
   

 Kính gửi:  Ngân hàng Nhà nước 

 Hiệp  hội Bất  động  sản  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  (HoREA)   đánh  giá  cao  Ngân  hàng 
 Nhà  nước  đã  chỉ  đạo  triển  khai,  thực  hiện  hiệu  quả  nhiệm  vụ  của  ngành  ngân  hàng  thời  gian 
 qua,  góp  phần  quan  trọng  vào  thành  tựu  chung  của  đất  nước,  nhất  là  mục  tiêu  kiểm  soát 
 lạm  phát,  ổn  định  kinh  tế  vĩ  mô,  thúc  đẩy  tăng  trưởng,  bảo  đảm  các  cân  đối  lớn  của 
 nền kinh tế  trong năm  2022. 

 Hiệp  hội  hoan  nghênh  Ngân  hàng  Nhà  nước  đã  quyết  định  tổ  chức  “Hội  nghị  về 
 công  tác  tín  dụng  đối  với  lĩnh  vực  bất  động  sản”  vào  ngày  08/02/2023  để  lắng  nghe  và 
 xem  xét  giải  quyết  các  khó  khăn,  “vướng  mắc”  trong  việc  tiếp  cận  tín  dụng  của  các  doanh 
 nghiệp  bất  động  sản,  người  mua  nhà  và  nhà  đầu  tư  nhằm  thực  hiện  Nghị  quyết  01/NQ-CP 
 ngày  03/01/2023  của  Chính  phủ,  Chỉ  thị  03/CT-TTg  ngày  27/01/2023  của  Thủ  tướng  Chính 
 phủ  và  Chỉ  thị  01/CT-NHNN  ngày  17/01/2023  của  Thống  đốc  Ngân  hàng  Nhà  nước.  Đặc 
 biệt  là  ý  kiến  chỉ  đạo  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  Phạm  Minh  Chính  trong  cuộc  gặp  mặt  đầu 
 xuân  ngành  ngân  hàng  ngày  27/01/2023  đã  nhấn  mạnh  ngành  ngân  hàng  cần  rà  soát,  điều 
 chỉnh  chính  sách  phù  hợp,  tháo  gỡ  khó  khăn  về  tín  dụng,  nợ  xấu,  trái  phiếu  doanh 
 nghiệp,  nhà  ở  xã  hội  và  cho  công  nhân.  Tập  trung  tháo  gỡ  khó  khăn,  thúc  đẩy  phát 
 triển thị trường bất động sản  cả về phía người bán  và  người mua  . 

 Hiệp  hội  xin  được  báo  cáo  về  một  số  khó  khăn,  “vướng  mắc”  trong  hoạt  động  tín 
 dụng  của  doanh  nghiệp,  người  mua  nhà  và  kiến  nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước  cho  phép  doanh 
 nghiệp  bất  động  sản  được  tái  cơ  cấu  khoản  nợ  vay  tín  dụng  đến  hạn,  giữ  nguyên  nhóm 
 nợ  và  được  vay  vốn  tín  dụng  mới  nếu  có  tài  sản  bảo  đảm  để  vượt  qua  thời  điểm  khó 
 khăn  “có  tính  sống,  còn”  trong  năm  2023,  đồng  thời  hỗ  trợ  người  mua  nhà  được  vay  vốn 
 tín  dụng,  để  hỗ  trợ  thị  trường  bất  động  sản  phục  hồi,  phát  triển  theo  hướng  an  toàn,  ổn 
 định  và  bền  vững,  đồng  thời  có  lợi  cho  sự  phát  triển  an  toàn,  hiệu  quả,  bền  vững  của  cả 
 hệ thống tín dụng. 

 1/-  Thị  trường  bất  động  sản  đang  rất  khó  khăn,  có  thể  nói  năm  2022  là 
 năm   “khó  khăn  khắc  nghiệt  nhất  ”  và  năm  2023  là  năm  “quyết  định  sống,  còn”   đối  với 
 các  doanh  nghiệp  bất  động  sản  nên  cần  có  các  giải  pháp  đồng  bộ  về  thể  chế  pháp  luật, 
 về thủ tục hành chính, về thị trường vốn, trước hết là giải pháp về tín dụng: 

 1.1)-  Khó  khăn  của  doanh  nghiệp  bất  động  sản  và  một  số  “vướng  mắc”  trong 
 việc tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng: 

 Hiệp  hội  được  biết  theo  báo  cáo  của  Tổng  Cục  Thống  kê  thì   số  doanh  nghiệp  bất 
 động  sản  giải  thể  trong  năm  2022  gần  1.200  doanh  nghiệp  tăng  38,7%   so  với  năm  2021. 
 Có  thể  nói,   năm  2022 là  năm     khó  khăn  khắc  nghiệt  nhất     đối  với   tất  cả  doanh  nghiệp  bất 
 động  sản,   mà  kinh  doanh  bất  động  sản  là  một  trong  “21  ngành  kinh  tế  cấp  1”     quan  trọng 
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 nhất  của  nền  kinh  tế     của  nước  ta   (với  tổng  số  1.571  ngành  kinh  tế  từ  cấp  1  đến  cấp  5 theo 
 Quyết  định  số  27/2018/QĐ-TTg)  ,  nên  thị  trường  bất  động  sản  gặp  khó  khăn  thì  tác  động  bất 
 lợi  dây  chuyền  lan  sang   nhiều  lĩnh  vực  kinh  tế  và  cả  vấn  đề  đảm  bảo  an  sinh  xã  hội  về  nhà 
 ở cho người yếu thế trong xã hội. 

 Nhiều  doanh  nghiệp  bất  động  sản  đã  phải  quyết  liệt  tái  cấu  trúc,  tái  cơ  cấu  đầu  tư, 
 thay  đổi  phương  án  kinh  doanh,   phải  dừng,  đình  hoãn  hoạt  động  đầu  tư,  thi  công  dự  án, 
 dừng  IPO;   phải  thu  hẹp  quy  mô  sản  xuất,  chuyển  nhượng  bớt  dự  án  nhưng  vẫn  không  tìm 
 được  nhà  đầu  tư;  phải   cắt  giảm  nhân  lực,  thậm  chí  có  đơn  vị   giảm  đến  50%  số  lao  động, 
 giảm  lương  từ  30-50%,  không  “lo”  được  lương  tháng  13,  nửa  tháng  lương  13  cũng 
 không  có,  không  có  thưởng   Tết  Qúy  Mão;  nhiều  người  người  dân   có  nhu  cầu  nhưng 
 cũng   khó tạo lập được nhà ở. 

 Nhiều  doanh  nghiệp  bất  động  sản  tuy  có   tổng  tài  sản  có  giá  trị  lớn   và  đã  thực  hiện 
 nhiều  biện  pháp   giảm  sâu  giá  bán,     tăng  chiết  khấu  đến  45-50%   nhưng  vẫn   rất  khó  bán 
 được  hàng   vì  hầu  như   không  có  người  mua   nên  doanh  nghiệp   thiếu  tiền  mặt,  âm  dòng 
 tiền,  bị  thiếu  thanh  khoản  nghiêm  trọng   có  thể  dẫn  đến  tình  trạng   “chết  trên  đống  tài 
 sản”. 

 Dự  báo  năm  2023  là  năm  “quyết  định  sống,  còn”  đối  với các  doanh  nghiệp  bất 
 động  sản  nếu  không  được  hỗ  trợ  giải  quyết  “nút  thắt”  về  dòng  tiền  để  đảm  bảo  tính  thanh 
 khoản,  trước  hết  là  nhu  cầu  và  nguyện  vọng  của  tất  cả  các  doanh  nghiệp  bất  động  sản 
 mong  muốn  được  tiếp  cận  nguồn  vốn  vay  tín  dụng  để  vượt  qua  giai  đoạn  cực  kỳ  khó 
 khăn. 

 Hiện  nay,  bên  cạnh  khó  khăn  lớn  nhất  là  “vướng  mắc  pháp  lý”  chiếm  70%  khó 
 khăn  của  các  doanh  nghiệp  bất  động  sản  thì  khó  khăn  trực  tiếp  tiếp  theo  là  vấn  đề  “trái 
 phiếu  doanh  nghiệp  riêng  lẻ  đến  hạn”  và  các  khoản  vay  tín  dụng  đến  hạn  kéo  theo  rủi  ro 
 chuyển thành  “nợ xấu”  hoặc  “nhảy nhóm nợ xấu hơn”  trong các trường hợp sau đây: 

 (1)  Doanh  nghiệp  có  các  khoản  vay  tín  dụng  sắp  đáo  hạn  mà  nếu  không  được  gia 
 hạn  thì bị xếp vào  nhóm nợ  “xấu”. 

 (2)  Doanh  nghiệp  có  các  khoản  vay  tín  dụng  quá  hạn  có  thể  bị  “nhảy  nhóm”  sang 
 nhóm  nợ  “xấu hơn”. 

 (3)  Doanh  nghiệp  có  nợ  “xấu”  dù  có  dự  án  khả  thi,  có  tài  sản  bảo  đảm  vẫn  không 
 tiếp  cận  được  các  khoản  vay  tín  dụng  mới  nếu  Ngân  hàng  Nhà  nước  không  cho  phép  “nới 
 một chút”  điều kiện vay vốn tín dụng, nhưng  không  phải là hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng. 

 (4)  Ngoài ra,  người mua nhà  hiện nay cũng  khó vay  vốn tín dụng. 
 1.2)- Một số quy định về tín dụng cần được xem xét sửa đổi: 
 Có  một  số  quy  định  của  Ngân  hàng  Nhà  nước  hoặc  quy  định  riêng  của  các  ngân  hàng 

 thương  mại  cần  được  xem  xét  sửa  đổi,  bổ  sung  để  phù  hợp  với  yêu  cầu  của  tình  hình  thực 
 tiễn hiện nay, như sau: 

 (1)  Hiện  nay,  các  ngân  hàng  thương  mại  yêu  cầu  doanh  nghiệp  bất  động  sản  vay  tín 
 dụng  thì  dự  án  bất  động  sản  phải  có  “chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư”  và  “tài  sản  bảo 
 đảm  cho  khoản  vay”  là  đúng  quy  định  pháp  luật.  Nhưng  đồng  thời,  nhiều  ngân  hàng 
 thương  mại  còn  yêu  cầu  doanh  nghiệp  bất  động  sản  phải  có  Giấy  phép  xây  dựng  mà  yêu 
 cầu  phải  có  Giấy  phép  xây  dựng  là  “giấy  phép  con”  làm  khó  cho  doanh  nghiệp  bất  động 
 sản và  không nằm trong điều kiện  để được vay vốn tín  dụng. 

 (2)  Thực  hiện  “lộ  trình”  hạn  chế  dần  nguồn  vốn  tín  dụng  vào  các  lĩnh  vực  tiềm  ẩn  rủi 
 ro  như  chứng  khoán,  bất  động  sản,  nên  Thông  tư  08/2020/TT-NHNN  quy  định  các  tổ  chức 
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 tín  dụng  chỉ  được  sử  dụng  tối  đa  nguồn  vốn  huy  động  ngắn  hạn,  tiết  kiệm  để  cho  vay 
 trung  dài  hạn  theo  tỷ  lệ  như  sau:  “Từ  ngày  01/10/2022  đến  ngày  30/09/2023:  34%;  Từ 
 ngày  01/10/2023:  30%  ”  dẫn  đến  hệ  quả  là  các  tổ  chức  tín  dụng  càng  bị  giảm  nguồn  vốn  tín 
 dụng  cho vay trung dài hạn,  cần được xem xét  kéo giãn  thêm  “lộ trình”  này. 

 (3)  Điểm  a  khoản  8  Thông  tư  16/2021/TT-NHNN  quy  định  tổ  chức  tín  dụng  không 
 được  mua  trái  phiếu  doanh  nghiệp  trong  trường  hợp  “a)  Trái  phiếu  doanh  nghiệp  phát 
 hành  trong  đó  có  mục  đích  để  cơ  cấu  lại  các  khoản  nợ  của  chính  doanh  nghiệp  phát  hành”, 
 trong  lúc  Nghị  định  65/2022/NĐ-CP  cho  phép  doanh  nghiệp  được  phát  hành  trái  phiếu 
 có mục đích để  cơ cấu lại các khoản nợ  của chính doanh  nghiệp phát hành. 

 2/-  Đề  nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước  xem  xét  áp  dụng  tương  tự  các  giải  pháp  rất 
 thiết  thực  và  hiệu  quả  của  Thông  tư  14/2021/TT-NHNN  nhằm  hỗ  trợ  khách  hàng  chịu 
 ảnh  hưởng  bởi  dịch  CoViD-19,  để  áp  dụng  cho  các  doanh  nghiệp  bất  động  sản  năm 
 2023: 

 Để  hỗ  trợ  các  doanh  nghiệp  phục  hồi  và  phát  triển  kinh  tế  sau  đại  dịch  CoViD-19 
 trong  năm  2022  và  trên  cơ  sở  Nghị  quyết  43/2022/QH15  của  Quốc  hội,  Nghị  quyết 
 406/NQ-UBTVQH15,  Nghị  quyết  11/NQ-CP  ngày  30/01/2022  và  Nghị  định 
 31/2022/NĐ-CP,  Nghị  định  36/2022/NĐ-CP  của  Chính  phủ  thì  Ngân  hàng  Nhà  nước  đã  có 
 Thông  tư  03/2022/TT-NHNN  thực  hiện  hỗ  trợ  lãi  suất  đối  với  các  khoản  vay  của  doanh 
 nghiệp,  hợp  tác  xã,  hộ  kinh  doanh,  nhưng  không  áp  dụng  đối  với  các  doanh  nghiệp 
 kinh doanh bất động sản thương mại. 

 Đặc  biệt  trong  năm  2021,  Hiệp  hội  đánh  giá  rất  cao  Thông  tư  14/2021/TT-NHNN 
 (sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Thông  tư  số  01/2020/TT-NHNN)  của  Ngân  hàng  Nhà 
 nước  “Quy  định  về  việc  tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  Ngân  hàng  nước  ngoài  cơ  cấu  lại  thời 
 hạn  trả  nợ,  miễn,  giảm  lãi,  phí,  giữ  nguyên  nhóm  nợ  nhằm  hỗ  trợ  khách  hàng  chịu  ảnh 
 hưởng  bởi  dịch  CoViD-19”  (nhưng  cũng  không  áp  dụng  đối  với  các  doanh  nghiệp  kinh 
 doanh bất động sản thương mại)  với các  giải pháp rất  thiết thực  và  hiệu quả,  như sau: 

 -  “Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
 Tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  đối 

 với  số  dư  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  của  khoản  nợ  khi  đáp  ứng  đầy  đủ  các  điều  kiện  sau  đây:  1. 
 Phát  sinh  trước  ngày  01/8/2021  từ  hoạt  động  cho  vay,  cho  thuê  tài  chính;  2.  Phát  sinh  nghĩa 
 vụ  trả  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  trong  khoảng  thời  gian  từ  ngày  23/01/2020  đến  ngày  30/6/2022; 
 3.  Số  dư  nợ  của  khoản  nợ  được  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  khi  thuộc  một  trong  các  trường 
 hợp  sau  đây:  a)  Số  dư  nợ  còn  trong  hạn  hoặc  quá  hạn  đến  10  (mười)  ngày  kể  từ  ngày  đến 
 hạn  thanh  toán,  thời  hạn  trả  nợ  theo  hợp  đồng,  thỏa  thuận,  trừ  trường  hợp  quy  định  tại 
 điểm  b,  điểm  c,  điểm  d  Khoản  này;  b)  Số  dư  nợ  của  khoản  nợ  phát  sinh  trước  ngày 
 23/01/2020  và  quá  hạn  trong  khoảng  thời  gian  từ  ngày  23/01/2020  đến  ngày  29/3/2020;  c) 
 Số  dư  nợ  của  khoản  nợ  phát  sinh  từ  ngày  23/01/2020  đến  trước  ngày  10/6/2020  và  quá  hạn 
 trước  ngày  17/5/2021;  d)  Số  dư  nợ  của  khoản  nợ  phát  sinh  từ  ngày  10/6/2020  đến  trước 
 ngày  01/8/2021  và  quá  hạn  từ  ngày  17/7/2021  đến  trước  ngày  07/9/2021;  4.  Được  tổ  chức 
 tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  đánh  giá  khách  hàng  không  có  khả  năng  trả 
 nợ  đúng  hạn  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  theo  hợp  đồng,  thỏa  thuận  do  doanh  thu,  thu  nhập  sụt 
 giảm  bởi  ảnh  hưởng  của  dịch  Covid-19;  5.  Khách  hàng  có  đề  nghị  được  cơ  cấu  lại  thời 
 hạn  trả  nợ  và  tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  đánh  giá  khách  hàng  có 
 khả  năng  trả  nợ  đầy  đủ  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  theo  thời  hạn  trả  nợ  được  cơ  cấu  lại;  6.  Tổ 
 chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  không  thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả 
 nợ  đối  với  khoản  nợ  vi  phạm  quy  định  pháp  luật;  7.  Thời  gian  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ 
 (kể  cả  trường  hợp  gia  hạn  nợ)  phù  hợp  với  mức  độ  ảnh  hưởng  của  dịch  Covid  -19  đối  với 
 khách  hàng  và  không  vượt  quá  12  tháng  kể  từ  ngày  tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng 

 3 



 nước  ngoài  thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  hoặc  kể  từ  ngày  đến  hạn  của  từng  số  dư  nợ 
 được  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ;  8.  Việc  thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  cho  khách  hàng 
 thực hiện đến ngày 30/6/2022”. 

 - “Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí 
 1.  Tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  quyết  định  việc  miễn,  giảm 

 lãi,  phí  theo  quy  định  nội  bộ  đối  với  số  dư  nợ  của  khoản  nợ  phát  sinh  trước  ngày  01/8/2021 
 từ  hoạt  động  cấp  tín  dụng  (trừ  hoạt  động  mua,  đầu  tư  trái  phiếu  doanh  nghiệp)  mà  nghĩa 
 vụ  trả  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  đến  hạn  thanh  toán  trong  khoảng  thời  gian  từ  ngày  23/01/2020 
 đến  ngày  30/6/2022  và  khách  hàng  không  có  khả  năng  trả  nợ  đúng  hạn  nợ  gốc  và/hoặc 
 lãi  theo  hợp  đồng,  thỏa  thuận  do  doanh  thu,  thu  nhập  sụt  giảm  bởi  ảnh  hưởng  của  dịch 
 Covid  -19;  2.  Việc  thực  hiện  miễn,  giảm  lãi,  phí  cho  khách  hàng  theo  quy  định  tại  Thông  tư 
 này  thực  hiện  đến  ngày  30/6/2022;  3.  Sửa  đổi,  bổ  sung khoản  2  Điều  6  Thông  tư  số 
 01/2020/TT-NHNN (đã  được  sửa  đổi,  bổ  sung  bởi khoản  4  Điều  1  Thông  tư  số 
 03/2021/TT-NHNN ngày  02  tháng  4  năm  2021  của  Thống  đốc  Ngân  hàng  Nhà  nước  Việt 
 Nam  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Thông  tư  số  01/2020/TT-NHNN) như  sau:  2.  Tổ  chức 
 tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  được  giữ  nguyên  nhóm  nợ  đã  phân  loại  theo 
 quy  định  của  Ngân  hàng  Nhà  nước  Việt  Nam  về  phân  loại  nợ  trong  hoạt  động  của  tổ  chức 
 tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  đối  với  số  dư  nợ  được  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả 
 nợ,  miễn,  giảm  lãi  quy  định  tại  Điều  4  và  Điều  5  Thông  tư  này  của  khoản  nợ  phát  sinh  từ 
 ngày  23/01/2020  đến  trước  ngày  01/8/2021  như  sau:  a)  Giữ  nguyên  nhóm  nợ  đã  phân  loại 
 tại  thời  điểm  gần  nhất  trước  ngày  thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  lần  đầu  đối  với  số 
 dư  nợ  quy  định  tại  điểm  a  khoản  3  Điều  4  Thông  tư  này;  b)  Giữ  nguyên  nhóm  nợ  đã  phân 
 loại  tại  thời  điểm  gần  nhất  trước  ngày  khoản  nợ  bị  chuyển  quá  hạn  đối  với  số  dư  nợ  quy 
 định  tại  điểm  c,  điểm  d  khoản  3  Điều  4  Thông  tư  này;  c)  Giữ  nguyên  nhóm  nợ  đã  phân  loại 
 tại  thời  điểm  gần  nhất  trước  ngày  thực  hiện  miễn,  giảm  lãi  lần  đầu  đối  với  số  dư  nợ  quy 
 định tại Điều 5 Thông tư này”. 

 3/- Kiến nghị: 
 Đề  nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước  xem  xét  ban  hành  Thông  tư  (mới)  tương  tự  Thông  tư 

 14/2021/TT-NHNN  cho  phép  doanh  nghiệp  bất  động  sản  được  tái  cơ  cấu  khoản  nợ  vay 
 tín  dụng  đến  hạn  trong  thời  hạn  từ  12-24  tháng,  giữ  nguyên  nhóm  nợ  và  được  vay  vốn 
 tín  dụng  mới  có  tài  sản  bảo  đảm  và  đề  nghị  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  Thông  tư  của  Ngân 
 hàng Nhà nước,  như sau: 

 (1)  “Điều ... Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
 Tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  đối  với 

 số  dư  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  của  khoản  nợ  khi  đáp  ứng  đầy  đủ  các  điều  kiện  sau  đây:  1.  Phát 
 sinh  trước  ngày  31/12/2022  từ  hoạt  động  cho  vay,  cho  thuê  tài  chính;  2.  Phát  sinh  nghĩa  vụ 
 trả  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  trong  khoảng  thời  gian  từ  ngày  …/…/…  đến  ngày  …/…/…;  3.  Số 
 dư  nợ  của  khoản  nợ  được  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  khi  thuộc  một  trong  các  trường  hợp  sau 
 đây:  a)  Số  dư  nợ  còn  trong  hạn  hoặc  quá  hạn  đến  10  (mười)  ngày  kể  từ  ngày  đến  hạn  thanh 
 toán,  thời  hạn  trả  nợ  theo  hợp  đồng,  thỏa  thuận,  trừ  trường  hợp  quy  định  tại  điểm  b,  điểm  c, 
 điểm  d  Khoản  này;  b)  Số  dư  nợ  của  khoản  nợ  phát  sinh  trước  ngày  …/…/…  và  quá  hạn 
 trong  khoảng  thời  gian  từ  ngày  …/…/…  đến  ngày  …/…/…;  c)  Số  dư  nợ  của  khoản  nợ  phát 
 sinh  từ  ngày  …/…/…  đến  trước  ngày  …/…/…  và  quá  hạn  trước  ngày  …/…/…;  d)  Số  dư 
 nợ  của  khoản  nợ  phát  sinh  từ  ngày  …/…/…  đến  trước  ngày  …/…/…  và  quá  hạn  từ  ngày 
 …/…/…  đến  ngày  …/…/…;  4.  Được  tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài 
 đánh  giá  khách  hàng  không  có  khả  năng  trả  nợ  đúng  hạn  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  theo  hợp  đồng, 
 thỏa  thuận  do  doanh  thu,  thu  nhập  sụt  giảm;  5.  Khách  hàng  có  đề  nghị  được  cơ  cấu  lại  thời 
 hạn  trả  nợ  và  tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  đánh  giá  khách  hàng  có 
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 khả  năng  trả  nợ  đầy  đủ  nợ  gốc  và/hoặc  lãi  theo  thời  hạn  trả  nợ  được  cơ  cấu  lại;  6.  Tổ  chức 
 tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  không  thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  đối 
 với  khoản  nợ  vi  phạm  quy  định  pháp  luật;  7.  Thời  gian  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  (kể  cả 
 trường  hợp  gia  hạn  nợ)  phù  hợp  với  mức  độ  doanh  thu,  thu  nhập  sụt  giảm  của  khách  hàng 
 và  không  vượt  quá  12  tháng  kể  từ  ngày  tổ  chức  tín  dụng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài 
 thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  hoặc  kể  từ  ngày  đến  hạn  của  từng  số  dư  nợ  được  cơ  cấu 
 lại  thời  hạn  trả  nợ;  8.  Việc  thực  hiện  cơ  cấu  lại  thời  hạn  trả  nợ  cho  khách  hàng  thực  hiện 
 đến  ngày …/…/…”. 

 (2)  “Điều … Điều kiện vay vốn tín dụng 
 Hiệp  hội  đề  nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước  chỉ  đạo  các  tổ  chức  tín  dụng  không  yêu  cầu 

 doanh nghiệp bất động sản phải có  “Giấy phép xây dựng”  thì mới  được vay vốn tín dụng. 
 Đối  với  doanh  nghiệp  bất  động  sản  có  khoản  vay  tín  dụng  quá  hạn  bị  chuyển  thành 

 “nợ  xấu”  thuộc  “nhóm  2,  nhóm  3”  có  nhu  cầu  vay  vốn  tín  dụng  để  thực  hiện  dự  án  thì 
 Hiệp  hội  đề  nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước  xem  xét,  cho  phép  tổ  chức  tín  dụng  được  xem  xét 
 giải  quyết  đối  với  trường  hợp  doanh  nghiệp  đảm  bảo  các  điều  kiện  sau  đây:  (i)  Đề  nghị  xem 
 xét  từng  trường  hợp  để  cho  “khoanh  nợ”  đối  với  khoản  “nợ  xấu”  thuộc  “nhóm  2,  nhóm 
 3”;  (ii)  Dự  án  đã  có  “chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư”  của  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm 
 quyền  và  có  tính  khả  thi;  (iii)  Có  tài  sản  bảo  đảm  cho  khoản  vay  tín  dụng;  (iv)  Được  tổ 
 chức tín dụng  đánh giá  khách hàng  có khả năng trả  nợ đầy đủ  nợ gốc và/hoặc lãi. 

 (3)  Hiệp  hội  đề  nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước  xem  xét  sửa  đổi,  bổ  sung  Điều  1  Thông  tư 
 số  08/2020/TT-NHNN  (sửa  đổi,  bổ  sung  khoản  5  Điều  16  Thông  tư  22/2019/TT-NHNN) 
 giãn  “lộ  trình”  quy  định  các  tổ  chức  tín  dụng  chỉ  được  sử  dụng  tối  đa  nguồn  vốn  huy 
 động ngắn hạn, tiết kiệm  để cho vay trung dài hạn  thêm 12 tháng,  như sau: 

 “5.  Ngân  hàng,  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài  phải  tuân  thủ  tỷ  lệ  tối  đa  của  nguồn 
 vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây: 

 a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021: 40%; 
 b) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022: 37%; 
 c) Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm  2023  2024:  34%; 
 d) Từ ngày 01 tháng 10 năm  2023  2024:  30%.” 
 (4)  Hiệp  hội  đề  nghị  Ngân  hàng  Nhà  nước  xem  xét  bãi  bỏ  điểm  a  khoản  8  Điều  4 

 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN để  phù hợp  với Nghị định  65/2022/NĐ-CP như sau: 
 “8.  Tổ  chức  tín  dụng  không  được  mua  trái  phiếu  doanh  nghiệp  trong  các  trường  hợp 

 sau:  a)  Trái  phiếu  doanh  nghiệp  phát  hành  trong  đó  có  mục  đích  để  cơ  cấu  lại  các  khoản  nợ 
 của chính doanh nghiệp phát hành  ”. 

 Trân trọng kính trình! 
 Nơi nhận  : 
 - Như trên; 
 - Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; 

 Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; 
 Bộ Kế hoạch Đầu tư; 

 - Ban Chấp hành HH; 
 - Quý vị Hội viên; 
 - Lưu VP. 

 TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Châu 
 ĐTDĐ: 0903 811 069 
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