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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Số: 15/2015/QĐ-TTg 

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

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 
 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính  

Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính 
Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg  

ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ  
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 
số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 
tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám 
sát tài chính Quốc gia  

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg như sau: 
“2. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho 

Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài 
chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài 
chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, 
chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài 
chính quốc gia.” 
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2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg như sau: 
“2. Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đối với 

thị trường tài chính; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính 
phủ về chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính; kiến nghị đối với các 
cơ quan nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về 
giám sát thị trường tài chính.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg như sau: 
“5. Phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng 

và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô; thiết lập cơ sở dữ 
liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính quốc gia báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 
79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát 
tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg như sau: 

“Điều 1. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Ủy ban) là cơ 
quan thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân 
tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác 
động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động 
giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp 
Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát 
tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg như sau: 

“Điều 19. Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan 
trong việc tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề về phân tích, 
đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động 
của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, quản lý, thanh tra, giám sát 
hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và thị trường tài chính quốc gia; xây 
dựng quy chế phối hợp công tác với các Bộ, ngành liên quan.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban 
Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg 
như sau: 

“Điều 20. Ủy ban có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất và cung cấp các 
phân tích, dự báo cho Thủ tướng Chính phủ, cung cấp cho các cơ quan liên quan 
các báo cáo theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.” 
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4. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát 
tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg như sau: 

“Điều 21. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số 
liệu thống kê định kỳ cho Ủy ban theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết định 
này và các báo cáo liên quan đến thị trường tài chính.  

Các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo 
hiểm và các tổ chức khác có liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng có 
trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu định kỳ và đột 
xuất cho Ủy ban. Danh mục tài liệu cụ thể do Ủy ban tổng hợp, hướng dẫn trên cơ 
sở các chế độ báo cáo tài chính, chế độ báo cáo thống kê cơ sở và quy định nghiệp 
vụ hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Các công ty kiểm toán độc lập có trách nhiệm cung cấp báo cáo kiểm toán, báo 
cáo tài chính, thư quản lý của các tổ chức tài chính theo yêu cầu của Ủy ban.” 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ 
tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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Phụ lục 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg  

ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ) 
 

I. BÁO CÁO, SỐ LIỆU CÁC BỘ, NGÀNH CUNG CẤP CHO ỦY BAN 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA 

 

STT Tên báo cáo và đơn vị cung cấp Nội dung báo cáo  

1 Bộ Tài chính   

a Tình hình thực hiện cân đối NSNN 
(tháng, quý, năm) 

Báo cáo theo mẫu 006.H/BCB-TC 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

b Vay và trả nợ Chính phủ (năm) Báo cáo theo mẫu 009.H/BCB-TC 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

c Vay và trả nợ nước ngoài của Quốc 
gia (năm) 

Báo cáo theo mẫu 010.H/BCB-TC 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

2 Ngân hàng nhà nước Việt Nam   

a Cán cân thanh toán quốc tế (quý, năm) Báo cáo theo mẫu 005.H/BCB-NHNN 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

b Dự trữ ngoại hối nhà nước (quý, năm) Báo cáo theo mẫu 007.H/BCB-NHNN 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

c Bảng cân đối tiền tệ của NHNN 
(quý, năm) 

Báo cáo theo mẫu 009.H/BCB-NHNN 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

d Tổng phương tiện thanh toán; tiền 
gửi và tốc độ tăng/giảm (quý, năm) 

Báo cáo theo mẫu 001.H/BCB-NHNN 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư   

 
Báo cáo tổng hợp thực hiện kế 
hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc 
nguồn vốn ngân sách (tháng) 

Báo cáo theo mẫu 015.H/BCB-KHĐT 
(QĐ số 15/2014/QĐ-TTg) 

 

Ghi chú: 
- Nội dung các báo cáo nêu trên được trích dẫn từ chế độ báo cáo thống kê 

tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/ 
QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ và thời 
hạn cung cấp báo cáo quy định tại các mẫu biểu tương ứng. 

- Trường hợp, các mẫu báo cáo này bị hủy bỏ hoặc sửa đổi (thay thế), các Bộ, 
ngành phối hợp với Ủy ban để thống nhất nội dung báo cáo cung cấp cho Ủy ban, 
đảm bảo duy trì thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính quốc gia. 
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II. BÁO CÁO, SỐ LIỆU ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA 
CUNG CẤP CHO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH, NGÂN 
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN 

1. Báo cáo giám sát chung thị trường tài chính (6 tháng đầu năm, năm). 
2. Báo cáo giám sát hợp nhất tập đoàn tài chính (6 tháng đầu năm, năm). 
3. Báo cáo tình hình khu vực phi tài chính (6 tháng đầu năm, năm). 
4. Báo cáo tổng quan thị trường tài chính (năm). 
5. Một số báo cáo chuyên đề về kinh tế và tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
 
 

 
 


