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QUY ÉT ĐỊNH
Ban hành Danh m ục bi mật nhà nirỏrc thuộc lĩnh vực N gân hàng

TH Ủ  TƯ Ớ N G  CH ÍN H  PHỦ

Cãn cừ  Luật Tò chức Chinh phù ttgàv 19 thủng 6 nảm 2015;

Cản cử Luật sửa đoi, bô sung một so điều cùa Luật Tồ chức Chinh phủ 
và Luật Tố chức chinh quyền địa phương ngày 22 tluing ì ì năm 2019;

Cản cứ  Luật Bào vệ bi mật nhà mcởc ngày ì 5 tháng I I  năm 2018;

Theo dề nghị cùa Thong đốc Ngàn hàng Nhá nuởc Việt Nam.

Q Ư YÉT ĐỊNH:

Diều 1. Bí m ật nhà nước dộ T uyệt m ậl gồm:

1. Phương án, ké hoạch phát hành loại liền mới chưa công khai.

2. Đc án, ké hoạch đòi tiền và két quà Ihu dôi tiền chưa công khai.

3. Đò án. phương án và kc hoạch thiết kế, chế bán mẫu liền chưa công khai.

Diều 2. Bi mật nhà mnVc độ Tối m ật gồm:

1. Mầu thict kc tiền vù giấy tờ cỏ giá dà được cấp cỏ thẳm quyền phê 
duyệt nhưng chưa còng khai; tập tin thiết kế của mẫu thiết kế tiền và giấy tờ 
có giá đà được càp có thẳm quyền phê duyệt; ban in. bản khắc. phim, khuôn 
đủc. khuôn dập cùa tiền và giấy tờ có giá; lụp tin ché [{10 Dàn in, bản khắc, 
phim, khuôn đúc, khuôn dập cũa tiền vù giấy tờ cỏ giá; mầu in thử. đúc thử. 
dập thu cùa ticn và giầy tờ cỏ giá đà được cấp có thâm quycn phc duyệt.

2. Cóng thức mực in tiền; thòng số kỷ thuật mục in tiền chưa công khai; 
thông số kỳ thuật ưong quá trình che tạo ban in, khuôn đúc, khuôn dập cua 
liền và iĩiẩỵ tờ có giả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phái hành: các quy 
định về chát lượng, thông sổ kỳ thuậi trong quả trinh in. đúc, dập tiền và giấy 
tờ  cỏ íỉiâ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.



3. Khóa an toàn, thông so kỳ thuật, yếu tổ chong giả đặc biệt cua tien,
giấy từ cỏ giá do Ngân hàng Nhà mrức Viột Nam phát hành.

Dieu 3. Bí mật nhà nước độ M ật gồm:

1. PluríTiìg án điều hãnh công cụ thực hiện chinh sách tiền tệ quốc gia
cua Ngân hàng Nhà mrớc Việt Nam chưa dưa vảo trien khai.

2. Số liệu lỏng lượng liền cung ửng cua Ngân hảng Nhà nước Việt Nam 
chưa công khai.

3. Nơi lưu giừ vàng vật chắt thuộc dự irìr ngoại hối Nhà nuúc ở trong nước.

4. Báo cáo tự kicm tra về hoạt động an toàn kho quỳ của các đơn vị 
thuộc Ngân hàng Nhã nước Việt Nam; Báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo kết 
quả giám sái cua Ngân hàng Nhà nước Viội Nam về hoạt động an toàn kho 
quỹ và quân lý dự trử ngoại hỏi nhà nước: Biên bản kiêm tra lình hình quán lý 
Dự irừ ngoại lìổi Nhà nước cùa Ngân hãng Nhà nước Việt Nam.

5. Sổ liệu tuyệt đoi về tỏng thu. tỏng chi, bội thu. bội chi tiền mặt của hộ 
thông Ngân hàng Nhã nước Viột Nam.

6. Sổ lượng tien in. đủc và tiền phát hành.

7. Ván bản quy định ký hiệu bằng chừ và sổ các loại tiền và các giấy cờ 
có giá.

X. K<ỉ* hoạch diều chuyền, lộnlì điều chuyển tien, lịch irinh vận chuyền, 
điện bão vân chuyền tien, tài sán quý, giấy lở có giá (ngày, giữ xuất phát, địa 
diêm đi. den. tuyến dường, loại phương tiện, khối lượng, giá trị. loại lài sán) 
chưa thực hiện cùa Ngân hàng Nhã nước Việt Nam.

9. Sổ liệu về xuất. nhập, tồn quỳ liền mặt. tài sán quý. giấy tở có giá cùa 
quỳ Dự trữ phát hành: số liệu về xuất kho. nhập kilo lien tiêu huy. kc hoạch 
lieu hủy lien: báo cáo kết quả tiôu hủy lien.

10. Kc hoạch mua sắm giấy in tiền, mực in tien, khuôn đúc dập tiền, phôi 
đúc dập tien; lài liệu vồ cấp vần scri đẻ in tien.

11. n ỏ  sơ tlìict kê. địa diêm, phương án, kê hoạch bao dam an ninh, an 
loàn cùa: cơ sờ in. dúc tiền; kho liền trung ưưnu. kho tiền khu vực, trung tâm 
xử lý liền kiêm kho liền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12. S ố  liộu tuyột dối v ẻ  số  lư ợng  tiền  g iả  thu  g iữ  q u a  hộ thống  ngân 
hàng. Kho hục Nhả nước.

13. Báo cáo kiểm tra cùa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nội dung 
liên quun đến sò liệu in, đúc tiền dôi vứi các cơ sỡ in. đúc tien.

o
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14. Báo cáo tài chinh cua Nhà máy in tiền Quốc gia.

15. Báo cáo kct quả thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn tài sản cua 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các Kho tien Trung ương.

16. Báo cáo giám sát tài chính của Ngân hàng Nhà nưởc Việt Nam đồi 
với Nhà máy in liền Quốc gia.

17. Kẻ hoạch kinh doanh, kế hoạch tải chinh hàng nãm và 5 năm của 
Nhà máy in tiên Quốc gia.

18. Bang cân đổi tài khoản kc loán. háng cân đối kề toán cua Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam.

19. Kct Cịua Ngân hàng Nhủ nước Viội Nam xcp hạng các tỏ chức tín 
dụng hàng năm chưa công khai.

20. Thông tin. tài liệu, số liộu VC mal. nguy c ơ  mat khà năng chi tra hoặc 
mất. nguy cơ mất klìà năng thanh toản cùa ngân hàng thương mại. ngân lìàng 
hợp tác xà, quỳ tín dụng nhân dân.

21. Thông tin. tài liệu VC kicm  soát độc biột ngân hàng thương m ại. ngân 
hàng hợp tác xả. quỳ tín dụng nhân dân, gôm:

a) Phương án cư cấu lại ngàn hàng thương mại. ngân hàng hợp lác xã. 
quỳ tín dụng nhân dân được kiêm soái đặc biệt;

h) Vàn bản cùa các dơn vị thuộc Nụân hãng Nhã nước Việt Nam về việc 
xem xét, quyết địnlì đặt ngán hàng thương mọi, ngân hàng hợp tác xã. quỹ tín 
dụng nliíìn dân vào kicm soái dặc biệt; quyết định dặt lịuỳ tín dụng nhân dân 
vào kiếm soát đặc biệi; kết quả giám sát về tình hình hoạt dụng của ngân häng 
thương mại. ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được kiêm soát 
đặc biệt;

c) Vãn bàn cua Ban Kiếm soát đặc biệt về: văn bản chi đạo ngân hàng 
thương mại. ngán hàng liựp lác xã. quỹ tín dụng nhân dân được kiêm soái đặc 
biệt; báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vê thực trạng lỏ chức, hoạt 
động, thực rrọng thực hiện phương án cơ cẩu lại đã được phê duyệt cùa ngân 
hàng thưcmg mại. ngân hàng hợp tác xã. quỳ tín dụng nhân dân dược kiểm 
soát đặc biệt và đề xuât châm din kiêm soát đặc biệt đẻ Ihực hiện sáp nhập, 
hợp nhất, giai thể. phá sản:

d) Vãn bản cua Ngân hãng Nhã nước Việt Nam về việc:

- Quyết định dặt ngân hàng (hương mại. ngân hàng hợp tác xã vào kiêm 
soát dặc biệt;
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- Báo cáo xin ý kiến của Chinh phú. Thu tuớng Chính phu về cơ cẩu lọi 
ngân hàng thương mại. ngân hàng hợp tác xã. quỹ tín dụng nhân dàn dược 
kicm soát đặc biệt; châm din kicm soát dặc biệt đê thực hiện sáp nhập, hợp 
nhất, giãi thế, phá sản.

22. Thông tin về cơ cấu lại. xử lý nợ xấu ngân hãng thương mại. ngân 
hàng hợp tác xã. quỷ tin dụng nhân dãn được xcp hạng yếu kém theo quy định 
cúa pháp luật chưa công khai, gôm :

a) Thông tin. tìỉi liệu về phương án. giãi pháp cơ  cẩu lại, xử lý nợ xẳu 
ngân hùng Ihương mại. ngân hàng hợp tác xã. quỳ tín ílụng nhàn dân được 
xcp hạng you kém;

b) Vàn bán của cảc đơn vị ihuộc Nuãn hàng Nhã nước Việi Nam về việc 
xem xét, phê duyột phương án. giãi pháp cư câu lại, xử lý nụ xâu:

c) Văn bản của Ngân hãng Nhà nưởc Việt Nam về việc phê duyệt 
phương ãn. giãi pháp cơ câu lại. xir lý nợ xâu; LỜ trinh, vãn bân báo cáo Chinlì 
phú. Thu tưởng Chính phu quyết định chù trương, phê duyệt phương án, giãi 
pháp cơ cẩu lại. xử lý nợ xâu.

23. Dô ủn cơ  cấu lại, xư lý nợ xấu của hệ thống các tỏ chức tín dụng 
chưa công khai; văn bàn cùa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin ý kiến các 
bộ, ngành và ý kiến của các hộ, ngành đối với nội dunti Đề án cơ cẩu lại, xứ 
lý nợ xấu của hộ thong các tò chức tín dụng; văn bán của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam trình, báo cáo Chính phủ. Thù tướng Chính phú và cap có 
thấm quyển về nội dung Đê án cơ  câu lại. xử lý nợ xấu cúa hệ thống các tỏ 
chức tín dụng.

24. Số tiền, thời hạn tổ chức lỉn dụng đề nghị vay đặc biệt, dò nghị gia 
hạn vay dục biệt chưa còng khai: so tiền, tliừi hạn tò chức tin dụng vay đặc 
biệt, gia hạn vay dặc biệt chưa công khai.

25. Thông tin giao dịch dáng ngừ do Ngân hảng Nhà nước Việt Nam 
chuyền cho các c a  quan nhà nước có thấm quyền ve phòng, chổng rửa tiên: 
phòng, chổng tài trợ khủng bỏ và phòng, chổng phổ biền vù khi hủy (liệt 
hàng loạt.

Diều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này cỏ hiệu lực thi hành kế từ niỉãy ký ban hành.

Diều 5. T rách  nhiệm th i hành

I. Thống đổc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ tri. phối hựp với 
Bộ trưởng Bộ Công an hướng dần. kiêm tra việc thi hãnh Quyêt định nảy.
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2. Các Bộ trưởng, Thú trương cơ quan ngang hộ, Thú trương cơ quan 
thuộc Chinh phù. Chủ tịch Uy ban nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc 
trung ưcmg, cảc cơ quan, lỏ chức, cá Iiĩìâncơ  licn quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết dịnh này./.

Nơi nhộn:
- Ban Bí ihir T m ng ương Oang:
- T hú  tưởng, các Phó Thu tướng C hinh phủ;
- Các bộ. cơ  quan ngang hộ. cơ  quan thuộc Chỉnh phũ;
- IIDND. UÜND củc tinh, ihảnh phổ trực thuộc
- Vũn phông Trung ương vã các Ban cùa Đang;
• Ván phông Tổng Bi thu;
- Vỉln phòng C hú lịch nưởc;
- 1 lội dồng Dãn tộc vả các Uy bu» cùa Ọ u ỏ í hội;
- Vfln phùng QuẨc hôi;
• Tòa án nhản dãn tôi cao:
- Viện kiềm  sãi nhãn dùn lối cao;
- K icnt «oán Nhã nuớc;
- ủ y  ban Gián» sát tái chính Ợuốc gia;
- Ngủn hãng Chinh sách xà hội;
• N gân  h àn g  Phát trien  V iộl N am ;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tò quổc Viội Nam;
-  C ơ  quan trung ương cua các đoản thè;
- VPC P: BTCN. các PCN. T rợ  lỷ TTg. TG Đ  c ổ n g  TTĐ T. 

các Vụ. Cục. dơn vị trực Ihuộc. Công bảo;
. Lưu: V T. N C  (2).

THỦ TƯ Ớ N G

Nguyễn Xuân Phúc


