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

 
Số: 12/2013/TT-NHNN  Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của  
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, 

phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng  
để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng,  

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi một số điều 
của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, 
mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi 
ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
(sau đây gọi là Thông tư số 02/2013/TT-NHNN). 

Điều 1. Khoản 1 Điều 25 của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN được sửa đổi như sau: 

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014”. 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị 
thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và 
Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013./. 
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