay cùng quá hạn hoặc số tiền thu 
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nợ từ khách hàng không đủ để trả hết toán bộ phần lãi đã quá hạn trên cơ sở phù hợp 

với nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều này (thu nợ gốc đã quá hạn, thu nợ lãi đã 

quá hạn, thu nợ gốc đến hạn và thu lãi trong hạn). 

6. Mục 7 Điều 1 dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm a và bổ sung điểm h Khoản 

2 Điều 22 như sau:  

a) Dự thảo sửa đổi bổ sung điểm a như sau:“ a) Điều kiện cho vay, trong đó quy 

định cụ thể các tiêu chí đánh giá về nhu cầu vay vốn sử dụng vào mục đích hợp pháp, 

có phương án sử dụng vốn khả thi và có khả năng tài chính để trả nợ;…” 

Đề nghị hướng dẫn rõ hơn về các “tiêu chí đánh giá về nhu cầu vay vốn sử dụng 

vào mục đích hợp pháp, có phương án sử dụng vốn khả thi”. Các nhu cầu vốn không 

thuộc các nhu cầu vốn không được cho vay nêu tại Điều 8 và không trái quy định 

pháp luật thì được hiểu là sử dụng vào mục đích hợp pháp, các tiêu chí đánh giá cụ 

thể hơn là gì? “Phương án sử dụng vốn khả thi” có phải là “phương án, dự án thực 

hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả/có khả năng thực hiện” hay không? Đối với 

trường hợp các khoản cấp tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cần 

thiết của khách hàng, có nguồn trả nợ khác và vẫn đáp ứng quy định thì có thể đánh 

giá là “phương án sử dụng vốn khả thi” hay không? 

 b) Dự thảo bổ sung Điểm h như sau: “h) Kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh 

doanh chứng khoán; cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay cho các dự án 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay góp vốn, hợp tác kinh doanh; cho vay 

các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo đánh giá của tổ chức tín dụng;”. 

Việc để các TCTD tự đánh giá nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn rất 

khó do có sự khác biệt về thu nhập giữa các vùng miền/nhu cầu sử dụng vốn. Cần có 

hướng dẫn cụ thể của Cơ quan soạn thảo về nội dung này. 

7. Mục 9 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 24 

“2. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn 

vay và trả nợ của khách hàng theo quy trình nội bộ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

22 Thông tư này.” Đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể hơn về nội dung kiểm tra, giám 

sát sử dụng vốn… khi xác định đây là nghĩa vụ của các TCTD (thời gian kiểm tra, 

nội dung kiểm tra…) 

8. Mục 10 Điều 1 dự thảo Thông tư bổ sung Điều 24a: Hoạt động cho vay 

bằng phương tiện điện tử 

a) Nội dung tại Điều 24a Dự thảo đang quy định rất chung chung. Cho vay qua 

phương tiện điện tử, đặc biệt là cho vay được thực hiện theo phương thức tự động 
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hóa có đặc thù riêng: về quy trình thực hiện, hồ sơ thủ tục, thẩm định, quyết định cho 

vay, kiểm tra giám sát sau giải ngân…do vậy, nếu như với cho vay qua phương tiện 

điện tử như trên vẫn phải đáp ứng các quy định tại thông tư như với khoản vay tại 

quầy thì không phù hợp. Vì vậy, đề nghị cần có quy định riêng (thành chương riêng 

tại dự thảo hoặc có văn bản hướng dẫn riêng) đối với cho vay qua phương tiện điện 

tử được thực hiện tự động hóa hoàn toàn nhằm phù hợp với đặc điểm đặc thù của 

kênh cho vay này để các TCTD có cơ sở và căn cứ xây dựng quy định, hướng dẫn 

thực hiện tại TCTD, cụ thể: 

- Hiện nay các TCTD đang thực hiện cơ chế thẩm định, phê duyệt cho vay thực 

hiện tự động hoàn toàn theo các điều kiện đã được cài đặt sẵn, theo đó, các quy định 

hiện hành về thẩm định, phê duyệt không còn phù hợp, ví dụ Quy định về tách bạch 

giữa khâu thẩm định và phê duyệt cho vay tại Điều 17; Quy định về việc quyết định 

cho vay phải có chữ ký của người có thẩm quyền tại Khoản 1, Điều 29, ...;  

- Khi cho vay bằng phương tiện điện tử thì sẽ không còn yêu cầu chữ ký của 

người có thẩm quyền, do các công đoạn đã thực hiện theo hệ thống điện tử, đề nghị 

bổ sung quy định cụ thể về việc cho phép sử dụng chữ ký điện tử dưới dạng OTT/OTP 

đối với KH trên hợp đồng online; Chấp thuận sử dụng user AD/chữ ký điện số nội 

bộ đối với tài liệu nội bộ thay cho việc ký tươi; Lưu trữ trên hệ thống và chỉ in ra 

đóng dấu đơn vị quản lý để cung cấp cho đơn vị thanh tra/kiểm tra khi cần thiết;  

- Việc thực hiện thẩm định và quyết định cho vay do hệ thống điện tử thực hiện, 

vì vậy, việc giao kết thỏa thuận cho vay sẽ được thực hiện như thế nào? để tên đại 

diện ngân hàng giao kết với Khách hàng trên hợp đồng rất khó xác định; TCTD được 

quyền lựa chọn bất kỳ phương thức giao kết thỏa thuận cho vay bằng phương tiện 

điện tử với KH phù hợp với thực tế hoạt động hay bắt buộc phải giao kết bằng chữ 

ký số…Đề nghị có hướng dẫn về cách thức xác lập thỏa thuận cho vay trên các kênh 

trực tuyến, cho phép các TCTD được quyết định áp dụng cơ chế xác lập thỏa thuận 

cho vay với khách hàng trên kênh trực tuyến với điều kiện đảm bảo có biện pháp kỹ 

thuật để xác nhận việc khách hàng đồng ý với các nội dung tại thỏa thuận cho vay. 

- Hiện nay, việc cho vay thường đi cùng với biện pháp bảo đảm. Nhưng, lại 

chưa có hành lang pháp lý về việc giao kết biện pháp bảo đảm online như cầm cố, 

thế chấp, đặt cọc…, đặc biệt là các loại tài sản bảo đảm mà pháp luật yêu cầu biện 

pháp bảo đảm phải được công chứng, chứng thực và đăng ký biện pháp bảo đảm (bất 

động sản). 

b) Khoản 1 dự thảo yêu cầu công khai quy trình, hồ sơ thủ tục lên website hay 

quầy ảnh hưởng đến tính bảo mật về quy trình nội bộ của từng TCTD. Ngoài ra, dự 
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thảo quy định quy trình cho vay cần đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng 

và an toàn hoạt động của TCTD, vấn đề này đang yêu cầu rất chung chung, với 

trường hợp cấp vốn vay/giải ngân điện tử hiện nay đang thực hiện xác thực thông tin 

Khách hàng trên cơ sở thông tin Khách hàng đã cung cấp trước đó cho TCTD, các 

cán bộ TCTD cũng đăng nhập theo user email, các hồ sơ ký số không được tẩy xóa 

sửa đổi và lưu trên hệ thống thì đã đáp ứng yêu cầu này hay chưa? 

c) Khoản 3 dự thảo mới chỉ nhắc đến việc nhận biết các thông tin về dữ liệu 

sinh trắc học của khách hàng trên các giấy tờ tùy thân gắn với khách hàng hoặc dữ 

liệu định danh cá nhân. Còn việc nhận biết và xác minh khách hàng là tổ chức thì 

chưa có tiêu chí rõ ràng để thực hiện. Đề nghị làm rõ trường hợp để nhận biết và xác 

minh khách hàng vay vốn là tổ chức qua phương tiện điện tử. Ngoài ra, với các khách 

hàng hiện hữu, Ngân hàng hoàn toàn nhận biết và xác minh được khách hàng thông 

qua các thông tin mà ngân hàng đã có, không cần phải yêu cầu Khách hàng cung cấp 

lại các thông tin nhận biết khách hàng như khách hàng mới. Vì vậy, đề nghị xem xét 

bổ sung vào đoạn cuối khoản 3 trên như sau: “…Trường hợp cho vay đối với khách 

hàng mà tổ chức tín dụng đã thiết lập mối quan hệ và hoàn thành nhận biết, xác minh 

thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức tín dụng được quyết định việc áp dụng các 

biện pháp, hình thức công nghệ để xác minh khách hàng vay vốn.” 

d) Khoản 4 quy định chưa rõ hồ sơ cho vay được phép lưu giữ là như thế nào? 

có được lưu giữ các bản chụp/scan hồ sơ cho vay hay không? ; Hồ sơ chứng minh 

thu nhập của khách hàng có thể lưu trữ bằng dữ liệu từ bên thứ 3 hay bắt buộc phải 

lưu hồ sơ như hợp đồng lao động, sao kê tài khoản…; Chứng từ chứng minh mục 

đích sử dụng vốn có thể do khách hàng khai báo thông tin và lưu giữ theo hình thức 

dữ liệu, hay bắt buộc phải cần bản sao chứng từ chứng minh? Hợp đồng cho vay có 

bắt buộc phải sử dụng chữ ký điện tử, hay chỉ cần sự xác nhận của khách hàng bằng 

mã PIN/OTP trên các kênh trực tuyến trong quá trình cung cấp khoản vay bằng 

phương tiện điện tử như một sự chấp thuận của các bên đối với nội dung của hợp 

đồng cho vay 

Đề nghị làm rõ các hồ sơ cho vay được phép lưu giữ bằng phương tiện điện tử 

và hình thức phương tiện điện tử được sử dụng. 

III. Ngoài các nội dung của dự thảo sửa đổi, còn một số vấn đề khác đề nghị 

NHNN xem xét sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau: 

1. Đối với quy định về lãi chậm trả 

Tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 39 có quy định về “lãi chậm trả”, theo đó: 

“Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm a khoản 
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này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng 

thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm trả”. 

Tuy nhiên, theo Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/KDTM-GĐT ngày 01-

3-2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, 

thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” (được phát triển thành Án lệ 

11/2017/AL), theo đó Tòa án nhân dân tối cao nhận định: “Tòa án cấp sơ thẩm căn 

cứ theo thỏa thuận của các bên tại khoản 5.4 Điều 5 Hợp đồng tín dụng về lãi phạt 

chậm trả trên số lãi chưa thanh toán “lãi phạt chậm trả là quá 10 ngày kể từ ngày 

đáo hạn, mức lãi phạt là 2% trên số lãi chưa thanh toán; quá 30 ngày kể từ ngày đáo 

hạn, mức lãi phạt là 5% trên số lãi chưa thanh toán” để chấp nhận yêu cầu của Ngân 

hàng buộc Công ty B phải trả số tiền lãi phạt chậm trả 123.254.156 đồng là không 

đúng pháp luật, không được chấp nhận vì đây là lãi chồng lãi. Tòa án cấp phúc thẩm 

không phát hiện ra sai sót này, vẫn giữ nguyên quyết định này của bản án sơ thẩm 

cũng là không đúng”. 

Tại Điều 12 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp 

luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm quy định nguyên tắc: “chỉ xử lý một lần đối với mỗi 

hành vi không trả nợ đúng hạn”. Đồng thời, tại điểm 7.1 văn bản số 25/HD-VKSTC 

ngày 18/4/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung kiểm 

sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

cũng nêu rõ: “nếu các bên đã thỏa thuận về lãi suất quá hạn (thường bằng 150% lãi 

suất vay trong hạn), lại còn quy định thêm khoản phạt chậm trả hoặc lãi đối với lãi 

chậm trả là không đúng”. 

Vì vậy, đề nghị NHNN xem xét lại quy định về lãi chậm trả trong Thông tư 39 

đảm bảo sự thống nhất trong quy định pháp luật. 

2. Về cho vay khách hàng là người không cư trú 

Ngoài Thông tư 39, điều kiện cho vay đối với người không cư trú hiện được 

điều chỉnh trực tiếp bởi Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu 

hồi nợ nước ngoài của TCTD  (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2016/TT-

NHNN ngày 30/6/2016), theo đó quy định: “Tổ chức tín dụng chỉ thực hiện cho vay 

đối với bên vay nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước 

ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp ra nước 

ngoài”. 
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Trong đó, Thông Tư 39 định nghĩa Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng 

bao gồm pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam.  

Điều 5 Thông Tư 39 quy định: Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng thực 

hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của 

pháp luật có liên quan. Các hoạt động cho vay cụ thể được quy định tại văn bản 

riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì 

thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Như vậy: Cả Thông tư 45 và Thông Tư 39 đều đề cập đến đối tượng vay vốn là 

người không cư trú, tuy nhiên, lại có quy định khác nhau về điều kiện vay vốn đối 

với Khách hàng là người không cư trú. Đề nghị Cơ quan soạn thảo hướng dẫn cụ thể 

liên quan đến trường hợp cho vay Khách hàng là người không cư trú.  

3. Về cung cấp báo cáo tài chính:  

Đề nghị bổ sung quy định cho phép: Đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc cung 

cấp hồ sơ báo cáo tài chính thực hiện theo hướng dẫn của TCTD. Các doanh nghiệp 

nhỏ khi vay vốn hiện nay đang gặp khó khăn trong việc cung cấp báo cáo tài chính, 

vì Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 312/QĐ-NHNN v/v đính chính Thông tư 39 có quy 

định về việc lưu trữ hồ sơ cho vay “1. Tổ chức tín dụng lập hồ sơ cho vay, bao 

gồm: … c) Báo cáo thực trạng tài chính do khách hàng gửi tổ chức tín dụng trong 

thời gian vay vốn: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

và/hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán đối với trường hợp khách hàng phải lập báo 

cáo tài chính theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình tài chính của khách 

hàng theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng”. Trong khi đó hệ thống sổ sách báo cáo 

của các doanh nghiệp nhỏ hiện nay thường đơn giản, chưa đầy đủ và chuyên nghiệp 

do quy mô và tính chất hoạt động, nên không thể đảm bảo luôn đáp ứng được yêu 

cầu này.  

Ngoài ra, đề nghị làm rõ hơn về nội dung trên: TCTD cần phải thu thập đồng 

thời: (i) Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước, (ii) báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán với trường hợp KH phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, 

(iii) báo cáo tình hình tài chính của KH theo hướng dẫn của các TCTD hay chỉ cần 

phải cung cấp 1 trong 3 báo cáo tài chính như trên?  

4. Về cho vay bằng phương thức điện tử 

 Điều 29, Điều 32 Thông tư 39 quy định: TCTD lập hồ sơ cho vay và phải lưu 

trữ hồ sơ cho vay, bao gồm “đ) Quyết định cho vay có chữ ký của người có thẩm 
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quyền; trường hợp quyết định tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định được thông 

qua”. Trong cho vay bằng phương tiện điện tử, do việc thẩm định, phê duyệt, quyết 

định cấp tín dụng được thực hiện tự động, nên hồ sơ tín dụng không có quyết định 

cấp tín dụng có chữ ký của người có thẩm quyền/không có biên bản ghi rõ quyết định 

được thông qua. Do đó, đề nghị NHNN không áp dụng nội dung lưu trữ “quyết định 

cho vay có chữ ký của người có thẩm quyền” trong hoạt động cho vay bằng phương 

thức điện tử. Tương ứng với nội dung này, đề nghị sửa đổi Khoản đ Điều 32 Thông 

tư 39 về yêu cầu phải có Quyết định cho vay có chữ ký của người có thẩm quyền để 

đảm bảo phù hợp với thực tế xử lý tự động của các giao dịch điện tử. 

5.  Về sử dụng hoá đơn điện tử  

Hiện nay, xu hướng các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện 

tử thay thế cho hóa đơn bản giấy. Do đó, TCTD cũng phải chấp nhận sử dụng loại 

hóa đơn này làm chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn/hồ sơ vay vốn thay 

cho hóa đơn giấy trước đây. Tuy nhiên, TCTD sẽ gặp khó khăn khi kiểm soát việc 

giải ngân trên hóa đơn điện tử, đặc biệt khi khách hàng có ý đồ gian lận, muốn giải 

ngân cùng một hóa đơn tại nhiều TCTD khác nhau. (Đối với hóa đơn bản giấy, ngân 

hàng có thể đóng dấu “đã cho vay” trên hóa đơn nhưng không thể làm được điều này 

đối với hóa đơn điện tử). Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Bộ/ban 

ngành hướng dẫn các TCTD quản lý rủi ro khi sử dụng hóa đơn điện tử. 

6. Quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 39: “1. Khách hàng là pháp nhân 

có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân 

từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật 

hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi 

dân sự theo quy định của pháp luật”. Đối với cá nhân quốc tịch Việt Nam thì Năng 

lực hành vi dân sự có thể đánh giá/thẩm định được theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, tuy nhiên đối với cá nhân nước ngoài thì Thông tư 39 chưa có quy định. Nếu 

năng lực hành vi dân sự của cá nhân nước ngoài mà phải đánh giá/thẩm định theo 

luật pháp của nước mà cá nhân đó là công dân, thì TCTD không có khả năng đánh 

giá. 

Đề nghị NHNN xem xét quy định điều kiện về năng lực hành vi dân sự đối với 

cá nhân nước ngoài và căn cứ xác định, bảo đảm phù hợp với thực tế triển khai. 

7. Quy định về hồ sơ đề nghị vay vốn tại Điều 9 được hiểu đối với các khoản 

vay nhỏ, với mục đích tiêu dùng, phục vụ đời sống vẫn yêu cầu các TCTD phải thực 

hiện đầy đủ công tác thẩm định, phê duyệt, giao kết hợp đồng, kiểm tra sau vay, … 

như các khoản vay lớn. Gây tốn kém về thời gian, chi phí cho các TCTD và không 
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mang lại hiệu quả thực tế trong việc đảm bảo chất lượng tín dụng, đồng thời cũng 

tạo ra cản trở cho người dân khi tiếp cận nguồn tín dụng. Vì vâỵ, đề nghị NHNN sửa 

đổi Thông tư 39 cho phép đối với các khoản vay được bảo đảm 100% bằng sổ tiết 

kiệm, tiền gửi, giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi.., và các khoản vay có tính chất 

tiêu dùng, phục vụ đời sống có giá trị nhỏ thì TCTD có thể chủ động trong việc áp 

dụng các quy định về cho vay theo hướng đơn giản các thủ tục, trình tự về cho vay 

(hồ sơ vay vốn, không bắt buộc TCTD phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu 

chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi; phương thức/cách thức thẩm định, phê 

duyệt; xác lập hợp đồng/thỏa thuận cho vay; thẩm định, phê duyệt; đến xác lập hợp 

đồng/thỏa thuận cho vay; giải ngân vốn vay) trên cơ sở bảo đảm và chịu trách nhiệm 

về an toàn và chất lượng tín dụng. 

8. Quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư 39: “4. Phí cam kết rút vốn kể từ 

thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu”. Thực 

tế có những khoản vay có thời gian rút vốn kéo dài mà khách hàng và TCTD đã thỏa 

thuận về từng đợt rút vốn. Theo đó, các TCTD đã phải bố trí nguồn vốn để sẵn đáp 

ứng nhu cầu giải ngân của khách hàng. Chính vì vậy, việc chỉ cho phép thu phí cam 

kết rút vốn đến ngày giải ngân lần đầu là chưa phù hợp và không đảm bảo hiệu quả 

tài chính cho các TCTD. Đề nghị sửa đổi thành phí cam kết rút vốn trong thời hạn 

rút vốn đã thỏa thuận. 

9. Quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư 39: “5. Các loại phí khác liên quan 

đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan”. Đề nghị NHNN quy định, liệt kê hết tất cả các loại phí liên quan đến hoạt 

động cho vay mà TCTD được thu của khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho các TCTD 

trong việc xác định các khoản phí mà TCTD được phép thu; trong đó bổ sung các 

loại phí thu liên quan cho vay theo phương thức điện tử. 

10. Quy định tại Điều 19 Thông tư 39: “Tổ chức tín dụng không được cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ đối với khoản vay đã có một kỳ hoặc nhiều kỳ hạn bị quá hạn trả 

nợ”. Trường hợp khách hàng có 1 kỳ trả nợ bị quá hạn, nhưng đã thanh toán nợ quá 

hạn, sau đó khách hàng có nhiều kỳ hạn trả nợ đúng hạn, đến nay khả năng tài chính 

bị suy giảm và đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Nếu theo nội dung quy định trên 

thì TCTD không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng => Quy định trên 

chưa phù hợp với thực tế triển khai. Đề nghị NHNN quy định theo hướng: Kỳ hạn bị 

quá hạn cách xa thời điểm đề nghị cơ cấu trong khoảng thời gian nhất định nào đó 
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thì cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mà trong khoảng thời gian đó khách hàng 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ với TCTD. 

11. Quy định tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư 39: “1. Khách hàng có trách 

nhiệm sử dụng vốn vay và trả nợ theo nội dung thỏa thuận; báo cáo và cung cấp tài 

liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của tổ chức tín dụng”. Việc yêu 

cầu các khoản vay bảo đảm 100% bằng sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng 

tiền gửi của KH tại chính TCTD cho vay phải đáp ứng đủ các hồ sơ vay, chứng minh 

mục địch sử dung vốn và kiểm tra giám sát sau vay như với các khoản vay thông 

thường khác là rất khó thực hiện và gây bức xúc cho các KH có tiền gửi tại các 

TCTD. Đề nghị không cần cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, 

không cần kiểm tra giám sát sau vay với các khoản vay cầm cố giấy tờ có giá. 

 

 

 


