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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 

trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
_______________ 

 

   

 

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 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 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 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, Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ 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; 

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

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

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

cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là 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 
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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 quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân, con dấu 

hình Quốc huy, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở tại thành 

phố Hà Nội. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn   

1. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định: 

a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự 

thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của 

Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng 

đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và bảo 

hiểm tiền gửi; 

b) Chiến lược, chương trình, đề án, dự án quan trọng về đổi mới và phát 

triển hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và 

bảo hiểm tiền gửi. 

2. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, phê duyệt hoặc           

ban hành: 

a) Kế hoạch dài hạn, năm năm và hằng năm về phát triển hệ thống các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ 

chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, 

về thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ 

khủng bố; 

b) Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động, an toàn hoạt động ngân 

hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản, thanh lý đối với các tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; quy định về 

thanh tra, giám sát ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi và phòng, chống rửa tiền, 

phòng, chống tài trợ khủng bố; 
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c) 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 theo phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

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

cho các tổ chức; 

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

chính vi mô theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước;  

e) 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 

theo phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

g) 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 theo phân công của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước; 

h) 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; 

i) 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 theo phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i 

khoản 2 Điều này theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
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4. Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, 

phương án quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này sau khi được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt. 

5. Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của Thanh tra, giám sát ngành 

Ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; tổ chức thực 

hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra đối với Thanh 

tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (sau đây gọi là 

Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh). 

6. Thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra ngân hàng, thanh tra về 

phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi và thanh tra về các lĩnh vực khác 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước đối với các đối 

tượng thanh tra ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều 2 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 theo quy định của pháp luật và phân công của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; thanh tra vụ việc do Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước giao. 

7. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và 

phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

8. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý về thanh tra, giám sát của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

9. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định 

xử lý sau thanh tra của Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước khi 

cần thiết. 

10. Thực hiện giám sát ngân hàng đối với các đối tượng giám sát ngân 

hàng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP theo quy định 

của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

11. Áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề 

xuất cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn, xử lý vi phạm đối với đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng 

giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

12. Tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện trách 

nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống 

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

chống khủng bố. 
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13. Tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý 

nhà nước về bảo hiểm tiền gửi. 

14. Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giám sát; 

hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra, giám sát ngân hàng đối 

với Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Hướng dẫn, kiểm tra 

các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về 

thanh tra, giám sát ngân hàng, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và 

phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố trong phạm vi quản lý 

nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. 

15. Yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân 

hàng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp các 

thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, 

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

16. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra, giám sát trong phạm 

vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. 

17. Yêu cầu Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo 

về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; 

tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ 

khủng bố thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. 

18. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn đối với hội, tổ chức phi 

Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước theo quy 

định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.   

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào 

hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền, 

phòng, chống tài trợ khủng bố; hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ 

thống thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài 

trợ khủng bố; tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra, giám sát cho thanh 

tra viên ngân hàng, công chức khác thuộc Thanh tra, giám sát ngành Ngân 

hàng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ 

khủng bố. 

20. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý, thanh tra, giám sát ngân 

hàng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 

21. Thực hiện cải cách hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo kế hoạch cải cách hành chính của 

Ngân hàng Nhà nước. 
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22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và chế 

độ, chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 

chức, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 

người lao động thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân cấp 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; có ý kiến về xét khen thưởng đối với 

các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

23. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật. 

24. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và 

phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng (gọi tắt là Vụ I).  

2. Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (gọi tắt là Vụ II). 

3. Văn phòng. 

4. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (gọi tắt là Cục I). 

5. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (gọi tắt là Cục II).  

6. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng III (gọi tắt là Cục III). 

7. Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Cục IV). 

8. Cục Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Cục V). 

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 4 Điều 1 Nghị 

định số 43/2019/NĐ-CP), 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. 

Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập 

thông tin, báo cáo về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; 

được quyền yêu cầu cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa 

tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; hợp tác, trao đổi thông tin về phòng, 

chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố với cơ quan của nước ngoài có 

thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định 

của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Văn phòng có 6 phòng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I có 6 phòng, 

Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II có 6 phòng, Cục Thanh tra, giám sát 

ngân hàng III có 4 phòng, Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng 

có 4 phòng, Cục Phòng, chống rửa tiền có 4 phòng. 



7 

 

 

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

Điều 4. Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có Chánh Thanh tra, giám sát 

ngân hàng và không quá 04 Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

2. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh 

tra Chính phủ.  

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó 

Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám 

sát ngân hàng và quy định của pháp luật. 

3. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm trước Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân 

hàng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và trước 

pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. 

4. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

quy định tại Điều 8 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị 

định số 43/2019/NĐ-CP; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ, cơ 

quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, Vụ Thanh tra, 

giám sát các tổ chức tín dụng nước ngoài, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân 

hàng, Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng, Vụ 

Tổ chức cán bộ, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội, Cục 

Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Cục Thanh tra, giám sát ngân 

hàng I, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cục Thanh tra, giám sát ngân 

hàng III, Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Văn phòng 

thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
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2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 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 Quyết 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). 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

 

 

 

 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2019-06-12T18:27:33+0700
	Hà Nội
	Thủ tướng Chính phủ<ttg@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




