Bộ TÀI CHÍNH

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

Số: 64/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC
ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại
Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy
định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nưóc
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính
phủ quy định chê độ quản lý ngân quỹ nhà nước;
Căn cứ Nghị định sỗ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư sổ 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
hướng dân một sổ điều tại Nghị định sô 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm
2016 của Chính phủ quy định chê độ quản lý ngân quỹ nhà nước.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TTBTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại
Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quỵ
định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số
3Ì4/2016/TT-BTC) nhu sau:
1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hưcmg dẫn mộ.t số điều của Nghị định số 24/2016/NĐCP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ
nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 24/2016/NĐ-CP) về: dự báo luồng tiền; sử
dụng ngân quỹ nhà nước (NQNN) tạm thời nhàn rỗi (không bao gồm việc tạm
úng NQNN tạm thòi nhàn rỗi cho ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh); biện
pháp xử lý NQNN tạm thời thiếu hụt; quản lý rủi ro đổi với hoạt động quản lý
NQNN; trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị trong quản lý NQNN.
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2. Việc sử dụng NQNN tạm thòi nhàn rôi, biện pháp xử lý NQNN tạm thời
thiêu hụt quy định tại Thông tư này không áp dụng đối vói NQNN bằng ngoại tệ."
2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 như sau:
"2. Các đon vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có liên quan đến công tác
quản lý NQNN, bao gồm: Tổng cục Thuế, Tống cục Hải quan, Cục Quản lý nợ
và Tài chính đối ngoại, Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN), Vụ Tài chính các ngân
hàng và tô chức tài chính."
b) Bô sung Khoản 3 vào Điêu 2 như sau:

_

"3. Các ngân hàng thương mại (NHTM) có liên quan đến hoạt động sử dụng
ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi đế gửi có kỳ hạn tại NHTM của Kho bạc
Nhà nưóc (KBNN)ẽ"'
3. Khoản 2 Điều 7 được sửa đối, bố sung như sau:
"2. Căn cứ dự báo khả năng NQNN tạm thời nhàn rỗi hoặc NQNN tạm thời
thiếu hụt trong kỳ, KBNN xây dựng phương án điều hành NQNN, lấy ý kiến Vụ
NSNN, Vụ Tài chính các ngân hàng và tố chức tài chính, trình Bộ Tài chính phê
duyệt theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP. Cụ thể:
a) Trường họp dự kiến NQNN tạm thời nhàn rỗi trong quý, năm, phương
án điều hành NQNN nêu rõ các hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi được
quy định tại Điều 13 Thông tư này.
b) Trường hợp dự kiến NQNN tạm thời thiếu hụt trong quý, năm, phương
án điều hành NQNN nêu rõ tống sổ lượng phát hành tín phiếu kho bạc đế bù đắp
NQNN tạm thời thiểu hụt; tống số lượng thu hồi trước hạn các khoản tiền đang
gửi có kỳ hạn tại các NHTM (nếu có)."
4. Điêu 8 được sửa đối, bố sung như sau:
a) Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. KBNN lựa chọn các NHTM để thực hiện gửi có kỳ hạn các khoản
NQNN tạm thời nhàn rỗi như sau:
rỗi

a) Điều kiện lựa chọn các NHÍM để gửi có kỳ hạn NQNN tạm thòi nhàn
.

- Trong danh sách các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao do
Ngân hàng Nhà nựợc Việt Nam cung cấp cho Bộ Tài chính (KBNN) hằng năm
theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP;
- Đáp úng các tiêu chí đánh giá về quy mô tổng tài sản, tổng vốn chủ sở
hữu, chất lượng tín dụng, kết quả hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính quy định.
Các tiêu chí đánh giá, cách tính điểm từng tiêu chí, tổng điểm đánh giá, lựa chọn
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NHTM dự kiên gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rôi theo quy định tại Điêm c
Khoản này.
b) Quy trình đánh giá, lựa chọn NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm
thời nhàn rôi:
- I ỉăng năm, chậm nhât 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận được danh sách
các NHTM có mức độ an toàn cao do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp
theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định sổ 24/2016/NĐ-CP, căn cứ báo cáo
tài chính năm trước liền kề đã được kiêm toán bởi Kiếm toán Nhà nước hoặc tổ
chức kiêm toán độc lập được phép hoạt động họp pháp tại Việt Nam của các
NHTM được công bô công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, KBNN
thực hiện đánh giá, lựa chọn NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn
rôi theo quy định tại Điêm c Khoản này, trình Bộ Tài chính phê duyệt. Trường
hợp báo cáo tài chính của NHTM chưa được công bố trên phương tiện thông tin
đại chúng, KBNN gửi công văn đề nghị NHTM cung cấp báo cáo tài chính năm
trước liền kê đã được kiêm toán nếu NHTM có nhu cầu nhận tiền gửi có kỳ hạn
của KBNN;
- Căn cử danh sách các NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn
rỗi đã được Bộ Tài chính phê duyệt, KBNN thông báo bằng văn bản đến từng
NHTM được lựa chọn dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi hằng năm.
- Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo điều chỉnh danh
sách các NHTM có mức độ an toàn cao, KBNN trình Bộ Tài chinh phê duyệt điều
chỉnh danh sách các NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi.
Căn cứ danh sách các NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn
rỗi (đã điều chỉnh) được Bộ Tài chính phê duyệt, KBNN thông báo bằng văn bản
đến từng NHTM được bổ sung hoặc bị loại khỏi danh sách dự kiến gửi có kỳ hạn
NQNN tạm thời nhàn rỗi.
c) Các tiêu chí đánh giá; cách tính điếm của từng tiêu chí; cách tính tổng
điếm đánh giá, lựa chọn NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi:
- Các tiêu chí đánh giá được sử dụng để đánh giá, lựa chọn NHTM dự kiến
gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi gồm:
+ Quy mô tông tài sản;
+ Tổng vốn chủ sở hữu;
+ Chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ xấu so với dư nợ tín dụng);
+ Kết quả hoạt động kinh doanh (tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ
sở hữu bình quân).
- Cách tính điêm của từng tiêu chí: điếm của từng tiêu chí đánh giá bằng
mức điểm của từng tiêu chí nhân vói trọng sô của tiêu chí đó; trong đó:
+ Mức điểm của từng tiêu chí được xác định như sau:
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STT
1

Tiêu chí

Mức đi êm

Quy mô tông tài sản

1.1

Từ 1.000.000 tỷ đồng trở lên

1.2

Từ 800.000 tỷ đồng đến dưới 1.000.000 tỷ đồng

90

1.3

Từ 600.000 tỷ đồng đến dưới 800.000 tỷ đồng

80

1.4

Từ 400.000 tỷ đồng đến dưới 600.000 tỷ đồng

70

1.5

Từ 200.000 tỷ đồng đến dưới 400.000 tỷ đồng

50

1.6

Dưói 200.000 tỷ đồng

2

Tống vốn chủ sở hữu

100

0

2.1

Từ 50.000 tỷ đồng trở lên

2.2

Từ 45.000 tỷ đồng đến dưới 50.000 tỷ đồng

90

2.3

Từ 40.000 tỷ đồng đến dưới 45.000 tỷ đồng

80

2.4

Từ 35.000 tỷ đồng đến dưới 40.000 tỷ đồng

70

2.5

Từ 30.000 tỷ đồng đến dưới 35.000 tỷ đồng

50

2.6

Dưới 30.000 tỷ đồng

3

100

0

Chất lượng tín dụng (tỷ lê nợ xấu so vói dư nọ tía dụng)

3.1

Dưới 1%

3.2

Từ 1% đến dưới 1,5%

90

3.3

Từ 1,5% đến dưới 2%

80

3.4

Từ 2% đến dưới 2,5%

70

3.5

Từ 2,5% đến dưới 3%

50

3.6

Từ 3% trở lên

4

100

0

Kết quả hoạt động kinh doanh (tỷ lệ lọi nhuận sau thuế so vói
vốn chủ sỏ' hữu bình quân)

4.1

Từ 20% trở lên

100

4.2

Từ 15% đến dưới 20%

90

4.3

Từ 10% đến dưới 15%

80

4.4

Từ 5% đến dưới 10%

70

4.5

Từ 2% đến dưới 5%

50

4.6

Dưới 2%

0

+ Trọng số của từng tiêu chí được xác định trên cơ sở tầm quan trọng của
từng tiêu chí đối với an toàn tiền gửi có kỳ hạn của KBNN, cụ thể như sau:
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STT

Tiêu chí đánh giá

Trọng số (%)

1

Quy mô tổng tài sản

55

2

Tông vôn chủ sở hữu
Chât lượng tín dụng (lỷ lệ nợ xâu so với
dư nợ tín dụng)
Kêt quả hoạt động kinh doanh (tỷ lệ lợi
nhuận sau thuê so với vôn chủ sở hữu
bình quân)

25

3
4

10
10

- Cách tính tông điêm đánh giá: tông điểm đánh giá NHTM được xác định
trên cơ sở tông điêm của từng tiêu chí đánh giá.
- Các NHTM đạt tong điểm đánh giá từ 90 điểm trở lên được lựa chọn vào
danh sách các NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi.
- Số liệu sử dụng để đánh giá các NHTM là số liệu tại báo cáo tài chính
riêng năm trước liền kề của các NHTM đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà
nước hoặc tô chức kiêm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc KBNN trình Bộ Tài chính quyết
định điều chỉnh các tiêu chí đánh giá; cách tính điểm đánh giá, lựa chọn NHTM
đê phù họp với tình hình thực tế."
b) Khoản 2 Điều 8 được sửa đối, bổ sung như sau:
"2. Tổ chức thực hiện gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM
a) Hằng năm, căn cứ danh sách các NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN
tạm thời nhàn rỗi được Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định tại Khoản 1 Điều
này, KBNN thực hiện ký kết hợp đồng khung về việc gửi có kỳ hạn NQNN với
các NHTM. Hợp đồng khung gồm các điều khoản cơ bản sau:
- Thông tin về bên gửi tiền (KBNN) và bên nhận tiền gửi có kỳ hạn
(NHTM), bao gồm Giấy tờ xác minh thông tin người đại diện theo pháp luật;
- Phương thức chuyển tiền, thanh toán sổ tiền gốc và lãi;
- Quyền và nghĩa vụ các bên;
- Quy định về phạt vi phạm hợp đồng, xử lý tranh chấp, thỏa thuận rút trước
hạn và các thỏa thuận khác có liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ hạn của hai bên;
- Quy định về trường hợp thay đổi điều khoản, điều kiện quy định tại hợp
đồng khung;
- Quy định về thời hạn hợp đồng, thanh lý, chấm dứt hợp đồng.
Hợp đồng khung được thanh lý, chấm dứt theo thỏa thuận giữa KBNN và
NHTM hoặc khi NHTM không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 1
Điều này. Trường hợp chấm dứt hợp đồng, KBNN và NHTM ký kết biên bản
thanh lý họp đồng.
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b) Quy trình gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rôi tại các NHTM được
thực hiện như sau:
- Tôi thiêu 02 ngày làm việc trước ngày mở bản chào nhận tiên gửi, KBNN
gửi thông báo băng văn bản giây hoặc văn bản điện tử vê việc gửi có kỳ hạn
NQNN tạm thời nhàn rỗi đến từng NHTM trong danh sách các NHTM dự kiến
gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rôi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông
tư này. Nội dung thông báo gồm: dự kiên khối lượng tiền gửi có kỳ hạn, kỳ hạn
gửi tiên, thời hạn nhận bản chào nhận tiên gửi, phương thức gửi/nhận bản chào
nhận tiên gửi (gửi văn bản giây hoặc văn bản điện tử);
- Chậm nhât 14 giờ 00 ngày đên hạn nhận bản chào nhận tiền gửi, các
NHTM gửi bản chào nhận tiên gửi đên KBNN (băng văn bản trong phong bì có
dấu niêm phong hoặc văn bản điện tử đã được mã hóa), trong đó nêu rõ số tiền,
lãi suât tương ứng từng kỳ hạn nhận gửi. Mỗi NHTM chỉ chào một mức lãi suất
cho một kỳ hạn nhận gửi.
Các bản chào nhận tiền gửi gửi đên KBNN sau thời hạn quy định không
được châp nhận; trong đó, thời gian nhận văn bản giây được xác định căn cứ theo
thời gian ghi trên sô giao nhận công văn có chữ ký của bên giao, bên nhận, thời
gian nhận văn bản điện tử được xác định căn cứ theo thời gian ghi lại việc hệ
thống công nghệ thông tin của KBNN đã nhận được văn bản;
- Chậm nhất mười lăm (15) phút sau thời hạn nhận bản chào nhận tiền gửi,
KBNN mở các bản chào. Căn cứ thông tin bản chào của từng NHTM, KBNN xác
định khối lượng tiền gửi, lãi suất gửi tương ứng từng kỳ hạn đối với từng NHTM.
- Căn cứ xác định lãi suất gửi, khối lượng gửi:
+ Lãi suất và khối lượng từng kỳ hạn đăng ký nhận tiền gửi của các NHTM;
+ Khối lượng tiền gửi từng kỳ hạn theo thông báo của KBNN;
+ Lãi suất gửi có kỳ hạn NQNN tối thiểu cho từng kỳ hạn do Bộ Tài chính
quy định.
- Phương pháp xác định lãi suất gửi cho từng kỳ hạn:
Lãi suất gửi áp dụng cho mỗi NHTM là mức lãi suất chào của NHTM đó,
được xét chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp của lãi suất chào thỏa mãn điều kiện:
không thấp hơn lãi suất gửi có kỳ hạn NQNN tối thiểu do Bộ Tài chính quy định;
khôi lượng tiền gửi tính lũy kế đến các mức lãi suất được lựa chọn không vượt
quá khối lượng tiền gửi KBNN thông báo;
- Phương pháp xác định khối lượng tiền gửi tại từng NHTM:
+ Khối lượng tiền gửi tại mỗi NHTM tương đương với khối lượng nhận
tiên gửi đăng ký tại mức lãi suât được KBNN lựa chọn. Trường họp tại mức lãi
suât được lựa chọn thâp nhất, khôi lượng nhận tiền gửi đăng ký tính lũy kế đến
mức lãi suất được lựa chọn thấp nhất vưọt quá khối lượng tiền gửi KBNN thông
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báo thì sau khi đã trừ đi khôi lượng tiên gửi đăng ký ỏ' các mức lãi suât cao hơn,
phần dư còn lại của khối lượng tiên gửi KBNN thông báo được phân bô cho các
NHTM chào tại mức lãi suât được lựa chọn thâp nhât theo tỷ lệ tương ứng với
khối lượng tiền gửi đăng ký tại mức lãi suât được lựa chọn thâp nhât.
+ Khối lượng tiền gửi phân bô cho các NHTM được làm tròn xuống đơn vị
tỷ đồng;
- Trong vòng 01 ngày làm việc kê từ ngày mở bản chào nhận tiền gửi,
KBNN thông báo kết quả đên từng NHTM; đông thời, gửi kèm dự thảo phụ lục
hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn đôi với các NHTM được lựa chọn gửi tiền. Phụ lục
họp đồng gồm các điều khoản: số tiền gửi có kỳ hạn, kỳ hạn gửi tiền, lãi suất tiền
gửi, ngày gửi tiền, ngày đáo hạn, điều khoản khác phát sinh (nếu có);
- NHTM được lựa chọn gửi tiền thong nhất với KBNN về điều khoản của
phụ lục họp đồng (trừ điều khoản vê sô tiên gửi, kỳ hạn, lãi suất tiền gửi), trong
đó, ngày gửi tiền không quá 02 ngày làm việc kê từ ngày KBNN thông báo kết
quả lựa chọn NHTM gửi tiên. Trên cơ sở nội dung phụ lục hợp đồng đã thống
nhất, KBNN và NHTM được lựa chọn ký kết phụ lục hợp đồng gửi có kỳ hạn
NQNN;
- Vào ngày chuyển tiền gửi quy định trong phụ lục hợp đồng đã ký kết,
KBNN thực hiện việc chuyên tiên vào tài khoản chỉ định của NHTM theo quy
định tại hợp đồng khung;
- Vào ngày đến hạn tất toán khoản tiền gửi, toàn bộ số tiền gốc, lãi được
chuyên vào tài khoản do KBNN chỉ định theo hợp đồng khung đã ký kết.
- Các văn bản điện tử được gửi, nhận giữa KBNN và NHTM trong quy trình
gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại các NHTM quy định tại Thông tư này
được coi là văn bản gốc, có giá trị pháp lý và có hiệu lực như văn bản giấy."
c) Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Kỳ hạn gửi, mức gửi NQNN có kỳ hạn tại các NHTM:
a) NQNN tạm thời nhàn rỗi gửi tại NHÍM theo các kỳ hạn: 01 tháng, 02 tháng
và 03 tháng. KBNN lựa chọn kỳ hạn gửi tiền tại NHTM phù hợp với phương án
điều hành NQNN đã được Bộ Tài chính phê duyệt hàng quý;
b) Mức gửi NQNN có kỳ hạn tại NHTM không vượt quá hạn mức sử dụng
NQNN tạm thời nhàn rỗi đe gửi có kỳ hạn tại NHTM được quy định tại Khoản 2
Điều 13 Thông tư này."
d) Khoản 4 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"4. Các khoản NQNN gửi có kỳ hạn tại NHTM được duy trì đến khi đáo
hạn trừ trường hợp thu hồi trước hạn đê bù đăp NQNN thiêu hụt tạm thời hoặc
các trường hợp khác do Tổng Giám đốc KBNN quyết định. Khi thực hiện gửi mới
các khoản NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN điều chỉnh khối lượng gửi để phù hợp
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với hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rôi gửi có kỳ hạn tại NHTM hàng quý
đưọc phê duyệt."
5. Điêu 13 được sửa đôi, bô sung như sau:
a) Sửa đôi, bô sung Khoản 2 Điêu 13 như sau:
"2. Hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại NHTM
và mua lại có kỳ hạn trái phiêu Chính phủ
a) Hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại NHTM
và mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ hàng quý tối đa không vưọt quá khả
năng NQNN tạm thời nhàn rỗi trong quý, trong đó:
- Hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại NHTM
hàng quý tôi đa là 50% tồn NQNN ước tính trong quý;
- Hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu
Chính phủ hàng quý tôi đa là 10% tôn NQNN ước tính trong quý;
b) Tồn NQNN ước tính trong quý được xác định bằng trung bình cộng của
tồn NQNN ước tính cuối mỗi tháng trong quý."
b) Bổ sung Khoản 3 vào Điều 13 như sau:
"3. Trường hợp ngân sách trung ương có nhu cầu tạm ứng với khối lượng
lớn hơn sổ dư NQNN tạm thời nhàn rỗi còn lại tại thời điểm phát sinh nhu cầu,
KJBNN thực hiện thu hồi trước hạn các khoản tiền đang gửi có kỳ hạn để đáp ứng
nhu cầu tạm ứng NQNN của ngân sách trung ương."
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 15 như sau:
"2ệ Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có liên quan đến công tác
quản lý NQNN:
a) Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối
ngoại có trách nhiệm cung cấp thông tin dự báo luồng tiền cho KBNN theo quy
định tại Điều 6 Thông tư này;
b) Vụ NSNN có trách nhiệm cung cấp thông tin dự báo luồng tiền cho
KBNN theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, tham gia ý kiến đối với phương án
điều hành NQNN của KBNN;
c) Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có trách nhiệm tham gia
ý kiến đối với phương án điều hành NQNN của KBNN, trình Bộ Tài chính quyết
định lãi suất gửi có kỳ hạn NQNN tối thiểu cho từng kỳ hạn cho từng thời kỳ."
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
Các khoản NQNN tạm thời nhàn rỗi gửi có kỳ hạn tại NHTM được phê
duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định sổ 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng
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4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước cho đên
khi đáo hạn.
Điều 3. Hiệu lực thi hành và tô chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngàyỵl tháng /ỊẦ năm 2019.
2. Giao KBNN thực hiện gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại các
NHTM theo phương thức điện tử từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
3. KBNN và các CO' quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này./.
Noi nhận:

V/

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nưó'c;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Nội chính Trung ưo'ng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sỏ' Tài chính, Kho bạc Nhà nước
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN (24Dbản).

KT. Bộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

oàng Anh Tuân

