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NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng 
__________ 

 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 4 như sau: 

“8. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trình tự, thủ tục thanh tra 

ngân hàng, giám sát ngân hàng; phân cấp thẩm quyền trong thực hiện hoạt động 

giám sát ngân hàng.” 

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau: 

“2. Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra, giám sát 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh).” 
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3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 như sau:  

“1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng 

cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh 

tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành 

chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện phòng, chống 

rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và phân 

công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

2. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm các 

Vụ, Cục, Văn phòng (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh 

tra, giám sát ngân hàng).   

Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được ra quyết định thanh 

tra, thành lập đoàn thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng được 

giao (trừ các cuộc thanh tra do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết 

định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 

Nghị định này), thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh 

tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.”  

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 5 Điều 8 như sau:  

“3. Ra quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra đối với đối tượng 

thanh tra ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo 

phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc theo yêu cầu của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước, gồm các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, các cuộc 

thanh tra chuyên ngành lớn, phức tạp, các cuộc thanh tra lại hoặc khi xét thấy 

cần thiết; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra; đề 

nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cử thanh tra viên ngân hàng, 

công chức khác tham gia đoàn thanh tra; trưng tập công chức, viên chức của 

cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia đoàn thanh tra. 

5. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có dấu hiệu rủi 

ro đe dọa đến sự an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tiến hành 

thanh tra đối với đối tượng thanh tra ngân hàng đã được Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước phân công thực hiện; trường hợp Giám đốc Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và 

chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quyết định của mình.” 
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5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 như sau: 

“1. Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh là đơn vị thuộc 

cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, giúp Giám đốc Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh quản lý nhà nước, tiến hành thanh tra hành chính, 

thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố đối với các đối 

tượng quản lý, thanh tra và giám sát ngân hàng trên địa bàn theo sự phân 

công, phân cấp, ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và theo quy 

định của pháp luật. Riêng Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

thành phố Hà Nội, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành 

phố Hồ Chí Minh là đơn vị tương đương Chi cục thuộc Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố             

Hồ Chí Minh. 

Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chịu sự quản lý, chỉ 

đạo trực tiếp của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và sự chỉ đạo, 

hướng dẫn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về công tác, nghiệp vụ 

thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.” 

6. Sửa đổi Điều 18 như sau: 

“1. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Thanh tra, 

giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra. Khi xét thấy cần 

thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra. 

2. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định thanh tra lại vụ việc 

đã được Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kết luận 

nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; vụ việc đã được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kết luận 

nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước giao.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 23 như sau: 

“b) Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành các quy định về an toàn hoạt 

động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; việc thực 

hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; việc thực hiện khuyến 

nghị, cảnh báo về giám sát ngân hàng và biện pháp khắc phục khi bị áp dụng 

can thiệp sớm theo quy định tại Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật các tổ chức tín dụng; 
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c) Phân tích, đánh giá thường xuyên tình hình tài chính, hoạt động, quản 

trị, điều hành và mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, rủi ro mang tính hệ thống; thực hiện xếp hạng các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hằng năm theo mức độ an toàn;” 

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25 như sau: 

“1. Kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc người được Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại 

Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, áp dụng can thiệp sớm theo 

quy định tại Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các 

tổ chức tín dụng.” 

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 30 như sau: 

“1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tham mưu, giúp Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tham mưu, giúp Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (trong trường hợp 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước phân cấp, ủy quyền): 

a) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ 

chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy 

phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các loại giấy phép hoạt động 

ngân hàng khác; 

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 

cho các tổ chức; 

c) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đối với chương trình, dự án tài 

chính vi mô;  

d) Chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 

hình thức pháp lý, giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành 

viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm 

soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, trừ nhân sự của 

ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhân sự do 

chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà 

nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ cử hoặc giới thiệu; chấp thuận người dự 

kiến được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài; chấp thuận việc thành lập, chấm dứt, giải thể chi nhánh, văn 

phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, chi nhánh, văn phòng đại diện 

và các hình thức hiện diện thương mại khác ở nước ngoài của tổ chức tín 

dụng; chấp thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của tổ 

chức tín dụng; chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng; 

chấp thuận các vấn đề khác về quản trị, tổ chức, tài chính và hoạt động theo 

pháp luật quy định phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoặc cho phép; 
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đ) Xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản trị, điều hành của các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm góp phần đảm bảo các 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động lành mạnh, an 

toàn và theo đúng quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện một số nội dung về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại 

diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, 

doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật và 

phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

g) Xây dựng và tổ chức, theo dõi triển khai thực hiện đề án, phương án 

củng cố, chấn chỉnh, cơ cấu lại, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài.” 

10. Sửa đổi Khoản 1 Điều 31 như sau: 

“1. Quy định cụ thể về mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị: 

a) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng với Thanh tra, giám sát Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh; 

b) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước     

chi nhánh; 

c) Giữa các Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với nhau.” 

11. Sửa đổi Điều 32 như sau: 

“Điều 32. Trách nhiệm của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh trong phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. 

2. Phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm của Thanh tra, giám sát Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh. 

3. Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, giám sát Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh. 

4. Tổ chức, chỉ đạo, bảo đảm kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, 

trang phục và các điều kiện cần thiết khác cho Thanh tra, giám sát Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh. 

5. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng 

Nhà nước.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
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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 Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành   

Nghị định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                     
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                    
- Văn phòng Quốc hội;                                                                                 

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội;  

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, TCCV (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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