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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
  

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 
Số: 12/2015/TT-NHNN 

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

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN  
ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động 

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

 
 

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 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước; 

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 Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối; 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng 
trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là 
Thông tư số 06/2013/TT-NHNN). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN 
như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 5 như sau:  
"1. Trừ trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, 

Ngân hàng Nhà nước tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín 
dụng, doanh nghiệp 03 (ba) tháng kể từ thời điểm phát hiện một trong các hành vi 
vi phạm sau: 
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a) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch 
theo quy trình mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; 

b) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thanh toán, giao, nhận vàng 
miếng theo xác nhận giao dịch với Ngân hàng Nhà nước 03 (ba) lần; 

c) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm 03 (ba) lần các quy định về thông 
tin, báo cáo tại Thông tư này; 

d) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
kinh doanh vàng. 

2. Đối với tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt: 
a) Ngân hàng Nhà nước tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức 

tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, 
trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm 
soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) cho 
phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, 
chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng 
Nhà nước." 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 như sau: 
"1. Làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối trình Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch 
mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại 
khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư này; thông báo cho tổ chức 
tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng 
giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng." 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau: 
“Điều 25. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
1. Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch thông tin quy định tại điểm d 

khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 
2. Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này, làm đầu mối trình Thống đốc cho phép, 
chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt giao 
dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; thông báo cho tổ chức tín 
dụng quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép, chấm dứt cho phép 
giao dịch mua, bán vàng miếng, đồng gửi cho Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức 
tín dụng và Sở Giao dịch.  

3. Thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng 
của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của 
pháp luật.” 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2015. 
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 
Thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, 
doanh nghiệp mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ 
chức thi hành Thông tư này./. 

KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
Nguyễn Thị Hồng 

 
 


