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 THÔNG TƯ  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN  

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 

2017; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, điểm c khoản 6 và bổ sung khoản 12 

Điều 2 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống là việc tổ chức tín dụng cho vay đối 

với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình để thanh toán các chi phí cho mục đích 

tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình đó. Việc cho vay đối với hộ gia đình 

được xác lập qua đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 12 Điều này.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác (sau đây gọi là 

hoạt động kinh doanh) là việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng nhằm 

đáp ứng nhu cầu vốn ngoài quy định tại khoản 4 Điều này, bao gồm: Nhu cầu vốn 

của chính khách hàng là pháp nhân, cá nhân và nhu cầu vốn của hộ gia đình, tổ 

hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (bao gồm cả doanh nghiệp tư 

nhân). Việc cho vay đối với hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư 
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cách pháp nhân được xác lập qua đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 12 

Điều này.”. 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 6 như sau: 

“c) 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.”. 

d) Bổ sung khoản 12 như sau: 

“12. 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. Việc ủy 

quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự 

thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết. 

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư 

cách pháp nhân tham gia quan hệ vay vốn không được các thành viên khác ủy 

quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do 

mình xác lập, thực hiện.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Những nhu cầu vốn không được cho vay 

Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 

1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu 

tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.  

2. Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động 

đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Luật 

Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.  

3. Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư 

kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.  

4. Để mua vàng miếng. 

5. 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. 

6. 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: 

a) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay 

cũ; 
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b) Tại thời điểm xem xét cho vay, 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. 

7. Để chứng minh khả năng tài chính của khách hàng vay trong các quan hệ 

giao dịch dân sự với bên thứ ba. 

8. 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.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 như sau: 

“2. Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ 

bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách 

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

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau: 

“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 mức 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:  

a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  

b) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật 

Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;  

c) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa;  

d) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát 

triển công nghiệp hỗ trợ;  

đ) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc 

Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các 

văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau: 

“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.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 như sau: 
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“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”. 

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a và bổ sung điểm h khoản 2 Điều 22 như sau: 

a) 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; các nhu cầu vốn không được cho vay; phương 

thức cho vay; lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi tiền vay; tiêu chí xác định 

khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh được vay vốn theo lãi 

suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này; hồ sơ cho vay và các tài 

liệu của khách hàng gửi tổ chức tín dụng phù hợp với đặc điểm của khoản vay, 

loại cho vay và đối tượng khách hàng; thu nợ; điều kiện, quy trình và thủ tục cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn;” 

b) 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 các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo xác 

định của tổ chức tín dụng;”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 23 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản (bao gồm cả hợp đồng 

điện tử), trong đó tối thiểu có các nội dung sau:”. 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 như sau: 

“b) Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung cho khách hàng biết trước khi giao kết thỏa thuận cho vay và có xác nhận 

của khách hàng về việc đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin”. 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 như sau: 

“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.”. 

10. Bổ sung Điều 24a như sau: 

“Điều 24a: Hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử  

1. Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay qua việc sử dụng các phương tiện 

điện tử phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, hồ sơ, thủ tục cho vay bằng 

phương tiện điện tử phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp 

luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp 
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luật liên quan để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt 

động của tổ chức tín dụng.  

2. Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay qua việc sử dụng các phương tiện 

điện tử phải thực hiện quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro các quy trình nghiệp vụ 

được thực hiện tự động hóa, trong đó cần áp dụng các mô hình giám sát rủi ro và 

cảnh báo sớm để kịp thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận.  

3. Trường hợp để nhận biết và xác minh khách hàng vay vốn qua việc sử 

dụng các phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng phải có biện pháp, hình thức công 

nghệ để thu thập, kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin nhận 

biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng với các thông tin, yếu tố 

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

liệu định danh cá nhân được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 

bởi tổ chức cung ứng dịch vụ định danh và xác thực điện tử được cấp phép hoặc 

với thông tin tại kho dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng. 

4. Tổ chức tín dụng phải lưu giữ, bảo quản hồ sơ cho vay qua việc sử dụng 

các phương tiện điện tử, đảm bảo an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm 

bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ và cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 27 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực 

hiện thủ tục cho vay đối với khách hàng và giao kết thỏa thuận cho vay.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Cho vay theo hạn mức: Tổ chức tín dụng xác định và thỏa thuận với 

khách hàng mức dư nợ cho vay tối đa duy trì trong một khoảng thời gian nhất 

định. Một năm ít nhất một lần, tổ chức tín dụng xem xét xác định lại mức dư nợ 

cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.”. 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng: Tổ chức tín dụng xác định và 

thỏa thuận với khách hàng mức dư nợ cho vay dự phòng tối đa (ngoài phạm vi 

hạn mức cho vay đã thỏa thuận) trong thời hạn không vượt quá 01 (một) năm. Tổ 

chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi 

hạn mức cho vay dự phòng đã thỏa thuận.”. 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 7. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm. 
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2. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực 

hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp 

với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết thỏa thuận 

cho vay, hợp đồng tín dụng đó hoặc thoả thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho 

vay, hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Lãnh đạo NHNN; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- Công báo; 

- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT (02). 

                      THỐNG ĐỐC 

                      

 

 

 

 

 

  


