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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ ______

Số: 10/2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định 

của các tổ chức tín dụng

CHÍNH PHỦ

Căn ��ứ L�ật T� ��hứ�� Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn ��ứ L�ật Ngân hàng Nhà nướ�� V��t Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 

năm 2010;
Căn ��ứ L�ật Cá�� t� ��hứ�� tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Xét đ�� nghị ��ủa Thống đố�� Ngân hàng Nhà nướ�� V��t Nam��

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản quy định tại Nghị định số 
141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành Danh 
mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 “1. T� ��hứ�� tín dụng đượ�� ��ấp g�ấy phép thành lập �à hoạt động phả� ��ó ���n 

pháp �ảo đảm ��ó số �ốn đ���� l� thự�� góp hoặ�� đượ�� ��ấp tố� th�ể� tương đương mứ�� 
�ốn pháp định q�y định tạ� Danh mụ�� �an hành kèm theo�� ��hậm nhất �ào ngày 31 
tháng 12 năm 2011”.

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Q�y��n hạn ��ủa Ngân hàng Nhà nướ�� V��t Nam:



CÔNG BÁO/Số 89 + 90 ngày 09-02-2011 5

1. Trong thờ� g�an ��á�� t� ��hứ�� tín dụng ��hưa đảm �ảo mứ�� �ốn pháp định theo 
q�y định tạ� khoản 1 Đ���� 1 Nghị định này�� Ngân hàng Nhà nướ�� V��t Nam không 
xem xét ����� mở rộng mạng lướ� hoạt động (��h� nhánh�� �ăn phòng đạ� d��n�� đơn �ị 
sự ngh��p�� ��á�� loạ� hình h��n d��n khá�� theo q�y định ��ủa pháp l�ật) �à ����� mở rộng 
nộ� d�ng hoạt động ��ủa t� ��hứ�� tín dụng.

2. Sa� ngày 31 tháng 12 năm 2011�� Ngân hàng Nhà nướ�� V��t Nam xem xét�� 
q�yết định x� lý theo q�y định ��ủa pháp l�ật đố� �ớ� t� ��hứ�� tín dụng không đảm �ảo 
mứ�� �ốn pháp định q�y định tạ� khoản 1 Đ���� 1 Nghị định này.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này ��ó h��� lự�� th� hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Thống đố�� Ngân hàng Nhà nướ�� V��t Nam�� ��á�� Bộ trưởng�� Thủ trưởng ��ơ q�an 

ngang Bộ�� Thủ trưởng ��ơ q�an th�ộ�� Chính phủ�� Chủ tị��h Ủy �an nhân dân tỉnh�� 
thành phố trự�� th�ộ�� Tr�ng ương ��hị� trá��h nh��m th� hành Nghị định này./.

 
TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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DANH MỤC
MứC VốN PHÁP ĐỊNH CỦA Tổ CHứC TÍN DỤNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP
ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ)

STT Loại hình tổ chức tín dụng
Mức vốn pháp định áp dụng 

cho đến năm 2011

I Ngân hàng

1 Ngân hàng thương mạ�

a Ngân hàng thương mạ� Nhà nướ�� 3.000 tỷ đồng

� Ngân hàng thương mạ� ��� phần 3.000 tỷ đồng

�� Ngân hàng l�ên doanh 3.000 tỷ đồng

d Ngân hàng 100% �ốn nướ�� ngoà� 3.000 tỷ đồng

đ Ch� nhánh Ngân hàng nướ�� ngoà� 15 tr��� USD

2 Ngân hàng ��hính sá��h 5.000 tỷ đồng

3 Ngân hàng đầ� tư 3.000 tỷ đồng

4 Ngân hàng phát tr�ển 5.000 tỷ đồng

5 Ngân hàng hợp tá�� 3.000 tỷ đồng

6 Q�ỹ tín dụng nhân dân

a Q�ỹ tín dụng nhân dân Tr�ng ương 3.000 tỷ đồng

� Q�ỹ tín dụng nhân dân ��ơ sở 0��1 tỷ đồng

II Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

1 Công ty tà� ��hính 500 tỷ đồng

2 Công ty ��ho th�ê tà� ��hính 150 tỷ đồng

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


