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Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC  

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 42/2022/CV-IEC ngày 22/7/2022 của 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC đề nghị hướng dẫn việc vay vốn ưu 
đãi theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 đối với Dự án Khu 
nhà ở xã hội IEC tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội do Công ty IEC làm 
Chủ đầu tư. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Việc xác định đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, thời hạn được vay vốn 
thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được quy định tại Nghị định số 
31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách 
nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cụ thể 
là: 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 
nhiệm Lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, trong 
đó các nội dung, thông tin công bố bao gồm: Chủ đầu tư dự án; đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê 
đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp phép xây dựng hoặc 
được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng (điểm a 
khoản 5 Điều 10). 

 - Bộ Xây dựng có trách nhiệm Tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở 
xã hội, nhà ở cho công nhân của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; công bố bằng văn bản và trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng 
danh mục này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành và 
thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (điểm a khoản 4 Điều 10). 

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc 
trường hợp có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã 
hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây 
dựng tổng hợp, công bố (điểm b khoản 2 Điều 2). 

 - Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả 
nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định 
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này có hiệu lực thi hành (ngày 20/5/2022) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 
(khoản 5 Điều 3 và khoản 1 Điều 11). 

 Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 
Cơ điện IEC báo cáo UBND Thành phố Hà Nội để xem xét tổng hợp, lập danh 
mục dự án trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, công 
bố theo quy định. 

 Trường hợp còn gặp vướng mắc về điều kiện, trình tự, thủ tục vay vốn thì 
đề nghị Công ty báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị chủ trì xây 
dựng Nghị định số 31/2022/NĐ-CP để được hướng dẫn triển khai, thực hiện. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 42/2022/CV-IEC 
ngày 22/7/2022, đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC nghiên 
cứu, triển khai thực hiện./. 
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