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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định của Chính phủ  
về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ 
về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam (Quyết định 130) được ban hành trên cơ sở Luật 

Ngân hàng Nhà nước số 01/1997-QH10 ngày 12/12/1997, quy định trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn 

việc làm tiền giả; tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và phá hoại tiền Việt 
Nam. Sau thời gian thực tiễn thi hành, Quyết định 130 đã đóng góp quan trọng 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành chức năng, các tổ chức, cá nhân 
trong công tác bảo vệ tiền Việt Nam. Quyết định 130 quy định các nội dung phù 

hợp với thực tiễn và yêu cầu an ninh tiền tệ quốc gia, bảo vệ đồng tiền Việt Nam 
phù hợp chức năng, nhiệm vụ Bộ ngành quản lý chuyên ngành và định hướng cho 

công tác phòng, chống, ngăn chặn việc làm tiền giả; tàng trữ, vận chuyển, lưu 
hành tiền giả và hủy hoại tiền Việt Nam, góp phần tạo sự ổn định về cơ sở pháp 

lý cho công tác bảo vệ tiền.  

Căn cứ Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg, NHNN và Bộ Tài chính đã xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chi tiết quy định việc bảo vệ tiền Việt 

Nam thuộc lĩnh vực phụ trách, cụ thể: NHNN đã ban hành Quyết định số 
28/2008/QĐ-NHNN ngày 10/10/2008 (hiện nay Thông tư số 28/2013/TT-NHNN 

ngày 05/12/2013) quy định xử lý tiền giả, tiền nghi giả, trong đó quy định cụ thể 
quy trình thu giữ, đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền giả; giám định 

tiền giả, tiền nghi giả; tổ chức thu nhận, tiêu hủy tiền giả. Bộ Tài chính đã ban 
hành Quyết định số 61/2002/QĐ-BTC ngày 17/5/2002 (hiện nay là Thông tư số 

33/2017/TT-BTC ngày 20/4/2017) quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có 
giá, tài sản quý trong hệ thống KBNN. Trong quá trình triển khai thực hiện, các 

Bộ, ngành liên quan tuân thủ các quy trình và quy định trong công tác đấu tranh 
phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan chức năng trong việc bảo vệ tiền Việt Nam. Tuy nhiên, sau thời gian 17 năm 
thi hành, một số quy định tại Quyết định 130 không còn phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành và bộc lộ một số hạn chế trong thực tiễn thi hành, cụ thể: 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /TTr-NHNN             Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 
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1. Về cơ sở pháp lý: 

1.1. Cơ sở pháp lý ban hành Quyết định 130 đã hết hiệu lực:  

Cơ sở pháp lý để ban hành Quyết định 130 là Luật Tổ chức Chính phủ ngày 
25/12/2001 và Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997-QH10 ngày 
12/12/1997; trong khi đó, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ số 

76/2015/QH13 ngày 19/6/2015, Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 để thay thế các văn bản này. 

1.2. Một số quy định tại Quyết định 130 không phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành: 

Khoản 4 Điều 3, Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg quy định nghiêm cấm 

hành vi: “Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành 
trong lãnh thổ Việt Nam”. Trong khi đó, Khoản 3 Điều 23, Luật Ngân hàng Nhà 

nước năm 2010 quy định nghiêm cấm hành vi: “Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền 
đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành” .  

Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg quy định nghiêm cấm 
hành vi: “Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào”. Trong khi đó, Khoản 

2, Điều 23, Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 quy định nghiêm cấm hành vi: 
“Hủy hoại đồng tiền trái pháp luật”. Ngoài ra, trách nhiệm xử lý tiền bị hủy hoại 
(giám định, lưu giữ, bảo quản, giao nhận, vận chuyển, thu nhận, tiêu hủy tiền bị 

hủy hoại) chưa quy định rõ trong văn bản QPPL, gây khó khăn cho các cơ quan 
chức năng trong việc xử lý.  

Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg quy định các hành vi bị nghiêm 
cấm không phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013: 

“Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật 
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. 

Theo Khoản 2 Điều 19, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính 

phủ ban hành Nghị định để quy định “Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành 
Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính 
sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân 
tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, 

chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các 
vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề 

liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm 
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ”. Quyết định 130 có 
các quy định liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tài chính nên hình thức là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
không còn phù hợp với quy định nêu trên. 

Bên cạnh đó, Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các 
hành vi bị cấm, trong đó bao gồm các hành vi “Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, 
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lưu hành tiền giả” và “Hủy hoại đồng tiền trái pháp luật”. Việc ban hành dự thảo 
Nghị định nhằm quy định về các biện pháp (như về trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc phát hiện, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả trong 
giao dịch tiền mặt; giám định tiền giả, tiền nghi giả; giao nhận, đóng gói, bảo quản, 
vận chuyển, tiêu hủy tiền giả; thông tin về tiền Việt Nam và tiền giả tiền Việt Nam; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xử lý tiền bị hủy hoại,…) là 
cần thiết để tổ chức thi hành các quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

liên quan đến phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. 

Đồng thời, dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định dự kiến quy định đối 

tượng áp dụng có nhiều bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan. Nội dung chính sách đề 

xuất có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên. 
Do đó, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng cần thiết xây dựng, ban hành dự thảo Nghị 

định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam theo quy định tại khoản 2 
Điều 19 Luật Ban hành VBQPPL. 

2. Về thực tiễn thi hành: 

2.1. Đối với công tác phòng, chống tiền giả: Trong các năm qua, khối lượng 

tiền mặt trong lưu thông tăng lên phù hợp quy mô phát triển của nền kinh tế. Cùng 
với sự phát triển nhanh của công nghệ in, sao chụp, xử lý hình ảnh và internet, 
việc làm tiền giả dễ dàng thực hiện hơn, kỹ thuật làm giả cũng ngày càng tinh vi 

hơn. Ở nước ta, tình trạng tội phạm lưu hành, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả đã xảy 
ra tại một số địa phương, với thủ đoạn, phương thức ngày càng phức tạp. Tiền 

Việt Nam bị làm giả làm giảm giá trị của đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam phát hành, tác động đến an ninh tiền tệ quốc gia, giảm lòng tin của người 

dân vào chính sách, công tác quản lý, điều hành tiền tệ của nhà nước. Theo các cơ 
quan chức năng, trước đây, tiền giả chủ yếu sản xuất ở nước ngoài, được vận 

chuyển, đưa vào trong nước tiêu thụ. Những năm gần đây, đã xuất hiện tội phạm 
làm tiền giả tại một số địa bàn như: Đăk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định… 

Trong những năm qua, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã phát hiện, triệt 
phá hàng nghìn vụ liên quan đến tiền giả, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Lượng 

tiền giả thu giữ qua cơ quan chức năng và hệ thống ngân hàng lên đến hàng chục 
tỷ đồng tiền giả. Trước đây, tiền giả chủ yếu được in ở nước ngoài trên chất liệu 
nilon. Những năm gần đây, đã xuất hiện tiền giả được in trong nước, chủ yếu trên 

giấy. Nhìn chung, các loại tiền giả tiền polymer có kỹ thuật làm giả đơn giản, dễ 
kiểm tra nhận biết bằng tay và mắt thường. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan 

chức năng, tình hình hoạt động của tội phạm tiền giả trong thời gian tới vẫn tiềm 
ẩn và diễn biến phức tạp. Do vậy, để công tác phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền 

Việt Nam đạt hiệu quả và toàn diện, cần thiết bổ sung thêm lực lượng chức năng 
tham gia và tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong 

công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. 

Về thực tiễn công tác phòng, chống tiền giả cho thấy, phạm vi hoạt động của 

tội phạm làm tiền giả ngày càng rộng, bao gồm cả nội địa và khu vực biên giới đất 
liền và vùng biển. Tuy nhiên, trong văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh công 

tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam (Quyết định 130) chỉ quy định 
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công tác phối hợp giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng và lực lượng hải quan. 
Điều 25, Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “…Quân đội nhân dân có chức 

năng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác 
vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, tham gia 

phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước; thực hiện nghĩa vụ quốc tế...”. 
Do vậy, cần nghiên cứu, bổ sung vào Dự thảo Nghị định về trách nhiệm tham gia 

của lực lượng quân đội nhân dân như lực lượng cảnh sát biển, lực lượng điều tra 
hình sự quân đội... nhằm tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chức năng của cơ 

quan công an, lực lượng quân đội nhân dân, cơ quan hải quan và NHNN trong công 
tác phòng, chống tiền giả, góp phần hạn chế rủi ro về tiền giả cho các tổ chức, cá 

nhân giao dịch trong xã hội và bảo vệ giá trị đồng tiền Việt Nam. 

2.2. Đối với quy định sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam:  

Khoản 3 Điều 5, Nghị định số 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
02/5/2012 về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy 

tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài quy định: “Ngân hàng Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối 

với mẫu thiết kế các loại tiền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.  

Khoản 1 Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Tổ chức giao nhiệm vụ sáng 
tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền tài 

sản và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm, trừ 
trường hợp có thoả thuận khác. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước là chủ sở hữu các 

quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác 
phẩm.  

Điểm g Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Tác phẩm tạo hình, 
mỹ thuật ứng dụng là loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Do vậy, mẫu 

thiết kế các loại tiền Việt Nam là loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Chủ sở hữu quyền 

tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện quyền sao chép 
tác phẩm; Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng quyền sao chép tác phẩm phải 

xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu 
quyền tác giả. Như vậy, theo quy định hiện hành, mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
sao chép, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam phải xin phép và được sự chấp 

thuận của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Khoản 3 Điều 3, Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg quy định: “Sao chụp tiền 

Việt Nam không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước” 
là hành vi bị nghiêm cấm nhưng chưa quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn sao 

chụp và việc quản lý sao chụp. Điều này có thể gây khó khăn cho các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu sao chụp tiền Việt Nam, nhất là các trường hợp sao chụp nhằm 

mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục hoặc các mục 
đích phi lợi nhuận khác. 

Về thực tế, việc sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam với mục đích in trên 
các ấn phẩm sử dụng cho tuyên truyền, quảng bá, làm tài liệu tập huấn… là nhu 
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cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Căn cứ quy định tại Quyết 
định số 130, hàng năm, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận bằng văn bản cho một 

số tổ chức có nhu cầu sao chụp hình ảnh đồng tiền Việt Nam nhằm mục đích tuyên 
truyền theo hướng dẫn của NHNN về kích thước, mẫu tiền... Tuy nhiên, thời gian 
vừa qua, trên thị trường xuất hiện "tiền giấy đồ chơi" là các ấn phẩm có in hình ảnh 

đồng tiền Việt Nam trên giấy cứng hoặc nền nhựa được mua bán công khai với tính 
chất là đồ chơi, tình trạng in và bán bao lì xì có sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt 

Nam các loại mệnh giá… khá phổ biến. Một số đối tượng sử dụng tiền âm phủ in 
hình ảnh đồng tiền Việt Nam, có kích thước tương đương tiền thật để trà trộn trong 

giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa trong điều kiện thiếu ánh sáng (trời tối)... với 
mục đích đánh lừa người tiêu dùng. Trước tình hình đó, NHNN đã đề nghị Bộ 

Thông tin truyền thông và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi 
phạm. Tuy nhiên, để hạn chế các hành vi vi phạm quy định về sao chụp, sử dụng 

hình ảnh đồng tiền Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ tiền Việt Nam, 
đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của NHNN với tư cách là chủ sở hữu quyền tác giả 

đối với mẫu thiết kế các loại tiền Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, 
cần thiết quy định các điều kiện, tiêu chuẩn sao chụp, sử dụng hình ảnh tiền Việt 

Nam trong văn bản QPPL, đồng thời thông tin đầy đủ thủ tục hành chính về sao 
chụp, sử dụng hình ảnh tiền Việt Nam, tạo điều kiện thuận tiện cho các tổ chức, cá 
nhân sao chụp tiền Việt Nam đúng pháp luật. 

Qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đưa ra những 

quy định sao, chụp hoặc mô phỏng/tái tạo hình ảnh đồng tiền rất cụ thể và chế tài 

xử phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ đồng tiền quốc gia, hạn chế 

nguy cơ tiền giả. Những quy định này thường được ban hành dưới hình thức đạo 

luật quốc gia, như: Luật phát hiện tiền giả 1992 thuộc Luật Liên bang (Mỹ), Bộ luật 

hình sự và Đạo luật bản quyền (Anh, Australia, Canada, Thụy Sĩ, Thái Lan)… hoặc 

quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương, như: Quyết định ECB/2003/5 và 

Quyết định ECB/2013/10 của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. 

Hầu hết các nước/khu vực đồng tiền chung đều quy định việc sao chụp hình 

ảnh đồng tiền (một phần hoặc toàn bộ) phải đảm bảo tính toàn vẹn và nghiêm cấm 

hành vi xúc phạm hình chân dung, quốc huy trên đồng tiền. Bên cạnh đó, để hạn 

chế nguy cơ bị trục lợi hoặc có thể gây nhầm lẫn với tiền thật, nhiều nước quy định 

đối với bản in, tỷ lệ bản sao, chụp thu nhỏ không vượt quá từ 50%  - 75% và phóng 

lớn tối thiểu từ 125% - 200%, đi kèm với điều kiện sao, chụp một phần/toàn bộ 

hình ảnh, sao chụp một/hai mặt, sao chụp đen trắng/màu (như Mỹ, khu vực đồng 

Euro, Anh, Australia, Thụy Sĩ, Hàn Quốc…). Đối với bản sao, chụp điện tử (hay 

kỹ thuật số) dưới hình thức file để sử dụng trên môi trường mạng (sử dụng không 

hạn chế), nhiều nước quy định phải đáp ứng độ phân giải không vượt quá 72 dpi và 

có thêm dòng chữ SPECIMEN hoặc phải sử dụng file có sẵn trên kho ứng dụng do 

Ngân hàng Trung ương cung cấp (như khu vực đồng Euro, Anh, Canada, Australia, 

Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore…). 

Trong xu thế phát triển, hội nhập và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa, việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý là yêu cầu cần thiết 
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nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong 
thực tiễn thi hành. Việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Quyết định 130 sẽ 

đảm bảo hành lang pháp lý nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, 
tổ chức kinh tế xã hội trong việc phát hiện, thu giữ tiền giả, tiền nghi giả, giám định 
tiền giả, tiền nghi giả, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy tiền giả và công 

tác bảo vệ tiền Việt Nam, khắc phục những bất cập trong công tác phòng, chống 
tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích xây dựng văn bản 

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát huy tốt chức 
năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, 

tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành chức năng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các 
tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và xử lý tiền giả, tiền nghi giả, 

công tác bảo vệ tiền Việt Nam một cách thống nhất theo quy định của pháp luật.  

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

- Nghị định mới phải bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp; bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, 
Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, các quy định 
chuyên ngành ngân hàng và lĩnh vực in. 

- Nghị định mới phải kế thừa những nội dung phù hợp đã được trải nghiệm 
qua thực tiễn hơn 15 năm thực hiện, đảm bảo tính kế thừa trong quản lý đồng thời 

phải đảm bảo khắc phục được những nội dung tại Quyết định số 130/2003/QĐ-
TTg được xác định là mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành. 

- Nghị định phải tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm về công tác 

phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền của một số nước trên thế giới, đảm bảo công 
tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền có sự tương thích nhất định với các chuẩn 

mực chung của quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

- Các quy định trong Nghị định mới phải đảm bảo tính khả thi. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong quá 

trình xây dựng dự thảo Nghị định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung công việc sau đây: 

1. Xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, 

các cơ quan, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Đăng tải dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử 

của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lấy ý kiến vào hồ sơ dự 

thảo Nghị định. 
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3. Tổ chức các cuộc họp góp ý dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình; tiếp 

thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo 

Nghị định và hồ sơ kèm theo. 

4. Gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định (Công 

văn số ngày). Ngày…, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số …/BC-BTP. 

5. Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; 

hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định được thiết kế thành 6 chương, 28 điều với nội dung cơ 

bản như sau: 

(i) Chương I – Quy định chung 

Chương này quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng và giải thích 
các từ ngữ để thống nhất cách hiểu về các thuật ngữ có liên quan, bao gồm: Tiền 

Việt Nam/tiền thật; Tiền giả; Tiền nghi giả; Hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật 
và Sao chụp tiền Việt Nam. 

(ii) Chương II – Quy định về phòng, chống tiền giả 

Về cơ bản, nội dung chương này kế thừa các quy định về xử lý tiền giả tại 

Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ v/v 
bảo vệ tiền Việt Nam; bổ sung lực lượng tham gia và tăng cường công tác phối 
hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ 

tiền Việt Nam cho phù hợp với thực tế, cụ thể sẽ quy định các nội dung như sau:  

- Trách nhiệm phát hiện, thu giữ tiền giả/tạm thu giữ tiền nghi giả của Ngân 

hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc 

nhà nước, công an, quân đội, hải quan khi phát hiện tiền giả/tiền nghi giả. 

- Trách nhiệm của Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 

việc tổ chức thực hiện giám định tiền giả, tiền nghi giả (tại dự thảo này chỉ quy 
định các hoạt động giám định để xác định tính chất thật/giả của đồng tiền cho các 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu; đối với việc giám định tư pháp về tiền Việt Nam thực 
hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp).  

- Trách nhiệm của cơ quan giám định, các cơ quan, tổ chức thu giữ tiền giả, 
tiền nghi giả khi có kết quả giám định tiền.  

- Trách nhiệm của cơ quan giám định thuộc Bộ Công an, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong việc lưu giữ, bảo quản, giao nhận, vận 
chuyển tiền giả. 

- Trách nhiệm giao nộp tiền giả của các tổ chức, cá nhân; trách nhiệm thu 
nhận tiền giả của các cơ quan chức năng khi tổ chức, cá nhân giao nộp. 

- Trách nhiệm tiêu hủy tiền giả của Ngân hàng Nhà nước. 

- Trách nhiệm thông tin về tiền Việt Nam và thông tin về tiền giả. 
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- Quy định về đào tạo nghiệp vụ về công tác giám định tiền và phòng, chống 
tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam. 

- Quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tiền giả; trong đó, Bộ 
Công an là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trao đổi, xây dựng 
cơ chế hợp tác với tổ chức quốc tế, cơ quan đầu mối hoặc chủ trì của các quốc gia 

trên thế giới trong công tác phòng, chống tiền giả. 

- Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các Bộ ngành trong phòng, chống 

tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam; Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của lực lượng 

quân đội nhân dân Việt nam trong phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. 

Theo Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg, Bộ Công an chịu trách nhiệm chính 
và toàn diện trong công tác đấu tranh, phòng, chống tiền giả; NHNN, Bộ Quốc 

phòng và Bộ Tài chính phối hợp hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong 
việc xử lý các trường hợp tiền giả, tiền nghi giả và trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Trong những năm qua, ngoài việc tuyên 
truyền thông qua cuốn tài liệu và áp phích "Tiền Việt Nam và cách nhận biết", 

đăng tải trên website, một số báo có số lượng bạn đọc lớn và trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, NHNN đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo 

các đơn vị tại cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, 
tổ chức chính trị thực hiện thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tiền giả và bảo 

vệ tiền Việt Nam. Các đợt tuyên truyền này đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận 
được sự quan tâm của nhân dân. Điều này cho thấy, ngoài các biện pháp quyết 

liệt, đấu tranh phòng, chống tiền giả của các cơ quan chức năng, cần thiết có sự 
phối hợp, tham gia của các Bộ, ngành để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, 

nâng cao nhận thức của người dân về đồng tiền thật và quy định pháp luật về bảo 
vệ tiền Việt Nam.  

Thực tế hiện nay, tình hình tội phạm về tiền giả trên thế giới nói chung và 

ở nước ta nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín đồng tiền pháp 
định và an ninh tiền tệ quốc gia. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thủ đoạn 

của tội phạm tiền giả luôn thay đổi theo từng điều kiện, hoàn cảnh và môi trường 
kinh tế xã hội. Do vậy, cần thiết phải nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành 

trong công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, cụ thể là bổ sung 
trách nhiệm của các lực lượng khác thuộc quân đội (không chỉ riêng lực lượng bộ 

đội biên phòng như quy định tại Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg hiện nay) và 
tăng cường công tác phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin về tiền giả giữa các cơ 

quan chức năng. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan giám định 
tiền qua việc quy định thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử chính thức 

về danh sách, địa chỉ liên hệ của các cơ quan trực thuộc thực hiện chức năng giám 
định; nâng cao chất lượng công tác giám định qua việc quy định trách nhiệm của 
cơ quan giám định trong việc bố trí cán bộ được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ 

giám định tiền, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác 
cho công tác giám định tiền; công khai trình tự, thủ tục giám định tiền để các tổ 

chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận thông tin liên quan đến giám định tiền. 

Trước thực tế như vậy, việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong công tác phòng, chống tiền giả tiền Việt Nam là phù hợp với thực 
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tiễn hiện nay nhằm hạn chế tiền giả lưu hành trong lưu thông và giảm nguy cơ 
thiệt hại cho tổ chức, cá nhân sử dụng tiền mặt. 

(iii) Chương III – Hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật  

Chương này quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong xử lý tiền bị hủy hoại, bao gồm: 

- Trách nhiệm thông báo cho cơ quan công an, quân đội của các tổ chức, cá 

nhân khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc hủy hoại đồng tiền Việt Nam trái 
pháp luật. 

- Trách nhiệm của cơ quan công an, quân đội trong xác minh, kết luận về 
tiền bị hủy hoại và việc xử lý hiện vật sau giám định. 

- Trách nhiệm lưu giữ, bảo quản, giao nhận, vận chuyển, tiêu hủy tiền bị 

hủy hoại: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giữ lại một số tiền bị hủy hoại trái 
pháp luật làm tư liệu nghiên cứu. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết 

định số lượng, chủng loại và quy định việc quản lý, sử dụng số tư liệu này. Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định việc quy định 

về đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền bị hủy hoại trái pháp luật trong 
phạm vi, thẩm quyền quản lý. 

 Tại Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg quy định các tổ chức, cá nhân thông báo 
cho cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng, hải quan nơi gần nhất khi phát hiện 
hành vi hủy hoại tiền Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào; cơ quan công an là đơn 

vị giám định tiền nghi bị hủy hoại; Bộ Công an và NHNN được giữ lại một số tiền 
bị hủy hoại làm tư liệu nghiên cứu; NHNN tổ chức thu nhận, tiêu hủy tiền bị phá 

hoại. Tuy nhiên, Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg chưa quy định cụ thể về việc xử 
lý tiền bị hủy hoại trái pháp luật (đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển). Điều 

này có thể làm phát sinh rủi ro trong việc quản lý tiền bị hủy hoại sau khi thu giữ của 
các đơn vị. Trên thực tế, trong thời gian qua, khi triển khai thực hiện, một số đơn vị 

gặp vướng mắc trong xử lý tiền bị hủy hoại. Ngoài ra, cơ quan quân đội cũng có chức 
năng xử lý, xác minh, kết luận đối với tiền bị hủy hoại. Vì vậy, cần thiết quy định cụ 

thể về xử lý tiền Việt Nam bị hủy hoại trái pháp luật để tạo điều kiện cho các cơ 
quan, đơn vị có cơ sở pháp lý xử lý nghiệp vụ phát sinh trong thực tế.  

(iv) Chương IV - Quản lý sao, chụp tiền Việt Nam 

Chương này quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, việc quản lý sao chụp, 
sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam, cụ thể gồm các quy định sau: 

- Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sao chụp tiền Việt Nam và sau 

khi sao chụp tiền Việt Nam. 

- Quy định về thủ tục hành chính sao chụp tiền Việt Nam: Hồ sơ đề nghị 

sao chụp tiền và thời gian xử lý của Ngân hàng Nhà nước. 

- Quy định về việc sao chụp tiền Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước, cơ sở 

in, đúc tiền, cơ quan giám định tiền và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để phục vụ công tác phòng, chống tiền 
giả và bảo vệ tiền Việt Nam. 
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- Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện sao chụp tiền Việt Nam: Sao chụp một 

mặt/hai mặt tờ tiền; Sao chụp một phần hình ảnh, hoa văn; Sao chụp màu/đen và 

trắng… và các tiêu chuẩn khác quy định khi sao chụp phải đáp ứng. 

NHNN nhận thấy, việc đưa ra các quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn 
sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam, thủ tục hành chính sao chụp, sử 

dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam sẽ giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng 
quy định. Các quy định cụ thể này sẽ giúp các cơ quan chức năng có cơ sở để áp 

dụng các chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy định về việc sao chụp tiền Việt 
Nam, hạn chế các trường hợp sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam trái pháp luật; 

Đồng thời, đảm bảo phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ và tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức, cá nhân trong việc sao chụp tiền Việt Nam đúng pháp luật. 

(v) Chương V - Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống 
tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam 

Chương này quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong 
phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam; trách nhiệm của các Bộ, ngành 

trong công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Trong đó, Bộ Công 
an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác phòng, chống tiền giả và bảo 

vệ tiền Việt Nam, chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, 
chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền 

Việt Nam.  

(vi) Chương VI - Điều khoản thi hành 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ) 

- ….. 

- ….. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về phòng, chống tiền 

giả và bảo vệ tiền Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin kính trình Chính 
phủ xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định của Chính phủ; (2) Báo cáo thẩm định số 
/BCTĐ-BTP ngày của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo 
rà soát các văn bản QPPL liên quan đến dự thảo Nghị định; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu 

ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị định; (6) Báo 
cáo đánh giá tác động của chính sách và Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo; (7) 

Công văn số 8712/VPCP-KTTH ngày 30/11/2021). 
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