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gày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 015/SL thành lập Ngân 

hàng Quốc gia VN – National Bank of Vietnam (NHQGVN) đánh dấu mốc 

quan trọng cho sự ra đời của ngành ngân hàng. Qua 65 năm xây dựng và 

phát triển của hệ thống ngân hàng VN đã và đang khẳng định vai trò hết sức quan trọng 

việc điều hoà lưu thông tiền tệ ở VN. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập ngành, bài viết 

chủ yếu ôn lại lịch sử ngành ngân hàng để thấy rằng Đảng và Chính phủ VN nói chung 

và ngành ngân hàng nói riêng đã trải qua chặng đường vô cùng gian nan để xây dựng 

nền tiền tệ độc lập, tự chủ và hoà nhập cộng đồng kinh tế quốc tế. 

Từ khoá: Đồng bạc Đông Dương (TĐD), tiền tài chính (GBTC), giấy bạc ngân 

hàng nhà nước VN (GBNH), Luật Ngân hàng. 
 

Abstract 
On 6 May 1951, president Ho Chi Minh signed decree 15/SL on establishment of 

National Bank of Vietnam, marking a milestone for the introduction of the banking 

industry. Through 65 years of construction and development, Vietnam banking system 

has been playing a very important role in regulating monetary circulation in Vietnam. 

On the 65th anniversary of the industry establishment , the article reviewing the history 

of the banking system to emphasize that Vietnamese Communist Party and Government 

in general and the banking industry in particular has experienced extremely arduous 

journey to build an   monetary system of independence, self-command and economic 

integration. 
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