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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 
Số: 24/2012/TT-NHNN 

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

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2012 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011  
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt  

huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng 
 

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 8 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; 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính 
phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 11/NQ-CP 
ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung 
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; 

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 Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng 
vàng của tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2011/TT-NHNN). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN như sau: 

“Điều 1. Tổ chức tín dụng không được thực hiện vay và cho vay vốn bằng 
vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng 
đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại 
tổ chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đầu tư và các 
hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng; trừ trường hợp đặc biệt, để đảm bảo an 
toàn hoạt động ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, 
quyết định việc thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số tổ chức tín 
dụng với nhau.” 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2012. 

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các 
đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 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, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và các cá 
nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

   

KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
Lê Minh Hưng 

 
 


