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Ngày 07/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.
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Nghị định số 93/2017/NĐ-CP quy định về:

1. Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh

ngân hàng nước ngoài.

2. Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn

nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ

100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà

nước.

3. Đối với các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, trong

trường hợp pháp luật liên quan đến cơ cấu lại tổ chức

tín dụng có quy định khác với nội dung quy định tại

Nghị định này thì các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thực

hiện theo quy định của pháp luật liên quan đến cơ

cấu lại tổ chức tín dụng, đối với các nội dung không

được quy định tại pháp luật liên quan đến cơ cấu lại

tổ chức tín dụng thì thực hiện theo quy định tại Nghị

định này.

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành

lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ

chức tín dụng, không bao gồm ngân hàng chính sách;

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

3. Cơ quan tài chính;

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định này thay thế Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày

20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về chế độ tài chính đối

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9

năm 2017.
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