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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 
            VIỆT NAM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                 

     Số: 01/CT-NHNN                                   Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2011 
     
         

 CHỈ THỊ 
   Về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát  

lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội 
 

Thực hiện 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 v ĩ mô, bảo đảm an 
sinh xã hội ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và tổ chức tín dụng thực hiện nhiệm vụ và giải pháp như sau: 

1. Năm 2011, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng 
tín dụng dưới 20% và tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15%-16%; lãi suất và 
tỷ giá ở mức hợp lý. 

2. Đối với tổ chức tín dụng: 

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu tốc độ 
tăng tín dụng dưới 20%, các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ 
mô khác của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ; thực hiện đúng quy định của 
pháp luật về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng . Trường hợp xây dựng kế 
hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam để xem xét trên cơ sở việc đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh của tổ 
chức tín dụng và mức độ ảnh hưởng đến tốc độ tăng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng. 

b) Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, đồng thời điều chỉnh mạnh cơ cấu và nâng 
cao chất lượng tín dụng:  

- Giao kế hoạch kinh doanh cho chi nhánh và các đơn vị trực thuộc phù hợp với tốc độ 
tăng trưởng tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. 

- Thực hiện cấp tín dụng theo đúng quy định của pháp luật về tín dụng; đảm bảo các tỷ 
lệ an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không 
để thiếu hụt vốn khả dụng thanh toán; vốn tín dụng tập trung ưu tiên cho sản xuất - kinh 
doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa.  

- Thực hiện giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 
2010, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán; đến 30 tháng 6 năm 2011, tỷ trọng dư nợ 
cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ  tối đa là 22% và đến 31 tháng 12 năm 2011, 
tỷ trọng này tối đa là 16%. Trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỷ trọng này 
theo lộ trình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai (02) lần 
so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế phạm vi 
hoạt động kinh doanh trong 06 tháng cuối năm 2011  và năm 2012. Đến 30 tháng 06 năm 
2011, nếu tốc độ tăng tín dụng có thể vượt mục tiêu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng các biện pháp cần thiết , phù hợp với quy định của pháp 
luật để kiểm soát tín dụng.  
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- Cho vay bằng ngoại tệ theo đúng qu y định của pháp luật, đảm bảo khả năng thu hồi 
nợ vay bằng ngoại tệ; hạn chế cho vay nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục các mặt hàng 
nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu do Bộ Công 
thương ban hành.  

- Thực hiện huy động và cho vay bằng vàng theo quy định tại Thông tư số 
22/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2010; giảm mạnh huy động và cho vay bằng 
vàng, phù hợp với chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hạn chế việc huy 
động và cho vay bằng vàng của tổ chức tín dụng trong thời gian tới. 

- Tiết kiệm chi phí kinh doanh, áp dụng lãi suất cho vay ở mức hợp lý; ấn định lãi suất 
huy động vốn bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam; công bố công khai lãi suất huy động và cho vay trên website và tại chi nhánh, phòng 
giao dịch của tổ chức tín dụng. 

- Ấn định tỷ giá mua, bán của đồng Việt Nam đối với đô la Mỹ theo đúng quy định tại 
Quyết định số 230/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước trong hệ thống của tổ chức tín dụng; chủ động hoàn thiện quy định nội bộ và áp dụng 
các biện pháp phòng ngừa rủi ro cần thiết trong kinh doanh ngoại tệ. 

- Thực hiện cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại tín dụng, trích dự phòng 
rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo đúng quy định của pháp luật. Không 
được thực hiện các nghiệp vụ nhằm che giấu nợ xấu như cho vay để trả nợ cũ, không chuyển 
nợ quá hạn mà kéo dài thời hạn vay đối với khoản vay không có khả năng thu hồi nợ, chuyển 
cho vay ngắn hạn sang cho  vay trung và dài hạn không đúng đối tượng, chuyển đổi đồng tiền 
nợ vay không đảm bảo khả năng thu hồi nợ, mua - bán nợ không đúng quy định của pháp 
luật, cho vay để thanh toán các khoản nợ vay không có hiệu quả của các tổ chức tín dụng 
khác,... 

- Thực hiện việc mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam.  

- Giám sát chặt chẽ  nợ xấu phát sinh; tăng cường kiểm toán nội bộ về việc thực hiện 
quy định của pháp luật và quy định nội bộ về tín dụng, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp 
thời nguy cơ rủi ro tín dụng. 

3. Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam, theo chức năng và 
nhiệm vụ của mình, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ năm 2011 và các biện pháp:  

a) Điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết 
lượng tiền cung ứng, kết hợp chặt chẽ với thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định của 
pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng; sửa đổi cơ chế cho vay bằng 
ngoại tệ để giảm nhu cầu vay; áp dụng biện pháp giảm tốc độ và tỷ trọng cho vay đối với 
lĩnh vực phi sản xuất, để kiểm soát quy mô và chất lượng tín dụng phù hợp với Nghị quyết 
số 11/NQ-CP và đảm bảo an toàn hệ thống. 

b) Điều hành linh hoạt lãi suất tái cấp vốn, lãi suất  nghiệp vụ thị trường mở, hoàn thiện 
cơ chế điều hành lãi suất phù hợp với quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
năm 2010; kết hợp với các công cụ chính sách tiền tệ khác để kiểm soát lãi suất thị trường ở 
mức hợp lý, phù hợp mục tiêu kiềm chế lạm phát. 

c) Sử dụng một phần tiền cung ứng theo kế hoạch năm 2011 để tái cấp vốn cho tổ chức 
tín dụng có đề án cho vay theo cơ chế tín dụng thông thường đối với khu vực nông nghiệp, 
nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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d) Điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại hối: 
- Điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường ngoại tệ, mục tiêu ổn 

định kinh tế vĩ mô. Tăng cường quản lý ngoại hối, thực hiện các biện pháp cần thiết để các tổ 
chức, cá nhân trước hết là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước bán ngoại tệ cho ngân 
hàng khi có nguồn thu và  được mua khi có nhu cầu hợp lý; bảo đảm thanh khoản ngoại tệ, 
bình ổn tỷ giá, đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển kinh doanh và tăng dự trữ ngoại hối.  

- Thực hiện các giải pháp nhằm giảm tình trạng đô la hóa, chuyển dần quan hệ huy 
động - cho vay bằng ngoại tệ trong nước của tổ chức tín dụng sang quan hệ mua - bán ngoại 
tệ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp về quản lý sử dụng ngoại tệ, hạn chế cho vay bằng ngoại 
tệ, cho vay bằng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ thanh toán nhập khẩu đối với các mặt hàng 
thuộc Danh mục các mặt hàng nhập khẩu không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến 
khích nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành. 

- Kiểm soát chặt chẽ thị trường vàng; theo dõi và dự báo sát tình hình biến động giá 
vàng quốc tế, cung  - cầu trong nước , chọn một số doanh nghiệp làm đầu mối nhập khẩu 
vàng, điều  tiết và ổn địn h giá v àng , tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị 
trường tự do; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, 
xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm rối loạn 
thị trường; trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và kinh doanh vàng . 

- Rà soát, ban hành cơ chế  quản lý hoạt động huy động vốn của tổ chức tín dụng từ 
nước ngoài; việc sử dụng thẻ thanh toán quốc tế ở nước ngoài đối với các chủ thẻ là người cư 
trú. 

đ) Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng ; sửa đổi, bổ 
sung hình thức xử phạt vi phạm kinh doanh vàng, ngoại tệ phù hợp tình hình thị trường ngoại 
hối hiện nay; tăng cường thanh tra, giám sát việc cấp tín dụng và đảm bảo các tỷ lệ an toàn 
kinh doanh của các tổ chức tín dụng:  

- Ban hành theo thẩm quyền, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật  hướng dẫn các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, 
phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế. 

- Ban hành quy định về mua trái phiếu doanh n ghiệp của các tổ chức tín dụng; số dư 
nợ mua trái phiếu của doanh nghiệp được tính vào  tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và các tỷ lệ an 
toàn hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

- 6 tháng đầu năm 2011, tập trung thanh tra về cho vay lĩnh vực phi sản xuất; 6 tháng 
cuối năm 2011, tập trung thanh tra chất lượng tín dụng và việc thực hiện các tỷ lệ đảm bảo 
an toàn hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Thanh tra hoạt động của công ty mua - 
bán nợ trực thuộc tổ chức tín dụng; phối hợp với bộ, ngành liên quan thanh tra hoạt động của 
công ty chứng kh oán trực thuộc tổ  chức tín dụng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 
công khai đưa lên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam những vi phạm phải 
xử lý của các tổ chức tín dụng.  

e) Hoàn thiện cơ chế và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền  về điều 
hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.   

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức 
năng của mình, thực hiện các biện pháp: 

a) Triển khai kịp thời Nghị quyết số 11/NQ-CP và Chỉ thị này đối với các tổ chức tín  
dụng trên địa  bàn tỉnh, thành phố ; theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện  Nghị quyết số 
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11/NQ-CP và Chỉ thị này của các tổ chức tín dụng, đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

b) Phối hợp với các Sở, ngành và Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn để làm tốt công tác 
thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách của Chính phủ  và Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam.   

c) Xây dựng phương án triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Chỉ thị này 
trên địa bàn tỉnh, thành phố, tập trung vào các nội dung: 

- Kiểm soát quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng tín dụng của từng tổ chức tín dụng trên địa 
bàn phù hợp với mục tiêu ưu tiên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. 

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 
các vi phạm về kinh doanh ngoại tệ, vàng đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và 
dân cư. 

- Thực hiện kế hoạch thanh tra tại chỗ về cho vay lĩnh vực phi sản xuất, chất lượng tín 
dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. 

- Buổi chiều thứ 6 hàng tuần, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và 
Chỉ thị này cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

5. Tổ chức thực hiện: 
a) Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

b) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Ch ính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành 
phố trực thu ộc Tru ng  ương , Hội đ ồng  q u ản trị v à Tổng  giám đ ốc (Giám đ ốc) tổ chức tín  
dụng thực hiện Chỉ thị này. Riêng điểm a  khoản 2 và điểm b khoản 2 về tỷ trọng dư nợ cho 
vay đối với lĩnh vực phi sản xuất  của Chỉ thị này không áp dụng đối với các Quỹ Tín dụng 
nhân dân cơ sở.  

c) Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra , đôn đốc các tổ chức 
tín dụng và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện Chỉ thị này; thứ 2 
hàng tuần,  tổng hợp và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ 
tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP./.  
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