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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 16/2013/QĐ-TTg 

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

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  

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

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; 

Căn cứ Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Chính 
phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước;  

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc mua, bán vàng miếng trên 
thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quyết định này điều chỉnh hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường 
trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng 
Nhà nước) với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán 
vàng miếng (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép). 

Điều 2. Nguyên tắc mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước 

1. Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà 
nước mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và 
được mua vàng miếng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước. 

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, 
doanh nghiệp được phép theo phương án mua, bán vàng miếng trong từng thời kỳ. 
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3. Việc xác định giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước của 
Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép thực hiện theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với từng hình thức mua, bán vàng 
miếng quy định tại Điều 6 của Quyết định này. 

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định phương án can thiệp thị trường 
vàng theo quy định tại Điều 5 Quyết định này. 

2. Khi thực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, Ngân hàng 
Nhà nước được mở tài khoản, mua vàng, bán vàng trên tài khoản ở nước ngoài 
hoặc mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà 
nước hoặc bán vàng ra nước ngoài. 

3. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo an toàn dự trữ ngoại hối Nhà 
nước thông qua việc tuân thủ các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư 
dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện mua, bán vàng miếng. 

Điều 4. Hạch toán kế toán 

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định việc áp dụng tỷ giá và giá vàng để quy đổi 
sang đô la Mỹ và đồng Việt Nam phục vụ công tác hạch toán và phản ánh biến 
động về tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế. 

2. Ngân hàng Nhà nước hạch toán các chi phí liên quan đến hoạt động mua, 
bán, nhập khẩu, xuất khẩu vàng, sản xuất vàng miếng vào chi phí nghiệp vụ của 
Ngân hàng Nhà nước. 

3. Các khoản tổn thất phát sinh liên quan tới hoạt động can thiệp thị trường 
vàng được xử lý theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước. 

 
Chương II 

GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG CỦA 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

 
Điều 5. Phương án mua, bán vàng miếng 

1. Phương án mua vàng miếng hoặc bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước 
để can thiệp thị trường vàng trong từng thời kỳ bao gồm các nội dung sau: 

1. Thời điểm mua, bán. 

2. Khối lượng vàng miếng mua, bán.  

3. Hình thức mua, bán. 

4. Đối tượng thực hiện mua, bán. 
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5. Các mức giá mua, bán cụ thể phù hợp với từng hình thức thực hiện mua, bán 
theo quy định tại Điều 6 Quyết định này. 

6. Các nội dung khác có liên quan. 

Điều 6. Hình thức thực hiện mua, bán vàng miếng 

Ngân hàng Nhà nước lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng 
trong từng lần giao dịch theo một trong các hình thức sau đây: 

1. Mua, bán vàng miếng trực tiếp; 

2. Mua, bán vàng miếng thông qua đấu thầu. 

Điều 7. Quy trình mua, bán vàng miếng  

Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục, quy trình mua, bán vàng 
miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép theo hình thức mua, bán vàng 
miếng quy định tại Điều 6 Quyết định này. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 8. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2013. 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 

1. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện việc 
mua, bán vàng miếng theo các quy định tại Quyết định này.  

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 
 
 
 


