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Diu 1 Ngãn hang Thtrong mi C phn Bru din Lien Vit

PHAN MO DAU
NGAN HANG THUONG MJ CO PHAN BUt DIN LIEN VIT (sau day gi

tat là

Ngân hang) là ngân hang thinmg mi c ph.n duqc thijc hin cac hoat dng ngân hang và các
hoat dng kinh doanh khác theo quy djnh cüa Pháp lut vi mic tiêu 1pi nhun và gop phn
thrc hin các muc tiêu kinh th - xA hôi cüa Nhà nuó'c Viêt Nam.
T chi'rc va các hoat dØng cüa Ngan hang duqc thrc hin theo Diu l nay, các quy djnh hin
hành cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam và các quy djnh cüa Pháp lust hin hành khác có
lion quan.
Diu l Ngân hang gm 18 (mtri tam) Chuang vài 90 (chin mnii) Biu.
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Diu l Ngãn hang Thtrong mai C6 ph.n Bui.i din Lien Vit
CHUONG I

GIAI THICH cAc THUAT NGfl TRONG DIEU L
Diu 1. Giãi thIch tfr ngU' và vit tt
Trong Diu l nay, nh&ng thut ngtt thrói day së cO nghTa nhi.r sau:
a. Ngân hang là Ngan hang Thuung mai C phn Btru din Lien Vit.
b. Ngày thành 41p là ngày Ngân hang dixcic Ngân hang Nhà ntr&c Vit Nam lc' quyt
djnh cp Giy phép thành 1p và hoat dng.
c. Thô'i hzn hoz1 ding là thai gian Ngân hang ducic tin hành các hoat dng kinh
doanh theo quy djnh cüa Pháp lut, k tr ngày duqc Ngãn hang Nhâ nuót Vit
Nam cp Giy phép thành 1p và hoat dQng. Ngân hang có th duge gia han thai
han hoat dng trên c sâ quyt djnh cüa Dai hi d6ng c6 dông và phài duct Ngân
hang Nhà nu&c Vit Nam ch.p thu.n.
d. .Dia bàn hoit d3ng là pham vi dja l' duqc ghi trong Giy phép cüa Ngan hang
Nhà rnthc Vit Nam ma tai do Ngân hang duct thit 1p mng hrài hoat dQng theo
quy djnh cUa Pháp lut.
e. Vn diu 1 là thng giá trj mnh giá c phn dà ban hoc dA duçic dang k mua khi
thành 1p Ngân hang.
f. Gily chá'ng nhn dáng kj doanh nghip là van bàn hoc bàn din tü ma Cci quan
da.ng lc kinh doanh cp cho doanh nghip ghi Iai nhcrng thông tin v dang k'
doanh nghip.
g. Cong ty con cáa Ngân hang là cong ty thuc mt trong các truông hc!p sau:
(i)

Ngân hang hoc Ngân hang và nguai có lien quan cüa Ngân hang sO hthi
trén 50% (nãm muai phn tram) vn diu I hoc trên 50% (nãm muoi
phn tram) vn c phn có quyn biu quyt;

(ii)

Ngân hang có quyn trc tip hoc gián tip b nhim da s hoc tAt cá
thânh viên Hi dng Quán tn, Hi dng thành vién hoc Tang Giám dc
(Giám Mc) cüa Cong ty con;

(iii)

Ngân hang có quyn sa Mi, b6 sung Diu l cüa Cong ty con;

(iv)

Ngãn hang và nguôi cO lien quan cüa Ngân hang trtjc tip hay gián tip
kim soát vic thông qua nghj quy&, quyt djnh cüa Dai hi Mng c dông,
Hi Mng Quãn tn, Hi Mng Thành viên cüa Cong ty con.
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Diu l Ngân hang Thi.rong mai C ph.n Bi.ru din Lien Viêt
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h. COng lien kIt cüa Ngân hang là Cong ty trong do Ngan hang ho.c Ngân hang
va ngithi có lien quan sâ hthi trén 11% (mu'i mt phn trAm) vn diu l hoc
trên 11% (mu?yi mOt phn trAm) vn c phn có quyn biu quyt, nhi.mg không
phái là Cong ty con cüa Ngârl hang.
i. CEiphn là vn diu l &rçlc chia thành các phn bang nhau.
J. CJph4n wu ddi cj tic là c phn d.rqc trà c tirc vâi mire cao hon so vâi m(rc c
tüc cüa c6 phn pht thông hoe m(rc n djnh hAng nAm.
k. May ci phin tr9ng ylu là mrc c ph.n chim tü 5% (nAm phAn trAm) v6n Co
phAn có quy&n biu quyt trâ len cüa Ngân hang.
1.

CphiIu là chüng chi do Ngân hang phát hành, but toán ghi s hotc d

lieu

din

tü xác nhn quyn sâ hun mOt hoe mt s c phAn cüa Ngân hang.
m. C tar là khoàn lcii nhun rOng dirqc trà cho mi ct phAn bAng tin m.t hoc bAng
tài san khác tir ngun

lcci

nhuan cOn lai cüa Ngân hang sau khi dA thc hin nghTa

vu v tài chInh.
n. cô dông là tt chic hoc cá nhân so hun mOt hoc mt s c phAn cüa Ngân hang
va dAng k ten trong s6 dAng k c6 dông cüa Ngân hang voi tu cAch mOt ngithi
nm gut (các) c phAn.
o. CE tông sang i2p là có dông tham gia vào vic thông qua và k' ten vào bàn Diu
I dAu tiên cüa Ngân hAng.
p. CE dông Ian là th chirc hoc cA nhfin sâ hu trVc tip, gián tip t& 5% (nam phn
trAm) v6n c phn có quyn biu quyt trô' len cüa Ngân hang.
q. so. hfru gidn flip là vic t6 chirc, cá nhan sâ hUu v6n diu l, v6n c ph.n cüa
Ngân hang thông qua ngir&i có lien quan hoc thông qua üy thAc du tu.
r. Nhóm cE dông Io.n là nhOm các c dông sr hun trên 10% (muOi phAn trAm) tng
s6 c phan ph thông trong th&i gian lien tiic it nht 06 (sau) thang.
s. S3 dáng kfi cñ Jông là tài

lieu

bang vAn bàn, tép dit

lieu

din tü hoc cã hai. S

dang k c dông phài cO cAc nOi dung chü yu theo quy djnh tai Khoán 1 Diu 27
Diu lé nay.
t. DHDcD là Dai hi dng c dông cUa Ngan hang.
u. HDQT là Hi dng Quãn trj cUa Ngân hang.
v. Thành viên HDQT d5c Ilp là nhthig nguOi dáp Ung các yêu cu quy djnh tii Diu
47cüaDiulnày.

JIL
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Diu 1 Ngân hang Thumig mai C phân Buu din Lien Vit

w. Ngu'ôi quán 1f baa gim Chü tjch HDQT và thành viên HDQT, Tiing Giám Mc.
x. Ngwoi diu hành baa gm Tang Giám dc, cac Phó Tang Giám dc, K toán
truông, Giám d6c Chi nhánh và các ch(rc danh quãn I wong ducng cUa Ngan
hang do }{DQT quy djnh phü hqp vài you cu cüa Pháp 1ut và quy djnh cüa
NHNN.
y. Ngwöi có lien quan là th ch(rc, cá nhân có quan h trrc tip hoc gián tip vói t
chirc, ca nhân khac thuQc mt trong các truOng hçp sau day:
(i)

Cong ty mc vài Cong ty con và nguqc 1ai; Ngân hang voi Cong ty con cüa
Ngan hang va nguqc 1ai; các Cong ty con cüa cüng mt Cong ty mc hoc
cUa Ngân hang vài nhau; Ngt.rO'i quan 1, thành viên Ban Kim soát cüa
Cong ty mc hotc cUa Ngân hang, cá nhân hotc th chi'rc có thm quyn b
thim nMng ngithi nay vi Cong ty con va nglrqc 'ai;

(ii)

Cong ty hoc Ngãn hang v&i Ngithi quãn 1', thành viOn Ban Kim soát cUa
cong ty hoc Ngân hang hotc vài cong ty, t chüc cO th.m quyàn b
nhim nhttng ngu&i dO và ngu'qc 'aj;

(iii)

Cong ty hoc Ngân hang vài th chrc, cá nhân sâ hUii tr 5% (nAm phn
tram) v6n diu 1 hoc vn C6 phn có quyn biu quyt trâ IOn tai cong ty
hotc Ngân hang va nguçic 1aj;

(iv)

Ca nhan vài vq, ch6ng, b6 dO, mc dO, b6 nuôi, mc nuôi, b6 chng, mc
ch6ng, b6 vq, mc vq, con dO, con nuôi, con r& con dâu, anh rut, chj rut,
em ruQt, anh r& em r& chj dâu, em dâu cüa nguii nay;

(v)

Cong ty hoc Ngân hang vài cá nhan theo quy djnh tai Tit (iv) Dim nay
cUa Ngtr&i quán l, thành viên Ban Kim soát, thành viOn gop von hoc cO
dông sâ hthi tr 5% vOn diu l hoc vOn cO phn cO quyn biu quyt trâ
IOn cüa cong ty hotc Ngân hang và nguqc 1ai;

(vi)

Ca nhân dirge üy quyn dai din cho tO ehüc, cá than quy djnh tai các Ti&
(i), (ii), (iii), (iv) và (v) cüa Dim nay vói tO chcrc, cá nhân üy quyn; cac
cá nhân dirge Uy quyn dai din phAn vOn gop cUa cüng mt tO chcrc vâi
nhau.

(vii)

Pháp nhân, cã nhân kháe Co mOi quan h tiOm n rüi ro cho boat dng cüa
Ngan hang &rqc xác djnh theo quy djnh ni b cüa Ngân hang ho.c thea
yOu cu bang vAn bàn cüa Ngân hang Nhà nuàc thông qua hoat dng thanh
tra, giám sat dOi vâi trng tru?lng hcip ci thO.
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Diu l

Ngân hang Thumig mai C phn Bi.ru din Lien Vit

z. P/zap iuçll là tht cà cáo lut, pháp lnh, nghj djnh, quy djnh, thông Px, quy& djnh
và cac van bàn Pháp lut khác duqc c quan Nha ntrâc Vit Nam ban hành theo
t&ng thai dim lien quan dn cáo hot dQng ngân hang.
aa. Giy tirpháp if cüa cd nhân là mOt trong cáo loai giy t sau day: the Can cuâc
cong dan, GiAy chthig minh nhân dan, HQ chiu, gthy t chirng thrc cá nhân h9p
pháp khác.
bb. Gi4y u3 p/zap if cáa t chfrc là mQt trong cáo Ioai gi.y tY sau day: Quyt djnh
thành lap, Giy chrng nh.n dang k doanh nghip, tài 1iu thong duong khác.
cc. Lut Doanh nghip là Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14.
dd. LuçIt cdc TCTD là Lut Các t chüc tin diing s 47/2010/QH12 và Lut sCra di,
b sung mOt s6 diu cüa Iut cáo T ch(rc tin ding s 17/201 7/QH14.
ee. NHNN là Ngân hang Nba ntróc Vit Nam.
ff. Viêt Nam là nâc CQng hOa XA hi ChC nghTa Vit Nam.
gg. Ngày lam vic trong Dièu l nay &rqc hièu là ngày lam vic cüa Ngan hang
TMCP Bu'u din Lien Vit, không bao gm ngày nghi cu6i tuAn và cáo ngày nghi
1, tt theo thông baa cüa Ngân hang.
Trong Diu l nay, thy ti1ng ng[? cánh ma có th st diing các thut ng dA duqc djnh
nghTa trên day hoc các thut ng và/ho.c ciim tir ngu g&.
2.

Trong Diu I nay, bat kS' d.n chiu nào tâi bat ci quy djnh hoc van bàn Pháp lu.t
nào së gm cá nhung sira dM hoc van bàn Pháp 1ut thay th cüa chüng.

3.

Các tiêu d (Chucmg, Diu cCa Diu l nay) di.rqc sü ding nhm thu.n tin cho vic
hMu ni dung và không ành huâng tâi cáo nOi dung cüa Diu 1 nay.

CHUCNG II
THÔNG TIN yE NGAN HANG BUU DIEN LIEN VIT
Di&u 2. Thông tin v Ngân hang
Ngân hang Thtxong mi C6 phn Bi.ru din Lien Vit (tru6c day là Ngân hang Thuung
mi C phn Lien Vit thrgc phép thành 1p và hot dQng theo GiAy phdp thành Ip
va hot dQng s 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 do NHNN cap. Quy& djnh s
366/QD-NIHINN v vic süa di ten vi& tAt bang ting Anh va mirc v6n diu I ghi
trong GiAy phép thành 1p và hot dQng cüa Ngân hang do Th6ng dc NHNN ban
hành ngày 29/02/2012. Ngân hang có:
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Diu l Ngân hang Thi.rcing mai C phn Btru din Lien Vit

1.

Ti.r cách pháp nhân theo quy djnh cüa Pháp lut Vit Nam.

2.

Nguai dai din theo Pháp lut cüa Ngan hang là Tng Giám dc Ngân hang. Nguôi
dai din theo Pháp lut ciXa Ngân hang phài cu triX t4i Vit Nam, trithng hgp vng mt
O Vit Nam phài üy quyn bang van bàn cho nguai khác là Ngtr&i quãn l', Nguoi
diu hành cüa Ngân hang dang cu triX tai Vit Nam d thc hin quyn, nghla vi1 cüa
mmnh. Vic Uy quyn thirc hiGn theo quy djnh nQi bO cüa Ngan hang v uy quyn.

3.

Ten dy dU bang ting Vit: NGAN HANG TKUC1NG MIJ CO PHAN BUU
DIN LIEN VIET
Ten dy dü bang ting Anh: LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL
BANK
Ten viet tat bang tieng Anh: LienVietPostBank
Ten giao djch:

4.

NGAN HANG BUIJ DIN LIEN VIT

Tri sO chInh dt tai: TAng 1, 3, 4, 5, 6 Tôa nhà Thaiholdings Tower, S 210 duông
TrAn Quang Khâi, Phuing Tràng TiAn, Qun Hoàn Kim, Thành ph Ha Ni.
Dién thoai

: 024.62 668 668

Fax

: 024.62 66 96 69

Trang Web : www.lienvietpostbank.com.vn
5.

Diu 1 t chi'rc và hoat diing; cãc cc quan quãn l và diu hành.

6.

V6n diu l ti thri dim thông qua Diu l nay là:
Bang s6: 12.035.904.740.000 dng.
Bang chü: Mtthi hai nghin không tram ba mucii lAm t' Chin trAm linh tu triu bay trAm
bn muai nghin dng.
Vn diu l cüa Ngân hang cO th ducic thay di trong tirng thOi k5' theo quy djnh ciia
NHNN, quy djnh cüa PhAp lust v vic thay di miXc vn diu I. S v6n diu 1 mói
khi duuc clang k' theo quy djnh cüa Pháp lut &rcic xem là siXa dii, b sung diu
khoàn nay.

7.

Con dAn riêng va tài khoAn riêng mO t?i NHNN và các ngân hang trong nuOc va nu0c
ngoài theo quy djnh cüa NHNN.

8.

Bang can di tài sAn và cAc qu5' theo quy djnh cüa Pháp lut.

9.

Thôi han hoat dng là 99 (chIn mtrcri chin) nAm
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10.

Diu l Ngan hang Thung mi C6 phn Bi.ru din Lien Vit

Dja bàn hoat dng: trên lânh th6 nuàc CQng hàa XA hOi Chü. nghTa Vit Nam. Ngoài
ra, Ngan hang có th hoat dng tai các quc gia, ving länh th khác nu ducic NHNIN
và chInh quyn nuic, vüng lAnh th sâ tai cho phép.

CHUCING ifi
MiJC liEu, NQI DUNG VA PH4.M VI HOT DQNG CUA NGAN HANG
Diu 3. Mic tiêu cüa Ngân hang
Linh virc kinh doanh cüa Ngân hang là hoat dung kinh doanh tin t,. tin ding va các
djch

tài chInh, tin t, ngân hang... thrqc quy djnh trong Giy phép thành Ip và

hoat dng cüa Ngân hang, Giy chirng nhn dAng k' doanh nghip và tuân thu các
quy djnh cüa Luat các TCTD, các quy djnh hin hành có lien quan cüa Pháp 1ut
nhm phic vi cho các dM tuçlng khách hang theo dung chin luqc kinh doanh dã d
ra.
2.

Miic tiêu cüa Ngân hang là xay drng mOt ngân hang ban lé din hinh, có vi tn hang
dAu trong nuâc va trong khu vrc v quy mô hoat dng, thj phn, chAt hxgng djch v%i,
phong each phic vii, hiu qua boat dng kinh doanh cao. Trên ca sâ do, Ngân hang s
dóng gop tIch crc vao ngân sách Nba nixóc, thirc hin trách nhim xA hti, gop phAn
phát trin kinh t dAt nuâc va mang 1aj lqi nhuan cao nhAt cho c dông.

3.

Các muc tiêu khác:
a. Xây dirng Ngân hang thành mt tp the doàn kôt, nhât tn, phân dâu dé Ngân hang
ngày càng phát trin IOn manh;
b. lao vic lam n djnh cho ngui lao dQng tai Ngân hang;
e. Các miic tiêu khác phu hcvp vOi quy djnh cüa Pháp lut.

Diu 4. Ni dung hoat dng
1.

Nhn tin gcri không k5' han, tin gii có k' han, tin gii ti& kim va cac Ioai tiM gth
khác.

2.

Phát hành chung chi tiM gcri, k5' phiu, tin phiu, trái phiu d huy dng vn trong
ntràc Va nuâc ngoài.

3.

CAp tin d%lng duOi các hinh thirc sau day:
a. Chovay;
b. Chit khLu, tái chit kh&u cong cx chuyM nhuqng và giAy ti có giá khác;
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Diu 1 Ngan hang Thixang mi C phn Buu din Lien Vit

c. Bào länh ngân hang;
d. Phát hành the tin dng;
e. Bao thanh toán trong rnxâc; bao thanh toán quc t khi Ngân hang duqc ph6p th?c
hin thanh toán qu6c t;
f. Các hInh thCrc cp tin dung khác sau khi duge NHNN chp thu.n.
4.

Ma tài khoãn thanh toán cho khách hang.

5.

Cung Cmg các phixong tin thanh toán.

6.

Cung üng các dch vi thanh toán sau day:
a. Thrc hin djch vi thanh toán trong nuàc bao gm sec, 1nh chi, uy nhim chi, nhà
thu, Cy nhim thu, thu tin ding, the ngân hang, djch vi thu h và chi h;
b. Thirc hin djch vçt thanh toán quc th và các djch vi thanh toán khãc sau khi dtrcic
NHNN chip thun.

Diu5. VayvncüaNIINN
Ngân hang duqc vay vn cCa N}IINN dual hinh thirc tái cp vn theo quy djnh cCa
Pháp 1ut.
Diu 6. Vay vn cüa t chfrc tin ding, t chfrc tài chInh
Ngân hang duqc vay vn cüa t chüc tin dicing, t chüc tài chinh trong nuàc va nuóc
ngoài theo quy djnh cCa Pháp 1ut.
Diu 7. M tài khoan
1.

Ngan hang phai ma tài khoãn tin gii ti NHNN va duy tn trên tài khoán tin gi nay
s du bmnh quân không thAp han mc d tr btt buQc.

2.

Ngan hang dtrqc ma tâi khoá.n thanh toán ti th chc tin dung khãc.

3.

Ngan hang duqc ma tài khoán tin gii, tài khoan thanh toán a nuàc ngoài theo quy
djnh cüa Pháp 1ut v ngo.i h&.

Diu 8. T chá'c va tham gia các h thông thanh toán
1.

Ngân hang dugc t6 chCrc thanh toán ni b, tham gia h th6ng thanh toán lien ngân
hang quc gia.

2.

Ngân hang dugc tham gia h th6ng thanh toán qu6c t sau khi ducic NHNN ch&p

Trang 9/82

LienVietPostBauk
GAN HANG BLIU DIEN LIEN VIET

Biu 1 Ngán hang Throng m.i C ph.n Bru din Lien Vit

Diu 9. Gop v6n, mua c phn
1.

Ngân hang chi di.rçc dung v6n diu l và qu dr tri d gOp v6n, mua c phn theo
quy djnh ti các Khoàn 2, 3, 4 và 6 Diu nay.

2.

Ngan hang phãi thành 1p hoc mua 1i Cong ty con, Cong ty lien kt d thc hin
hot ding kinh doanh sau day:
a. Bâo lAnh phát hành ch(rng khoán, môi gi&i chüng khoán; quãn Is', phân ph8i
chtrng chi qu5' du ttr ch(rng khoán; quán 1 danh mc du

lit

chung khoán va

mua, ban c phiu;
b. Cho thuê tâi chinh;
c. Baa him.
3.

Ngân hang duqc thành lap, mua li Cong iy con, Cong ty lien kt hot dng trong lTnh
vrc quàn l ncr và khai thác tài san, kiu hi, kinh doanh ngoi hi, yang, bao thanh
toán, phát hành the tin di,ing, tin d%xng tiêu dung, djch vi trung gian thanh toán, thông
tin tin dung.

4.

Ngân hang duçtc gOp van, mua c phn cüa doanh nghip hot dQng trong các lTnh
virc sau day:
a. Bâo him, chfrng khoan, kiu hi, kinh doanh ngoi h6i, yang, bao thanh toán,
phát hành the tin ding, tin ding tiêu dung, djch vi trung gian thanh toan, thông tin
tin dung;
b. LTnh virc khác không quy djnh ti Dim a Khoán nay.

5.

Vic thành 1.p, mua 1i Cong ty con, Cong ty lien kt theo quy djnh tai Khoân 2 và 3
Diu nay va vic gOp vn, mua c phn cüa Ngân hang theo quy djnh ti Dim b
Khoãn 4 Diu nay phái ducic sij chp thun trtrâc bang van ban cüa NHNN.
Diu kin, thu tIc và trInh tr thành 1p Cong ty con, Cong ty lien kt cüa Ngân hang
thrc hin theo quy djnh cüa Pháp lust có lien quan.

6.

Ngân hang, Cong ty con cüa Ngan hang dtrcic mua, nm gi c6 phiu cüa th chcrc tin
dxng khác v&i diu kin và trong gi&i hn quy djnh cüa N}INN.

Diêu 10. Tham gia thi trLrông tin t
Ngân hang &rqc tham gia ctu thu tin phiu Kho bc, mua, ban cong ci chuyn
nhuçing, trái phiu Chinh phü, tIn phiu Kho bac, tin phiu N}{NN va cac giy ti có
giá khác trên thj truông tin
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Diu 11. Kinh doanh, cung frng djch vu ngoi hi và san phitm phái sinh
1.

Sau khi duic N}INN chitp thun bang van bàn, Ngan hang duqc kinh doanh, cung
rng dlch vi cho khãch hang a trong nudc và nude ngoài các san phm sau day:
a. Ngoi h6i;
b. Phái sinh v t gia, lãi suitt, ngoi hi, tin t va tài san tài chInh khác.

2.

NIL-INN quy djnh v phm vi kinh doanh ngoi h6i; diu kin, trInh tir, thu tc chitp
thuân vic kinh doanh ngoi hi; kinh doanh, cung (trig san phitm phái sinh cüa Ngân
hang.

3.

Vic cung (tng djch vi.z ngoi hói cüa Ngân hang cho khách hang thre hien theo quy
djnh cüa Pháp lut v ngoi hi.

Diu 12. Nghip vii üy thác và dai J
Ngân hang duqc quyn üy thác, nhan üy thác, dai 1 trong lTnh virc lien quan dn hoat
dng ngân hang, kinh doanh bão him, quan 1 tài san theo quy. djnh eUa N1N.
Diu 13. Các hot dng kinh doanh khác cüa Ngân hang
1.

Dich vii quán l tin mt, tir vitn ngân hang, tài chInh; eác djch vi quán 1, bào quán
tài san, cho thuê P1, két an toàn.

2.

Tu vitn tài chmnh doanh nghip, Pr vitn mua, ban, hçip nhitt, sap nhp doanh nghip và
Pr van ctâu Pr.

3.

Mua, ban trái phiu ChInh phil, trái phiáu doanh nghip.

4.

Djch vi môi gidi tin t.

5.

Luu k ch(tng khoán, kinh doanh yang và các hot dng kinh doanh kháe lien quan
dn hoat dung ngân hang sau khi duge NI-INN chAp thu.n bang van bàn.

6.

Các hot dng kinh doanh khác duqc NIL-INN chitp thun bang van bàn.

7.

Các hoat dng kinh doanh kháe theo quy djnh cüa Pháp lut.

Diu 14. Hot dng ngân hang din Pr
Ngân hang duçc thc hin các hot dng kinh doanh qua vic sil' ding các phuong
tin din t(r theo hudng dn cüa NIHNN v quàn 1 rh ro va quy djnh cüa Pháp lust ye
giao djch din tCr.
Diu 15. Kinh doanh bitt dng san
Ngân hang không ducic ldnh doanh bitt dtng san, tth các tnrang hcip sau
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Mua, dAu tu, sâ h&u bt dng san d sfr dicing lam trii sâ kirth doanh, dja dim lam
vic hoc ca sii kho tang phic vj trrc tip cho cáo hot ng nghip vi cüa Ngân
hang.

2.

Cho thuê mOt phn tri sO kinh doanh chua sü ding ht, thuc sO hUu cüa Ngân hang.

3.

N.m g1u bt dQng san do vic xi l ng vay theo quy djnh cUa Pháp lut.

Diu 16. Bão dam an toàn trong hot dng
1.

T'lébiodâmantoàn
a. Trong qua trinh hoat dng, Ngân hang phâi duy fri các t' 1 bao dam an toàn sau
day:
(i)

Tr 1 khá nang chi trá;

(ii)

T I an toàn v6n ti thiu 8% (tam ph.n tram) hoc t' 1 khác theo quy
djnh cüa NHNN trong timg thri ks';

(iii) T 1 téi da cOa ngun vn ng&i han duçic sfr diing d cho vay trung han và
dài han;
(iv) Trng thai ngoai t, yang t& da so vOi v6n t có;
(v)

T I du nq cho vay so vOi tng tin gOi;

(vi) T l mua, du tu trái phiu ChInh phiX, trái phiu &rcic ChInh phU báo
lành.
b. Ngân hang khi tham gia h th6ng thanh toán lien ngân hang qu6c gia phâi nm gi
s6 luqng

thi thiu giy t& có giá d.rcic phép cm c theo quy djnh cüa NHNN

trong tmg thii ks'.
c. Tng s vn cüa Ngân hang du tu vào t6 chiXc tin ding khác, Cong ty con cüa
Ngân hang duOi hInh thOc gop vn, mua c ph.n va cac khoãn du ti.r duói hinh
thOc gop vn, mua c phn nhm nm quyn kim soát cáo doanh nghip hoat
dQng trong lTnh vrc ngân hang, bão him, chrng khoán phái tnt khOi v6n tij có khi
tInh các t) lé an toàn.
2.

Dr phong rñi ro
a. Ngân hang phài dr phong rüi ro trong hoat ctQng cüa mInh. Khoãn dr phOng rüi ro
nay duqc hach toán vao chi phi ho.t dQng.
b. Vic phân Ioai tAi san cO, mi:rc trIch, phLrcmg pháp tnich 1p dr phong rCii ro và
vic sCr diing dr phOng d xO 1' rüi ro trong hoat dng do N}{NN quy djnh.
,
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C. Trong trueing h9p Ngân hang thu hi dirge vn dA x1r I' bang khoàn dr phông rüi
ro, s tin thu hi nay dirge coi là doanh thu eüa Ngân hang.

CHUONG IV
VON BIEU L VA VON HOST BONG
Biu 17. Vn diu l
1.

V6n diu I dirge hach toán b&ng dng Vit Nam (VND).

2.

Trong qua trinh hoat dng, Ngân hang phài b dam mrc vn diu l thi,rc có không
thp hon mirc v6n pháp dnh theo quy djnh cüa Pháp lust. Khi có sr thay dM vn diu
1, Ngân hang phài Cong b cong khai s6 vn diu l mOi.

3.

Vn diu 1 cUa Ngân hang duçc sU ding vào các mvc dIch:
a. Mua, du tix vao tài san c djnh cüa Ngân hang không qua 50% (näm mixoi ph.n
tram) v6n diu l và qu dr tnt b sung vn diu l;
b. Gop vn, mua c phAn theo quy djnh cüa NHNN;
C

c. Thành Ip Cong ty eon, du tir vào Cong ty lien k& theo quy djnh cüa Pháp Iu.t;
d. Cp tin ding;
e. Thrc hin cac hot dng khác theo quy djnh cüa Pháp luat.
Biu 18. Thay di vn diu I
Viêc thay di vn diu l cüa Ngân hang (tang hoc giam) phãi dirge thrc hin trên Co.
sâ quyt djnh cüa D.i hi ding Co dông Va phãi dirge N}INN chip thun b.ng van
ban triroc khi thay di vn diu l theo quy djnh cüa Pháp 1ut.
Vn diu l Ngân hang có th dirge tang tr các nguôn sau:
a. Qu5 dir tnt b sung vn diu 1; Qu5 th.ng dir vn c& phn; Igi nhun d lai và
eac qu khác theo quy djnh cüa Pháp lut;
b. Phát hành ci phiu ra Cong ehüng, phát hành et phiu riêng lê theo quy djnh cüa
Pháp Iut;
c. Chuyn d& tr trái phiu ehuyn di thành e phiu pM thông;
d. Vn do chü sâ hitu, thành viên gop vein Cap them;
e. Các ngun khác theo quy djnh cüa Pháp Iut)
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Vn diu lê Ngân hang có th &rcic giàm trong các trtthng hcip sau:
a. Ngân hang mua lai va buy bó mt s6 Iu9ng c phiu qu có mnh giá tucmg irng
vài S6 v6n d ki6n duçic diu chinh giãm;
b. Ngân hang thu hi va hüy bö s6 hxqng c6 phiu qu5' Co mnh giá tuang irng vOi s6
hrqng v6n du k16n dugc diu chinh;
c. Các hInh thrc khác do DHDCD quyt djnh, phü hgp vài quy djnh cUa Pháp Iut.
Vic giàm v6n diu 1 cüa Ngan hang phài dam bâo không thrqc thp han v6n pháp
djnh cüa Ngân hang theo quy djnh cüa Pháp Iut.

3.

Trinh tsr, thu flic, h sa xin chp thun thay dbi v6n diu 1 thrc hin theo quy djnh
cüa NHNN va Pháp luat có lien quan.

4.

Sau khi dã thay di v6n diu l theo van bàn chp thuan cüa các co quan quan l' Nba
nuOc, Ngan hang phài có vAn bàn báo cáo N}INN (qua ca quan thanh tra, giam sat) v
k& qua thrc hin thay d6i von diu 1, dinh kern bàn sao vAn bàn cUa ca quan Nba
nuâc cO thAm quyn xác nhan sO vOn diu 1 dA di.rqc dAng k (ban sao cO chüng thrc)
kern theo Danh sách cO dông, dng thii gii Chi nhánh tinh, thành pM nai Ngân hang
dt trii sâ chInh toàn bQ cac vAn bàn nay. Ngân hang cUng phài thrc hin dAng báo
trung uung, dja phuang theo quy djnh cüa Pháp 1ut v sO vOn diu 1 mâi.

5.

HDQT Ngân hang phài chju trách nhim ir6c Pháp Iut v vic thm djnh M sa, thu
c, diu kiên d chap thun cho cO dông gOp vOn theo các you cu quy djnh cüa
NHNN và Diàu lé nay.

Diu 19. VOn hoat dng cüa Ngân hang
VOn hot dQng cüa Ngân hang gm các ngun sau:
1.

VOn diu I cüa Ngân hang;

2.

Các khoàn chênh lch do danh giá lai tài san, chênh 1ch t' giá;

3.

Các qu5' d trü bO sung VOn diu 1, qu du tir phát trin nghip v'i, qu5 dir phong
tài chInh, qu5' dir phông trçl cp mt vic lam, qu5' khen thuong, qu phüc igi;

4.

VOn huy dQng theo các hinh thcrc quy djnh tai Diu 4, 5 và 6 cüa Diu l nay;

5.

Lçri nhun dugc d li chua phân bO;

6.

VOn tài trq, vOn üy thác du ttr d cho vay theo các chuang trinh du an có rniic tiêu
riOng cüa ChInh phü giao;

7.

Các loi vOn khác theo quy djnh cüa Pháp
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cc

CAU TO CH(C CUA NGAN HANG

Diéu 20. Co cu t chfrc quãn I cüa Ngân hang
1.

Ci cu t chCrc quân I2 cüa Ngân hang bao gm:
a. Eai hi dng c6 dông;
b. Hi dng Quãn tn;
c. Ban Kim soát;
d. Tng Giáni dc.

2.

HDQT có thm quyn thành 1p cac Uy ban hoc b phn lchác thrc hin chüc nang
tu vAn, tham mini, giiip HDQT thirc hin mt s nhim vi thea quy djnh cüa Pháp
Jut hoc theo quyát djnh cüa DHDCD, HDQT.

Diu 21. Bô may diu hành
BQ may diu hành gm:
1.

Tng Giám d&;

2.

Các PhO 1Mg Giám dc;

3.

Ke toán truâng;

4.

Các Hti dng

A

va

the bO phn khác thirc hin chüe nang tham muu, giñp vic, quy&

dinh theo quy djnh cüa Pháp 1ut hoc thea quyt djnh cüa TGD;
5.

Các Kh6i nghip vi.

Diu 22. Mng hrói hot dng cüa Ngân hang
1.

Mng Iuâi hoat dng cña Ngân hang gm:
a. Các Chi nhánh, eáe Van phông dai din, các Don vi sr nghip, cáe Cong ty con;
b. Các Phông Giao djch;
c. Cãe PhOng Giao djch Bwi din;
d. Các don vj kháe phü hcip vâi quy djnh eUa Pháp ut.

2.

Thy thuc timg thii dim e1i th& Ngân hang quy& djnh vic ma mng Iuài a trong va
ngoãi nuâc theo quy djnh cüa pháp 1uat.,
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CO PHAN, CO PHIEU, CO BONG, TR&I PREEU
Bil)u 23. Cl) phn, Cl) dông, Mnh giá Cl) phn, Trái phiu
1.

Ngan hang phái cO tl)i thil)u 100 (mit tram) dl) dông và không hn chl) sl) luçmg tl)i cia,
trong do phài cO dl) dông là tl) chirc và dl) dông cá nhân theo quy dlnh eüa NHNN.
Các t i gop vl)n cUa dl) dông phài dam bào theo quy dnh cüa Pháp 1ut. Il) chCrc, cá
nhân nuâc ngoài duqc mua dl) phn cüa Ngan hang theo quy djnh cüa Pháp lut.

2.

Các loi dl) phn, dl) dông:
a. Ngân hang cO quyl)n phát hành các Ioai dl) phAn, ching khoán theo quyl)t djnh cüa
DHDCD phñ hcip vâi quy djnh eiia Pháp lut.
b. Các 1°a dl) phn, dl) dông:
(i)

Ngân hang phãi cO dl) phAn phl) thông. Ngi.r&i sâ hüu dl) phn phl) thông là
dl) dông phl) thông. Cl) phn phl) thông không thl) chuyl)n dl)i thành dl) ph.n
iru dâi;

I

(ii)

Ngân hang cO thl) có dl) phn uu dAi. Ngithi s hüu dl) phn iru dAi gpi là dl)

1

dông tru dAi. Ngân hang có thl) phát hành dl) phil)u iru dâi sau khi CO sij
chp thun cüa DHDCD và phü hçp vâi quy djnh cüa Pháp lut. Cl) pMn
iu dài cO thl) chuyl)n dl)i thành dl) phn phl) thông theo quyl)t djnh cüa
DHDCD. Cl) phn tru dãi gl)m: Cl) phn ru dãi dl) tüc; Các 1oi dl) phn tru
dãi khác theo quy&t djnh cüa DHDCD tren ca sâ phü hgp vói quy djnh cüa
Pháp lut, trr cad 1oi dl) phn LTU dAi dn dl)n vic giàm vl)n dil)u i cua
Ngân hang.
Cl) dông sâ hüu dl) ph.n iru dai dl) tCrc cO cad quyl)n nhu dl) dong phl)
thong, tth quyl)n bil)u quyl)t, dir hçp DHDCD, dl) ctr ngtrài vào HDQT va
Ban kil)m soát. Cl) tirc cia dl) phn iru dai dl) t(rc duxçic chia hang nàm gl)m
dl) tCrc dl) djnh và dl) tCrc thuing. Cl) t'rc dl) djnh không phii thuQc vao kl)t
qua kinh doanh cüa Ngân hang. Tnthng hqp Ngân hang kinh doanh thua Il)
hoc cO lài nhung không dii dl) chia dl) ttrc dl) djnh thI dl) t(rc dl) djnh trã cho
dl) phn iru dai dl) trc duxcc cong dl)n vao các nãm til)p theo. MCrc dl) t1rc
djnh cu thl) và phucmg thrc xác djnh dl) tüc thirông do DHDCD quyl)t djnh
và duqc ghi tren dl) phil)u ciia dl) phn ru dAi dl) ttrc. Tl)ng giá tn mnh giá
ciia dl) phn tru dAi dl) t(xc tl)i cia b&ng 20% (hai muo'i phn tram) vl)n dil)u
I ciia Ngân hang;$\,
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(iii) Thành vién HDQT, thành viên Ban Kirn soát, Tng Giám dc và các chtrc
darih quãn l', diu hành khác cCia Ngân hang khong duDe rnua c phAn uu
dãi c tc cia chinh Ngân hang phát hành. NguOi dirge rnua c phn u'u dài
c tCrc do DHDCD quyt djnh.
c. C phn cCia e dông sang 1.p thirc hin theo quy djnh hin hành cá lien quan cQa
NHNN v thành 1p ngân hang thLro'ng mai Co phân.
d. C phAn eüa Ngán hang dirge rnua bang tin Vt Narn và phãi thanh toán d rnct
[an.
(I) Mnh giá mtt c phn cüa Ngân hang là 10.000 dng (Muôi ngàn dng
Vit Nam);
(ii) Ngân hang có th phát hành cac °?i chüng khoán khác khi du9c DHDCD
nht tn thông qua và phü h9p vôi quy dlnh cüa Phãp lut;
3.

Phát hành Trái phiu
a. Ngãn hang có quyn phát hành trái phiu, trái phiu chuyn di, trái phiu kern
ching quyn và cac loi trái phiu kháe theo quy d!nh cCia Luat các T chCre tin
ding, Lu.t Chng khoán Va CC quy dlnh pháp luat khác có lien quan.
b. DHDCD cO thm quyn thông qua phuong an phát hành trái phiu ehuyn di,
trái phiu kern chthig quyn;
c. Hi dng Quàn trl có thm quyn quyt djnh phucxng an phát hành trái phiu trong
nuoc, trái phiu chào ban tai nuàc ngoài, trr phuung an phát hành trái phiu thuôc
thrn quyn cüa DHDCD quy dnh ti dim b Khoãn nay.
d. Thm quyn quyt djnh vic niêm y& trái phiu thre hin theo quy djnh cüa pháp
lut.

Dieu 24. T5i lé s& hU'u Co phãn
1.

Mt c dông là cá nhân khong thrgc sO hu vugt qua 5% (näm phn tram) vn diu l
eia Ngân hang.

2.

Môt c dông là t chirc không dirge sO hDu virgt qua 15% (mirOl lam phn trAm) vn
diu lé cC,a Ngân hang, trir cac trirOng hgp sau dày:
a. So hDu c ph.n t.i t chrc tin ding dircc kim soát de bit theo phuong an co
câu Li dugc cp Co thAm quyn phê duyt; sO h&u c phn cüa t ehüc tin dung
ti cong ty con, cong ty lien kt quy djnh ti khoan 2 và khoãn 3 £iu 103, khoàn
3 Diiu 110cCiaLuâtcácTCTD. ;1,,
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b. SO hOu c ph.n cüa nhà dAu ttx nw5'c ngoài theo quy dnh ti Khoãn 2 Diu 16 cüa
Luât các TCTD.
3.

C dông và ngtrôi cO lien quart cUa c dông do không dtxc sO h0u vu9t qua 20% (hal
miroi phn tram) vn diu l cQa Ngan hang, trir trirong hp'p quy dlnh ti các dim a
vâ b khoàn 2 Diu nay. C dông I&n cUa mQt th ch0c tin ding va nguOi cO lien quan
cüa c dông do không duçc sO hQu e phn t& 5% trO len v6n diu l cfia mQt t chCrc
tin dyng khác.

4.

T' h sO hü'u quy dlnh tai các Khoàn 1, 2, 3 Diu nay bao gm Ca phn vn üy thác
cho t chrc, các nhân khác mua c ph.n.

5.

Trong thô'i hn 5 (näm) nãm, ké tir ngày ducc c&p gi&y phép, các c dông sang 1p
phãi nm giU s6

c6 phn tM thiu b.ng 50% (nàm mtro'i phAn tram) vn diu l cua

Ngan hang; các c dông sang 1.p là pháp nhân phài nm giü s c phn t6i thiu bang
50% (nàm mLrai phn tram) tng s c phn do các cô dOng sang 1p nm giQ.

6.

Dlu lcin, thU tuc, tng mCrc sO hQu c6 phn t61 da cUa các nhà du tir nirOc ngoài, t'
lê sO hOu c phAn ti da cUa mt nhà du tir nudc ngoài ti Ngân hang dupc thtrc hin
theo quy dlnh cUa Pháp lu.t hin hành lien quan. Trong ttrng thOi ks', DHfCD quyt
djnh diu chinh tng mtrc sO hftu c6 phAn t6i da cUa các nhà du tir rnrOc ngoài, t' l
sO hEu c phAn thi da cüa mt nhà dAu tu nuác ngoài ti Ngân hang phCi h9p quy djnh
cUa pháp lut. Tai thôi dim thông qua Diu l nay, t l sO hQu nuOc rigoài ti da tai
Ngân hang là 05% vn diu l.

7.

Triing hçrp các tii chCrc, cá nhân nAm giQ trãi phiu chuyn di, sau khi chuyn di
trái phiu thành c phiu phãi tuân thU giói hn so hQu ci ph&n theo quy djnh ti fiu
nay và quy dlrih có lien quan cUa Pháp luat.

Diu 25. C phiu
C phiu phãi cO cac nQi dung chü yu sau day:
a. Ten, ma s doanh nghip, dla chi try sO chInh cUa Ngân hang;
b. S krçrng ci phn và loi ci phn;
c. Mênh giá mi ci phn va ting mnh giá s c phn ghi trên cô phiu;
d. Ho, ten, dia cM lien lc, quc tich, s giy tO pháp l' cUa cá nhãn di vol c dông
là cá nhân; ten, ma s doanh nghip ho.c s giy tO pháp 1' cUa t chUc, da chi
try sO' chInh cUa c dong là t chirc;
e. TOm tt v thU we ehuyn nhu'Q'ng c phn;
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f. ChQ k cUa nglxài di din theo Pháp 1ut va du cCta Ngan hang;
g. S dang k' tal S dang k' c dong ecia Ngân hang và ngày phát hãnh Co phiu;
h. Các ni dung khãc theo quy djnh tal các Diu 116, Diu 117 và 118 cta Luât
Doanh nghip dl voi c phiu cüa c phn iru dâi.
2.

Trixong hgp có sal sot trong ni dung và hinh thcrc c phiu do Ngân hang phát hành
thi quyn và Igi Ich cUa nguôi sO hüu no không bj ãnh huOng. NgLrà'i ai diën theo
pháp luat cüa Ngân hang chju trách nhim v thit hal do nhang sal sot do gay ra d6i
vOl Ngân hang.

3.

TriRng hçp c phiu bi rnt, b rách, bj cháy hoc bj tiêu hy duOi hinh thrc khác thI
CO dông duvc Ngân hang cp 1ai c phiu theo d nghj cüa c dong dO. D ngh cüa
c dông phãi có cam doan v các ni dung sau day:
a. C phiu thuc sr da bj m&t, b cháy hoc b tiêu hüy duOi hlnh th(rc khác; trtxô'ng
hqp bj m.t thI cam doan them rang dA tin hành tim kim h& mOe và nOu tim 1i
duc s dem trà Ngan hang d tiêu hüy;
b. Chiu trách nhiém v nhQng tranh chip phát sinh t& vic c&p Iai c phiu mói.
Di vOl c phiu cO giá trl danh nghTa trên mi.rà'i triu dng Vit Nam, trirOc khi ti&p
nh.n d nghj cp c phiu mói, ngtrOi d.i din theo Pháp !u.t cüa Ngân hang eó th
yêu cu chCi sO h0u c phiu dang thông báo v vic c phiu bi mit, bi cháy hoc bj
tiêu hUy dtrói hinh thOc khác vã sau 15 (mui lam) ngày, k tr ngây dang thông báo
s d nghj Ngan hang cp c phiu mOi.

4.

C phiu cüa Ngân hang không thrgc s diing d cm c tai chInh Ngân hang.

5.

Tri.rOng hqp c phiu &rgc phát hành dual hInh thc chng chi, Ngan hang phãi phát
hành c phiu cho các ci dông trong thi hn 30 (ba mirai) ngày k tr ngây c' dông
thanh toán dü c phn earn k& mua.

Diu 26. Chào ban, chuyn nhtrqng, thu hi và mua li Co phn
Viec chào ban và chuyn nhugng c phn thrc hin nhtx sau:
a. HDQT quy& djnh thôi dim, phuang thOc và giá chào ban c phn trong s c
phAn disçc quyn chào ban. Giá chao ban c phn không dirge th.p hoii giá thi
tnrO'ng tal thai dim chào ban hoc giá tn dirge ghi trong s sách ecia c phn tal
thai dim gn nht, tr1r nh0ng tru6ng hçrp sau day:
(i)

C phn chào ban ln du tiên cho nhQng ngirôi không phãi là c6 dông san
Ip;
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C phn chào ban cho tAt ca c dông theo t)' I c6 phAn hin có cüa hp
trong Ngân hang;

(iii) C phn chào ban cho ngithi môi giói hoc nguài báo Iành. Truông hqp
nay, S6 chit khAu hoc t' l chi& khAu ci th6 phài ducc sir chAp thun cüa
Di hQi dng c6 dông.
b. Trueing hqp Ngân hang phát hành thorn c6 phn pM thông và chào ban s6 c6 phn
do cho tAt cã c6 dông pM thông theo t' I c6 phAn hin Co cüa hç tai Ngân hang
thi phái thrc hin theo quy djnh sau day:
(i)

Ngân hang phái cong b6 thông tin tnrov khi chào ban c6 phAn theo quy djnh
cUa Pháp 1ut v chào ban chüng khoán ra cong chüng và thc hin các thu
ttc khác cüa vic chào ban theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip;

(ii)

C6 dông CO quyn chuy6n quyn uu tiOn mua c6 ph&n cüa mInh cho ngLrôi
khác;

(iii) Trueing hqp s6 luçing c6 phAn dir djnh phát hành không dirge c6 dông va
nguäi nhn chuyn quyn iru tiên mua dng k' mua h& thI s6 c6 phn dir
ki&i phát hãnh cOn 1i se do HDQT quàn 1)2. HDQT Co th phân ph6i S6
phAn dO cho c6 dong cUa Ngân hang hoe nglrri khác theo each thire hqp l'
vài diu kin khOng thun igi hcm so vài nhng diu kin dA chào ban cho
cac c6 dông, tr& tnr?rng hqp DHDCD có chAp thun khác hoc c6 phAn
dirge ban qua Trung tam giao djch chüng khoán/Sâ Giao djch chüng
khoán;
c. C6 phAn dirge coi là dã ban khi dirge thanh toán dü va nhung thông tin v ngiroi
mua quy djnh ti Dim d Khoãn 1 Diu 27 cüa Diu i nay dirge .ghi dUng, ghi dU
vao S6 dng k)2 c6 dông; k tr th&i dMm dO, ngithi mua e6 phAn trO thành e6 dông
cUa Ngân hang.
d. Sau khi c6 phAn dirge ban, Ngân hang phài phát hành va trao c6 phi6u eho ngtthi
mua. Ngân hang có th6 ban c6 phAn ma không trao C6 phi6u. Trong trithng hgp
nay, các thông tin v C6 dông quy dnh tai Di6m d Khoàn 1 Diu 27 cUa Diu i
nay dirge ghi vào s6 däng k)2 c6 dông là dU d chUng thirc quyn sâ hUn c6 phAn
eUa c6 dông dO trong Ngân hang.
e. Diu kiin, phirong thUc và thU tçic chào ban c6 phAn ra cong ehUng thire hin theo
quy djnh eUa Pháp lut v ching khoán.
2.

Trong thri gian dang xü 1)2 hau qua theo nghj quy6t cUa DHDCD hoe theo quyt
dinh cUa NHNN do trách thim cá nhân, thành viOn HDQT, thành viOn Ban Kim
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soát, Tang Giám dc không dugc chuyn nhi.rqng ci phn, trir mt trong các tnrng
hqp sau day:
a. Thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tóng Giám dc là dai din theo Uy
quyn cüa c dông t6 chirc bj sap nhp, hçip nh.t, chia, tách, giài th& phá san theo
quy djnh cüa Pháp lut;
b. Thành vién HDQT, thành viên Ban Kim soát, Ttng Giám dc bj buc chuyn
nhung c phn theo quyt djnh cUa TOa an;
c. Thành viên HDQT, thành viôn Ban Kim soát, Tng Giám dc chuyn nhung c
phn cho cac nhà du tir khác nh&m thrc hin phuong an ca cu 1ai dã duqc cp
cO thAm quyn phê duyt.
3.

Vic chuyn nhuqng c phn niêm y& cüa Ngãn hang di.r?c thijc hin theo quy djnh
cüa Pháp lut v chüng khoán.

4.

Vic mua 1aj cc phn theo yeu cu cüa c dông hoc theo quyt djnh cüa Ngan hang
thc hin theo quy djnh cUa Pháp h4t v chirng khoán va theo quy djnh sau:
Ngán hang chi thrc mua 1ai c6 phn cüa c dông nu sau khi thanh toán h& s c
phn thwc mua lai ma vn bão dam cac t' l an toàn trong boat dQng Ngân hang, giá
tn thrc cüa vn diu lé không giàm thp hon müc vn pháp djnh; trtxOng hçp mua lai
c phn dn dn vic giãm v6n diu I cUa Ngân hang thi phái &rgc NHNN chp
thun trtrâc bAng van bàn.
a. Mua Iai c phAn theo yeu cAu cüa c dông:
(i)

C dông biu quyt phàn d& quyt djnh vA vic t chCrc 1aj Ngân hang hoãc
thay di quyn, nghia vi cüa c dông quy djnh tai Diu l nay cO quyn
yêu cAu Ngân hang mua 1i c phAn cüa minh. Yêu cAu phài bAng van bàn,
trong dO nêu rO ten, dja chi cüa c dông, s hrçmg c6 phAn timg loai, giá dr
djnh ban, l' do yêu cAu Ngan hang mua 1aj• Yêu cAu phài thrqc gcri dn
Ngan hang trong thi han 10 (mu?ii) ngày lam vic, k tt ngày DHDCD
thông qua quy& djnh v các vn d quy djnh tai Khoãn nay;

(ii)

Ngân hang phài mua Iai c6 phAn theo yeu cAu cüa c6 dông quy djnh tai Ti&
(i) Dim a Khoàn nay vài giá thj truông hoc giá duqc tinh theo nguyen tk
quy djnh cüa Pháp lut trong thOi han 90 (chin mi.rcii) ngày, k tir ngày
nhn duc yêu cu. Tnithng hcip không thoà thun &rcc v giá thi c dông
dO cO th bàn c* phAn cho nguai khác hoc các ben cO th yéu cu mt t
chüc djnh giá chuyên nghip djnh giá. Ngân hang giói thiu it nht ba t,
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chic djnh giá chuyên nghip d c dông l%ra chpn và 1a ch9n dO là quyt
djnh cu,i cüng.
b. Mua 'a' Co phan theo quyet dnh cua Ngan hang:
Ngân hang cO quyn mua Ia không qua 30% (ba mirai ph.n tram) tng s6 c phn
ph thông da ban, mOt phn hoc toàn b c phn ru dãi c tcrc dA bàn theo quy
djnh sau day:
(i)

HDQT cO quyn quyét djnh mua 'ai không qua 10% (muii phn tram) tng
s ct phn cüa tCrng loai dA duqc chào ban trong m& muài hai thang.
Trong tnthng hqp khác, vic mua 'a c phn do DHDCD quyt djnh;

(ii)

HDQT quyét djnh giá mua 1ai c phn. Di vOi c phn ph thong, giá mua
lai không thrqc cao hon giá thj tri.ràng tai thi dim mua lai, tth truOng hqp
quy djnh tai Tiát (iii) Dim nay. Di vài c ph.n l°ai khác, nu Ngân hang
va c dông có lien quan không cO thoà thun khác thI giá mua 'a không
duqe thp han giá thj trueing;

(iii) Ngân hang co th mua iai C6 ph.n cüa tcrng c6 dông ttrcing crng voi t' l c6
ph.n cüa hp trong Ngân hang. Trong tnthng hqp nay, quy6t djnh mua lai c6
ph.n cüa Ngân hang phãi dt.rge thông báo bang phuong th(rc báo dam d6n
dime tt cà e6 dông trong theii han 30 (ba mimi) ngày, k6 tr ngày quyêt
djnh dO duçxc thông qua. Thông báo phài CO ten, dja chi tri sei chInh eüa
Ngân hang, t6ng s6 c6 phn va l°ai C6 phAn duqc mua iai, giá mua 1a hoAc
nguyen tc djnh giá mua lai, thU tiic và theii han thanh toán, thU tiic Va theii
han d6 c6 dông chào bàn c6 phAn ciXa hQ cho Ngân hang;
C6 dông dng bàn lai c6 phn phài gi chào ban c6 ph.n cUa minh b&ng
phuong thirc bào dam d6n duqe Ngân hang trong thoi han ba mimi ngày, k6
tr ngày thông báo. Chào ban phâi cO h9, ten, dja chi lien 1c, s6 giy to
pháp 1 cUa cá nhân d6i vi c6 dong là Ca nhân; ten, ma s6 doanh nghip
hoc s6 giy tei pháp l cUa t6 chic, dja chi tri sei chInh di vâi c6 dông là
t6 chirc; s6 C6 phn sei hthi va S6 c6 phn chào bàn; phuong thirc thanh
toán; chu k cUa c6 dong hoc ngueii dai din theo Phàp lut cUa c6 dông.
Ngân hang chi mua lai c6 phn dirge ehào bàn trong theii han nói trên.
c. Di6u kién thanh toán va xt 1' cac c6 phn dirge mua lai thirc hin theo quy djnh
du'ói day:
(i)

C6 phn dirge mua lal theo quy dnh tai Khoan 4 Di8u nay dirge eoi là c6
phn thu v8 và thuc s6 c6 phn dirge quy6n chào bán; ,
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C phiu xác nhn quyn s hctu c phn dà 4i.rcic mua 1i phãi duge tiêu
hüy ngay sau khi c6 phn tucrng Crng dâ duge thanh toán dü. Chü tjch
HDQT và Tng Giám dc phãi lien dói chu trách nhim v thit hi do
không tiêu hüy hoe chm tiêu huy c phiu gay ra di vói Ngân hang;

(iii) Ngân hang chi duqc quyn thanh toán c phn duqc mua Ii cho c dông
nu ngay sau khi thanh toán hét s6 c phn &rcYc mua 1i, Ngân hang van
bào dam thanh toán dü các khoãn nq va nghTa vi tãi san khac, bâo dam các
t5' 1 an toàn trong hot dng ngân hang, v6n diu I khong dirge th&p hon
müc v6n pháp djnh va cac diu kiin lien quan khác do NI-INN quy djnh
d. Vic Ngân hang mua lai c phn cüa chInh minh phài dirge NHNN chip thu.n
bAng và.n bàn trixàc khi thrc hin nu dn dn vic giàm vn diu 1 cüa Ngân
hang. Diu kiin d Ngân hang dirge mua lai c phAn:
(i)

Các diu kin theo quy djnh t.i Khoàn 4, 5 Diu nay;

(ii)

Kinh doanh lien tlrtC có Iäi trong hai näm 1in k näm dà nghj mua Ii Co
phn và không có 1 lüy k;

(iii) Không bj NHNN xtr phat vi pham hành chInh trong ITnh vic tin t và hoat
dng ngân hang trong hai nam gAn nMt dn thOi dim d nghj NHNN ch&p
thuan vie mua 1aj c phn.
5.

Thng dir von do chênh 1ch gifla giá ban vài mnh giá cO phiéu phát hành thorn trong
truOng hgp giá bàn cO phAn cao hcm mnh giá thI Ngân hang phài hach toán vao qu
dr tr bO sung vOn diu 1. Thng dir vOn nOu trOn Ngân hang chi 5tr ding d bO sung
vOn diu 1 sau 12 (mui hai) tháng k t'~ thi dim két thüc dqt phát hành.

6.

Sau khi Ngân hang dà dang k kinh doanh, bAt k5' cO phAn phO thông mái nào dirge
dir kin phát hành sê dugc chào bàn tnrâc tiOn cho các cO dông theo t 1 ttrcmg dirang
vâi sO c0 phAn u'ong thig ma h9 hin dang nAm gifl, trfr tnthng hgp DHDCD có quyOt
djnh khác. Vic chào ban phài thrc hin theo quy djnh sau:
a. Ngân hang phai thông báo bAng van bàn dn các cO dong theo phuang thcrc bão
dam dn dirgc dja chi liOn lac cüa h9 không it han muvi lAm ngày truàc ngày ehào
bAn CO phAn. Thông báo phài dirge dang bAo trong ba sO lien tiOp trong thOi han
mtrôi ngày lam vice, kO tr ngày thông báo;
b. Thông báo phAi có h9, tOn, dja chi liOn lac, quOc tich, sO gi&y tà' pháp l' cüa cA
nhân dOi vâi cO doug là cA nhAn; tOn, ma sO doanh nghip hoc sO giAy to pháp I'
eüa tO ch(rc, dja chi tri sâ chInh dOi vài cO dông là tO chc; sO c0 phAn va t' i cO
phAn hin có cüa cO dông tai Ngân hang; tOng sO cO phAn dr kin phát hành vã sO,
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c phn c dông dtrçrc quyn mua; giá chào ban c6 phn; thOi han dang k9 mua;
h9, ten, ch k cüa nguai dai din theo Pháp lut ciXa Ngân hang. Th&i h?n xác
djnh trong thông báo phãi hqp 1 dii dè c dông dang k mua ducirc c phAn. Kern
theo thông báo phài cO mu phiu dàng k mua do Ngân hang phát hành;
7.

C phn ciia c dông nâxn girt c6 phiu CO ghi ten hoc không ghi ten dugc coi là d
chuyn nhirqng khi các thông tin v ngu&i mua quy djnh tai Dim d Khoàn I Diu 27
cüa Diu 1 nay thrcc ghi dy dii trong só dang k c dông.

8.

Vic chuyn nhuqng ci phiu cO ghi ten ho.c không ghi ten dixcc thirc hin can c1r
thea các quy djnh ciia Lut các TCT[D và các quy djnh huOng dn thi hành. Hinh th(rc
chuyn nhuqng &rqc xác 1p b&ig van bàn do HDQT quy djnh cii th& Van bàn
A

.

A

..

A

•

chuyen nhuqng ducc ngixn chuyen nhucrng, nguoi nhan chuyen nhucing hay dai diçn
dugc iiy quyn hçip pháp ciia nhftng ngithi nay k32. c6 phiu dA thrc chuyn nhuçng
phãi ghi thing và dy dii nhung thông tin quy djnh tai Dim d Khoán 1 Diu 27 ciia
Diu lé nay vào S dang k' c dông; k ttr th&i dim do, nguOi nhn chuyn nhuqng

c6 phn &rcic cong nhan là ct dông ciia Ngân hang.
9.

Trinh P1 thu tue xin thay di C6 phn Co ghi ten ciia c6 dông phài thirc hin theo dung
quy djnh ciia Pháp lut.

10.

A

•

•

.,.

.

.

.

A

Trong trtthng hc co dong b chet, viec gai quyet quyen lqi, trach nhiçm cua co dong
thc hin thea quy djnh ciia Pháp lut v6 thra k.

11.

Ngan hang phài chip hành các quy djnh v8 niêm yt, phát hànli c6 phi6u tai Sâ Giao
dlch chimg khoan theo quy djnh ciia NHNN, quy djnh ciia liJy ban Chiing khoán Nba
nuâc, Di8u 1 ciia Ngân hang và cac quy djnh hin hành ciia Pháp lut có lien quan.

12.

Các tnxing hqp chuy6n nhucing c6 phn sau day phài duqc NHNN chip thuan bang
van bàn truâe khi chuy6n nhuqng:
a. Các giao djch chuy6n nhuçing c6 phn ciia c6 dông Ion;
b. Các giao djch chuy8n nhtrcnig c6 phn dan d6n c6 dong Ian trâ thành c6 dong
thuäng và nguçc Iai.

13.

Vic chuyn nhucmg c6 phn ciia c6 dông tham gia gOp v6n thành Ip Ngân hang
duqc th?c hin theo quy djnh ciia NHNN.

14.

Sau khi niêm y6t, vic quán l, phát hành và chuy6n nhuqng c6 phkn ciia Ngân hang
&rqc thrc hin theo quy djnh ciia Pháp 1ut v8 chthig khoán và thj trumg ehiing
khoán. Ngân hang phài chp hành các quy djnh v6 niêm y6t, phát hành c6 phi6u tai Sâ
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Giao djch Chüng khoán theo quy djnh cüa NHNN, quy djnh cüa Uy ban Chthig khoán
Nhà nuâc, Diu l nay và các quy djnh cUa Pháp lust hin hàn.h có lien quan.
CHUYNG VII
CO BONG VA B41 HOI BONG CO BONG
Biu 27. S clang k)2 c dông
1.

Ngân hang phài 1p và liru giU s6 clang k)2 c6 dông tir khi &rcic cp Giy chng nh.n
clang k)2 doanh nghip. S6 clang k)2 c6 dông có th là vAn bàn, tp dCi lieu din tO' hoc
cã hai Ioi nay. S6 clAng k)2 c6 dông phài cO các nQi dung chü yu sau dày:
a. Ten, dja chi tr%1 sO' chmnh cOa Ngân hang;
b. T6ng s6 c6 phn ducic quyn chào ban, loi c6 phn duqc quyn chào bàn và s6
c6 phn thrqc quyn chào ban cüa tO'ng loi;
c. T6ng S6 c6 phn dã bàn cila tO'ng loai và giá frj von c6 ph.n dA gOp;
d. Hç, ten, cia chi lien lc, quOc tjch, sO giy t& pháp 1)2 cüa cá nhân d61 vài cO dông
là cá nhân; ten, mA sO doanh nghip hoc sO giy ti pháp 1)2 cüa tO chüc, dja chi
trj sO' chInh dOi vâi cO clông là tO chfrc;
e. sO h.rçing cO ph.n tO'ng loi cOa mOi cO dOng, ngày clang k)2 cO phn.

2.

S clang k' c dông ducirc luu gi ti tri,i sO' chInh cüa Ngan hang hoc Trung tam hxu k)'
chCmg khoán. C dông có quyn kim tra, tra cthi hotc trIch 1ic, sao chdp ten và dja chi
lien lc cüa c dông Ngân hang trong S clang k)2 có dông trong gi lam vic cüa Ngân
hang hoc Trung tam kru k)2 chthig khoán.

3.

Xác 1p danh sách c dông:
a. Ngân hang quy djnh ci th v thai dim xác 1p danh sách cac c dông ducrc
hixâng cac quyn cüa c dông va phài dam bào c dông có dü thai gian d clang k)2
nhftng thay di v bàn than và S6 c6 dông ma mInh sO' hifu vOi Ngân hang truOc
thai dim nOi trên.
b. Các giao djch chuyn nhuqng c6 phn phát sinh trong khoàng thai gian tü' sau
ngày ch6t danh sách c6 dông dn ngày quyn cUa c6 cong &rcic thrc hin, nguO'i
chuyn nhucrng là ngithi duqc huâng các quyn cüa c6 dông.

Biu 28. Quyn cüa c6 dông Ngân hang

I.

C6 cong cO các quyn sau day:
a. Tham dr va phát biu )2 kin trong các phiên h9p cüa DHDCD và thrc hin
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biu quyt trc tiép ho.c thông qua dai din dixcic üy quyn; mi c phn ph
thông có mOt phiu biu quyt;
b. Duçc nhn c tU'c vâi mirc theo quy6t djnh cüa DHDCD;
c.

tru tin mua Co phn mâi tircmg rng vài t I c phn cfia tmg c dOng
trong Ngân hang;

d. Duqc chuyn nhucing c phAn cüa niinh theo quy djnh trong Di&u 1 cUa Ngân
hang, phü hçp vâi các quy djnh cüa NHNN;
e. DLrqc nhn thông tin v tInh hinh hoat dng cUa Ngân hang theo quy djnh ti Diu
1 Ngân hang;
f. Drqc xem xét, tra eCru và trIch 1ic các thông tin trong Danh sách c dông có
quyn biu quyét và yêu cu sira dM các thông tin khOng chInh xác;
g. Disgc xem xet, tra ci.'ru, trIch 1c hoc sao chvp Diu 1 cüa Ngân hang, s6 bién
bàn hçp DHDCD và cãc nghj quyt cüa DHDCD;
h. Di.rqc üy quyn b&ng van bàn cho nguoi khác thrc hin các quyn, nghTa vii cüa
mInh; ngui duçic üy quyn không duqc üng cr vài tu each cUa chInh mInh. DLrc
üy quyM bang vAn ban cho ngtr?i khác trirc tip tham dr DHDCD theo quy djnh
cüa PhAp 1ut và theo huàng dn cüa HDQT;
i. Duçc nhn mt phn tài san can lai tuong üng vói s c phn sâ hitu tai ngân
hang ithi ngAn hang giài th hoc phá san. Khi Ngân hang giài th hoc phá san,
duqc nhn mt phn tài san cOn 1i tumig thig vài s6 c phn gop vào Ngân hang
theo quy djnh cüa Pháp 1ut v giãi th và phá san;
j.
2.

Các quyn khác theo quy djnh ciXa Pháp 1u.t va Diu I Ngân hang.

C dông hoc nhóm c dông sâ hUu ti 05% (nAm phan trAm) tng s6 c6 phn ph
thông trâ len có các quyn sau:
a. Xem xét, tra cüu, trIch Iic s6 biên bàn và nghj quy&, quyt djnh cüa HDQT, báo
cáo tAi chInh gica näin và hang nAm, báo cáo cüa Ban kim soát, hqp dng, giao
djch phãi thông qua HDQT và tài 1iu khác, trfr tài lieu lien quan den bI m.t
thirong mi, bI mt kinh doanh cüa Ngân hang;
b. Yêu cu trieu tp h9p D}IDCD trong nhting trtthng hqp nêu t?i Khoãn 3 Diu nay;
c. Yéu eau Ban Kiem soát kiem tra trng v&n dè cii the lien quan dn quàn l', diu
hành hot dng cüa Ngân hang khi xdt they can thi6t. Yêu c&u phài bang van bàn
và phài bao gm các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien 1c, qu6c tjch, s s
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giy tr pháp l' cüa cá than d6i vai c dông là cá nhân; ten, ma S6 .doanh nghip
ho.c s6 giy tà pháp l' cüa t6 chüc, dja chi trij sO chinh Mi vói C6 dông là t6
chüc; s6 lucing c6 ph&n và th?ii di8m dang k2 c6 phn cfia trng c6 dông, t6ng s6
có phn cUa cã nhôm c6 dông va t l sO hQu trong t6ng s6 c6 phn cOa Ngân
hang; vn d8 cn ki8m tra, miic dich ki6m tra;
d. Các quyn khác theo quy djnh cüa Pháp luat và Di6u 1 Ngân hang.
3.

C6 dông hoc nhóm c6 dông quy djnh tai Khoãn 2 Di6u nay Co quy&n yeu c.0 triu
tp h9p DHDCD trong cac trtthng hcp sau day:
a. HDQT vi phm nghiêm trQng quy6n cUa c6 dong, nghia vi cüa Ngtxeri quãn 1)2
hoc ra quy6t djnh vuqt qua thm quy6n duc giao;
b. Nhim k5' cüa HDQT dA vi.rçYt qua 6 (sau) thang ma HDQT mOi ch.ra duqe bu
thay th;
c. Các truOng hçip khác theo quy djnh cUa Pháp lust và Diu l Ngan hang.
Yêu câu triu tp h9p DHDCF) phãi ducic 1p bang van bàn và phài cO h9, ten, dja chi
lien lac, qu6c tjch, s6 giy t pháp 1)2 cüa cá nhân Mi vOi c6 dong là cá nhân; ten, ma
s6 doanh nghip hoc s6 giy ti pháp 1)2 cüa t6 chüc, dja chi tri sO chInh Mi voi C6
dong là t6 chcrc; s6 c6 phn va thai di6m dang k)2 c6 phn cOa trng c6 dông, t6ng s6
c6 ph.n cüa cà nhOm c6 dông và t)2 l sO' hU'u trong t6ng s6 C6 phn cüa Ngân hang,
can cir và 1)2 do yéu cu triu tp h9p DHDCD. Kern theo yêu cku phãi CO các tài lieu,
chCrng cO v cac vi ph?.m cUa HDQT, mCrc d vi phm hoc v8 quy6t djnh vuqt qua
thm quy6n.

4.

c6 dong là t6 chirc cO quy6n cO mQt hoc mt so ngixi dai din theo üy quy6n thirc
hin các quy6n cO dông cUa mInh theo quy djnh cüa Pháp luat; truO'ng hqp cO nhi8u
hcin mt ngt.rYi di din theo üy quyn ducic cO thI phài xác djnh ci th sO cO phn và
sO phiOu b&u cüa m6i nguài di din. Vic cO, chm dOt hoc thay Mi ngu&i dai din
theo üy quy6n phãi duqc thông báo b.ng van ban Mn Ngân hang trong thôi han sOm
nhLt va chi có hiu lirc vOi Ngân hang k tir ngày Ngân hang nhn duqc van bàn.
Thông báo phài Co các nOi dung chü yOu sau day:
a. Ten, ma sO doanh nghip, dja chi tr%1 sO chinh cüa cO dông;
b. SO lucmg nguôi di din theo Oy quyn va ti I sO hu cO ph.n tuong Ong cUa m6i
nguO'i dai din theo üy quy8n;
c. Hç, ten, dja chi lien lac, quOc tjch, sO giy t pháp 1)2 cüa Ca nhân t&ng ngtra'i dai
din theo üy quyOn;,
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d. Th&i hn Uy quyn.tuong (mg cüa tmng ngtroi di din theo üy quyn; trong dá ghi
rO ngay bt du duqc dai din;
e. Hç, ten, chU' k2 cüa ngiroi di din theo uy quyn va ngui dai din theo Pháp 1ut
cüa cô dông.
5.

C dông hoc nhóm c6 dông si hUu ti 10% tang s c6 phn ph thông tth len có
quyn d c(r ng.thi vào HDQT, Ban kim soát. Vic dè c(r ngu?ii vào HDQT và Ban
kim soát thrc hin nhu sau:
a. Các c dông ph thông h thành nhóm d d c(m ngui vao HDQT và Ban kim
soát phãi thông báo v vic hçp nhóm cho cac c dông dir hçp bitt trtr&c khi khai
mac DHDCD;
b. C dông hoc nhóm c dông n&n gi tfr 10% dn dirâi 20% thng s ci phn có
quyn biu quyt dirge d& e(r mt (01) (mg viên; tr 20% dn duó'i 30% duqc d cr
t6i da hai (02) (mng viên; tir 30% dn du&i 40% dirge dè cü ti da ba (03) (mng viên;

0

tr 40% dn duâi 50% dirge d c(r thi da bn (04) (mng viên; t& 50% dn dixói 60%
dirge d c(m ti da näm (05) (mng viên; tfr 60% dn duài 70% dirge d c(r tM da sáu
(06) (mg viên; tcr 70% dn 80% dirge d cfr t6i da bay (07) (mng viên; va tr 80%
dn duâi 90% dirge d cfi ti da tam (08) (rag viên.
Trirng hgp s6 (rag c(r viên dirge c dông ho.c nhóm c dông dè e(r th&p hcm s
(mg c(r viôn ma hç duge quyn d e(r thi So (rag c(r viôn can 'ai do HDQT, Ban
kiOm soát và các cO dông khác dè eir.
6.

CO dông iru dai cO tcrc có cac quyOn sau:
a. Nh.n cO t(rc vâi m(rc theo quy djnh cüa Ngân hang trong t(rng than kS';
b. Dirge nhn li mQt phn tài san con li tlrg (rng vâi sO cO phn gop vOn vào
Ngân hang, sau khi Ngân hang dâ thanh toán hOt các khoãn ng, khi Ngân hang
giài thO hoc phá san;
c. Các quyn khác nhu cO dông phO thông, trr cac quyn biOu quyOt, dir hp
DHDCD, dO c(r nguOi vào BDQT và Ban KiOm soát (CO dông sO' hü'u cO ph,n mi
dâi cO t(rc không có quyOn biOu quyOt, d hçp DHDCD, dO c(r ngtxani vao HDQT
vâ Ban KiOm soát nOu không thuOc trithng hç quy djnh tai khoàn 6 DiOu 148
Lut Doanh nghip).

7.

CO dông, nhóm cO dông sO' hftu it nhOt 01% tOng sO cO phn phO thông có them cac
quyên sau: &,,
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a. Tu mInh hoc nhan danh Ngan hang khOi kin trách thim cá nhân, trách nhim
lien dài di vài các thãnh viên IQT, Tng giám d6c d yêu cu hoàn trã Iqi fch
hoc bM thuing thit hai cho Ngan hang hoc ngui khác trong truàng h9p sau

(i)

Vi phm trách nhim cüa nguôi quãn I' Ngân hang theo quy djnh tai Diu
165 cüa Luat Doanh nghip;

(ii)

Không thrc hin, thrc hin không dy dii, thrc hin không kp thai hotc
thrc hin trái vâi quy dnh ciia pháp 1ut hoc Diu 1 Ngân hang, nghj
quyt, quyt djnh cUa UDQT di vài quyn va nghia vi &rgc giao;

(iii) Lam dung dja vi, chic vI và si ding thông tin, bI quyt, co hOi kinh doanh,
tài san khác ciia Ngân hang dá ti.r Iqi hoc phic vi lqi ich ciia t ChiiC, Ca
nhân khác;
(iv) Truàng hqp khác theo quy djnh ciia Pháp lut và Diu l Ngân hang.
b. Trinh t1x, thii tic khai kin thirc hin theo quy djnh ciia pháp lut v

th ti,ing dan

HI

sir. Chi phi khâi kin trong trithng hqp c dông, thOrn Co dông khai kin nhân
danh Ngân hang duct tinh vào chi phi ciia Ngân hang, tr truàng hp bj bác yêu

D

CkU khai kiên.

c. C dông, nhOm c dông theo quy djnh tai Diu nay çó quyn xem xét, tra ctru,
trich liic thông tin can thi& theo quyt djnh ciia Tôa an, Trng tài truot hoc trong
qua trmnh khai kin.
Diu 29. Nghia vi cüa cô dông
C dông ciia Ngân hang phâi thc hin các nghia vti sau:
mua trong thai han do Ngan hang quy djnh;
chju trách nhiem v các khoàn ng và nghTa vii tài san khác cUa Ngân hang trong

a. Thanh toán dii s6 çô phn cam

pham vi s6 vn dã gop vào Ngân hang;
b. Không dugc nit vn c ph.n dã gop ra khOi Ngân hang duâi mci hInh thirc dn
dn viêc giam v6n diu 1 cia Ngân hang, trir truOng hc duçic Ngân hang hoc
nguài khác mua lai ct phn theo quy djnh cia Pháp lust và Diu I nay. Tnthng
hqp cO Co dông nt mQt phn hoc toàn b vn cO ph.n dä gop trai voi quy djnh
tai Khoán nay thI c dông do va ngithi có lqi Ich lien quan trong Ngan hang phãi
cing lien di chju trách nhim v các khoán nq và nghTa v1 tài san khác cia Ngân
hang trong pham vi giá tn c phn áà bj
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c. Chju trách nhim tru&c Pháp lu.t v tinh hcp pháp cüa ngun v6n gop, mua, nhn
chuyn nhuqng c6 phn tai Ngân hang; không sir dxng ngun vn do t chirc tin
ding, chi nhánh ngân hang nithc ngoài cp tin ding d mua, nh.n chuyn nhi.rqng
c phn cira Ngân hang; không duçc gop vn, mua cl phn cüa Ngán hang dixOi
ten cüa cá than, pháp nhân khác duài mgi hinh thirc, trir truông hgp üy thác theo
quy djnh cüa pháp 1ut;
d. Tuân thu Diu l va quy ch quãn 1' ni bQ Ngan hang;
e. Chp hành nghj quyt, quyt djnh cüa DHDCD, HDQT;
f. Cung cp thông tin cá nhân chinh xac khi dang k mua c phn. Thông báo ngay
khi Co sr thay di thông tin dã dang k.
g. Thrc hin the nghTa vi khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l
Ngân hang;
h. C dông ph thông phãi chju trách nhim ca nhân khi nhân danh Ngân hang duâi

6,

mgi hith thirc d thc hin mt trong the hành vi sau day:
;O

(i) Vi pham Pháp lut;
(ii)

Tin hành kinh doanh và các giao djch khac d tu lqi hoc phic vçi lçri Ich
eüa t6 chire, cá nhân kháe;

(iii) Thanh toán các khoân ng chixa dn han truàc nguy cci tài ehInh cO th xây
ra d6i vói Ngân hang.
i. Báo mt các thông tin duqe Ngân hang cung cp theo quy djnh tai Diu l Ngan
hang và pháp lut; chi sir ding thông tin dircic cung cp d thrc hin và bâo v
quyn va lçri ich hqp pháp cira mIth; nghiêm ern phát tan hoc sao, gin thông tin
duqc Ngân hang cung cp cho th chine, cá nhân khác.
2.

C dông than üy thác du tix cho M chine, cá nhân khác phài cung cAp thông tin v
chU sin hUu thrc sir cüa s6 c phn ma mInh nhn Uy thác du tu; nu không cung cAp
thông tin cho Ngân hang, trong tnxông hgp Ngân hang phát hin ra ehü sin huu thuc
sjr, Ngân hang có quyn dinh chi the quyn c dông lien quan dn s6 c phn không
cong khai ehü sin huu thrc sir.

Diu 30. Di hi dng c dông
1.

DHDCB gm tAt ca c dOng Co quyn biu quyt, là c1 quan quyt djnh cao nhAt cüa
Ngân hang.

2.

DHDCD có các quyn và rthim vi sau dây
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a. Thông qua djnh huâng phát trin cüa Ngân hang;
b. SCra dM, b sung Diu 1 cUa Ngân hang;
c. Phé chun quy djnh v& th chirc và hoat dng cüa HDQT, Ban Kim soát;
d. Quyt djnh s6 hrgng thành viên HDQT, Ban Kim soát tCmg nhim kS'; bu, min
nhim, bAi nhim, bku bó sung, thay th thành viên HDQT, thành viên Ban Kim
soát phü hqp vài các tiêu chun, diu kin theo quy dlnh cüa Luat các TCTD và
Diu l nay;
e. Quyt djnh mCrc thu lao, thuâng và các lqi Ich khác di vâi thành viên HDQT,
thành viên Ban Kim soát va ngân sách hoat dung cüa HDQT, Ban Ki&i soát;
f. Xem xét và xU l theo th.m quyn vi pham cUa HDQT, Ban Kim soát gay thit
hai cho Ngân hang và c dông cüa Ngân hang;
g. Quyt djnh ca cu th chUc, b may quãn 1diu hãnh cUa Ngân hang;
h. Thông qua phucmg an thay di mifrc von cliêu l; thông qua phuong an chào ban çô
phn, bao gm loai c phn và s hrçmg c phn mi s chào ban;
i. Thông qua vic mua li c phn dA ban;
j. Thông qua phisong an phát hành trái phiu chuyn di, trái phiu kern chtmg
quyên;
k. Thông qua báo cáo tAi chinh h&ng nam; phucing an phân phói lqi nhuan sau khi da
hoàn thãnh nghia vii thu và cac ngha vii tài chinh khác cüa Ngân hang;
1. Thông qua báo cáo cüa HDQT, Ban Kirn soát v viêc thuc hin nhim vi, quyn
han &rqc giao;
m. Quyt djnh thành Ip Cong ty con;
n. Thông qua phucing an gop v6n, mua c ph.n cüa doanh nghip, t ch(rc tin ding
khác Co giá tn tir 20% (hai mi.rcii phn tram) trâ len so vOi vn diu 1 cüa Ngân
hang ghi trong báo cáo tài chInh dã duqc kim toan gn nht;
o. Quy& djnh du tir, mua, ban tài san cUa Ngân hang có giá tij tCr 20% (hai muoi
phn tram) trâ len so vâi v6n diu l cüa Ngân hang ghi trong báo cáo tai chInh dA
duqc ki&n toán gn nMt;
p. Thông qua các hqp dng có giá trj trOn 20% (hai mucxi phn tram) vn diu l cua
Ngân hang ghi trong báo cáo tài chinh dà &rçic kim toán gAn nht giUa Ngân
hang vâi thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tang Giám d6c, C6 dông
,,
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lan, ng1.rii có lien quan cUa Nguoi quãn l', thành viên Ban Kim soat, ci dông tan
cüa Ngân hang; Cong ty con, Cong ty lien kt cüa Ngân hang;
q. Quyt djnh vic chia, tach, hçip nhAt, sap nhp, chuyEn Mi hinh th(rc pháp l', giái
th hoc yêu cu Tôa an ma thu tiic phá san ngân hang;
r. Quyt djnh giài pháp khc phic bin dng 1óT1 v tài chInh cüa Ngân hang;
s. Chi djnh mOt cong ty kim toán dQc 1p hoc thông qua danh sách cong ty kim
toán dc 1p và üy quyn cho HDQT quyt djiih la chn cong ty kim toán dc
lap thuc hin kim tra hoat dng cüa Ngân hang, bai min kim toán viên dOc 1p
khi xét thy c.n thit.
t. Các quyn và nhim vi khác theo quy djnh tai Di&u i nay và quy djnh cüa Pháp
lut có lien quan.
3.

DHDCD thuOng niên thão lun và thông qua t6i thiu các vn d quy djnh tai Dim k
và 1 Khoãn 2 Diu nay và các v.n d khác thuOc th.m quyn theo quy djnh tai Diu 1
Ngân hang.

Diu 31. Thm quyn triu tp hçp Di hi ding c doug
DHDCD hop thtrng niên hoc b.t thithng; It nh&t mi näm hp mt lan. Dja dim
hop DHDCD phài a trên lAth th Vit Nam. Tnxmg hqp cuc hop DHDCD ducic tó
cht'rc dng thii a nhiu dja dim khác nhau thi dja dim hçp DHDCD dixqc xác djnh
là noi chU tQa tham dir hop.
2.

Hinh thirc hop DHDCD: Ngu&i triu tp hçp thrqc quyt djnh 1ira chn mOt trong các
hinh thrc hçp DHDCD sau: Trrc tip (hInh thüc hp truyn thong); Trc tuyn; Trrc
tuyn két hçp trijc tip.
D6i vâi hinh thrc hp tric tuyén, trc tuyén két hcip tric tip: (i) Tuân thu Quy ch
T chirc hop D.i hOi dng cé dong trVc tuyn và bO phiu din tU; (ii) Nguii triu tp
hçp duqc chü dQng quyt djnh mg dicing, phuong tin trién khai; (iii) Cách thfrc,
huóng dn cé dôrig tham gia hop, biu quyét phãi duqc gui den cé dông kern Thông
báo mOi hop.

3.

DHDCD phài hop thrang niên trong thai han 4 (b6n) thang, ké ti~ ngày kt thuc nám
tài chinh. }QT quyt djnh gia han hp DFCD thi.rang niên trong truOng hçip c.n
thit, nhi.rng không qua 06 thang k tr ngày két thüc näm tài chinh. DHDCD thtrOng
niên thào Iun và thông qua các v&i d sau day:
a. Báo cáo tài chInh hang nàm, ké hoach kinh doanh hang nAm cUa Ngân hang;
,
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b. Báo cáo cüa IHDQT v quãn tn va kt qua hoat dng cüa }-IDQT va trng thàn.h
vin HDQT;
c. Báo cáo ca Ban kim soát v k& qua kinh doanh cUa Ngan hang, v k& qua hoat
dng cUa HDQT, Tng giám dc;
d. Báo cáo ttx dánh giá kt qua hoat dQng cüa Ban kim soát và cüa trng Thành viên
Ban kim soát;
e. Mtrc c trc déi vâi m& ct phn cüa trng loai;
f. Các vn d khác thuc thAm quyn.
Tai thi dim k& thüc nAm tài chInh, HDQT, Ban Kim soát chun bj các báo cáo va
tài 1iu lien quan; dam bão các Báo cáo k& qua kinh doanh, Báo cáo tãi chInh cüa
Ngân hang, Báo cáo dánh giá cong tác quan 1', diu hành Ngan hang phái cO a tri s0
chinh cüa Ngân hang chm nht 10 ngày truâc ngày khai mac cuQe h9p thuOng nien
cüa DHDCD.
4.

DHDCD hçp bt thixing theo triu tp hpp cüa HDQT trong các tn±ng hçp sau day:
a. HDQT x& thAy cn thi& vi 1ci Ich cüa Ngan hang;

b. s6 thânh vien HDQT, Ban Ki&n soát con 1.i it hm s6 thành viên theo quy djnh
cüa Pháp 1ut;
c. Theo yêu cAu cüa có dông hoc nhóm c dông sâ hthi tir 05% (näm phn tram)
tng s6 c phn ph thông cüa Ngan hang trâ len trong truOng h9p HDQT vi
phm nghiêm trong quyn cüa c dông, nghTa vi cüa ngixOi quàn l' hoc ra quyt
djnh virqt qua th.m quyn duqc giao;
d. Theo you cu cüa Ban Kim soát;
e. Các tiirong hçip khác theo quy djnh cüa Pháp lut.
5.

HDQT phái tniu tp hçp DHDCD trong thri han 30 (ba mixcii) ngày, k tir ngày s
thãnh viOn HDQT, Ban kim soát cOn lai thu quy djnh tai dim b hoc nhn duqc yOu
cu quy djnh t?i Dim c và d Khoân 4 Diu nay.
Tnr&ng hçip HDQT không triu tp hçp DHDCD theo quy djnh thI ChU tjch HDQT
va cac thành viOn I-JDQT phái chju trách thim tnrâc Pháp Iut và phãi bi thung
thit hai phát sinh cho Ngân hang.

6.

TruOng hçrp HDQT không triu tp hçp DHDCI) theo quy djnh tai Khoá.n 5 Diu nay
thi tnong thri hn 30 (ha mi.rcri) ngày tip theo, Ban Kim soát thay th HDQT triu
tp h9p DHDCD theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l nay
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Tnrâng hop Ban Kim soát không triu tp h9p DHDCf) theo quy djnh thI Ban Kim
soát phài chju trách thim truOc Pháp luat Va bi thuong thit hi phát sinh cho Ngan
hang.
7.

Tnrang hop Ban Kim soát không triu tp hpp DHDCf) theo quy djnh ti Khoàn 6
Diu nay thi c dông hoc nhóm c dông quy djnh ti Khoán 2 Diu 28 cüa Diu I
nay dA yêu cu co quyn thay the I-]DQT, Ban Kiem soát triu tp h9p DHDCD theo
quy djnh ciXa Lut Doanh nghip và Diu l nay.

8.

Nguôi triu tp phãi thrc hi4n các cong vic sau day de t chüc h9p DHDCD:
a. L.p danh sách c dông có quyn dr hçp;
b. Cung cp thông tin Va giãi quyét khieu nai lien quan dn danh sách c dông;
c. Lp chwng trinh và ni dung cuOc hçp;
d. Chun bj tài 1iu cho cuc hçp;
e. Dr thào nghj quyet cüa DHDCD theo ni dung d kien cüa cuc hpp; danh sách
vá thông tin chi tiát cCia cac irng ciX vién trong truOng hop bu thành viên HDQT,
Thànb viên Ban kiem soát;
f.

Xác djnh thai gian va dja diem hop;

g. Giri thông báo mi h9p den tirng có dông có quyn dir h9p;
h. Các cong vic khác phic vi cuc hçp.
9.

Chi phi cho vic triu tp và tin hành h9p DHDCD theo quy dlnh ti các Khoãn 5, 6
và 7 cüa Diu nay s duçc Ngân hang hoàn li.

10.

Ngoài ra, HDQT phài triu tp hçp DHDCD bt thithng khi

co

yêu c.0 cUa NHNN.

TnrOng hop xay ra sir kin ãnh hrâng den an toàn hot dng cüa Ngân hang, NHNN
có quyn yêu cu HDQT cüa Ngân hang triu tp DHDCD bt thuOng và quyt djnh
v nQi dung NHNN yêu cu.

Diu 32. Danh sách ce dông có quyn diy h9p Dai hi dng c dOng
1.

Danh sách

ce

dông có quyen dir hçp DJ-IDCD duqc 1p da trén S dang k' ce dông

cüa Ngân hang. Danh sách

ce

dông có quyn d h9p DHDCD thrgc l.p không qua 10

(muOi) ngày truâc ngày gui giy mi h9p DHIDCD.
2.

Danh sách c dông có quyn d hçp DHDCD phãi Co hç, ten, dja chi lien lac, quc tjch,
s giy ti pháp 1' cüa cá nhân dei vâi cc dông là cá nhân; ten, ma s doanh nghip
,,
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hoc s6 giy ti pháp 1)2 ciXa t chirc, dja chi trii sâ chinh d6i vOi c dông là th chirc; s
hrçng c phkn tthig loai, s6 va ngây dàng k)2 c dông ca trng c dông.
3.

C dông có quyn kim tra, tra cru, trIch liic va sao danh sách c dông có quyn dr
hp DHDCD; yêu cu siXa dM nhung thông tin sai lch hoc b sung nhng thông tin
cn thit v minh trong danh sách ci dông có quyn dr hp DHDCD. TrInh tr, thu tic
yêu c&u cung cp thông tin trong s dang k)2 c dong thrc hin theo quy djnh do HDQT
Ngan hang ban hành.

Diu 33. Chtro'ng trinh và ni dung hp Dai hôi dng c doug
1.

Nguôi triu tp hçp DHDCD phãi Ip danh sách c dông có quyn dr hçp và biu
quyt; chun bj chtrong trinh, ni dung, tài lieu cuOc hop và dr thão nghj quyêt dôi
vài tang vn d trong chucmg trInh hop; xác djnh thM gian, dja dim hp va gCri thông
báo mM hp dn các c6 dông có quyn dirr hop.

2.

C dông hoc nhOm c6 dông quy djnh tai Khoãn 2 Diu 28 cüa Diu l nay có quyn
kin nghj vn d &ra vào chiscing trinh hop DHDCD. Kin nghj phài b&ng van bàn và
duqc gtri dan Ngân hang chm nh.t ba ngày lam vic trirâc ngày khai mac. Kian nghj
phãi ghi rô ten c dông, s6 luçing trng loai c6 phn cüa C6 dông, s6 và ngày däng k)2
c6 dông tai Ngân hang, vAn d kian nghj &ra vào chucing trInh hop.

3.

Truông hp nguM triu t3p hçp DFIDCD tr ch6i kian nghj quy djnh tai khoàn 2 Diu
nay thI chm nhAt là 02 ngày lam vic trufc ngày khai mac cuQc hop DHDCD phãi
trà IM bang van bàn và nôu rö 1)2 do. Ngithi triu tp hop DHDCD chi có quyn tfr
ch6i kian nghj quy djnh tai Khoàn 2 Diu nay nau có mQt trong các truäng hqp sau
day:
a. Kian nghj duc gi dan không dung thM han hoc không diX, không dung ni
dung;
b. VAn d kin nghj không thuQc thAm quyn quy& djnh cüa DHDCD.

4.

Nguoi triu t.p hçp DHDCD phãi chAp nh.n va dira kién nghj quy djnh tai Khoàn 2
Diu nay vào dr kién chucrng trinh và nQi dung cuc hop, trr truong hqp quy djnh tai
Khoàn 3 Diu nay; kian nghj duqc chmnh thüc b6 sung vào chuong trinh va ni dung
cuc hop nu dtrqc DHDCD chAp thun.

Diu 34. MM hQp Di hi d6ng c6 dông
1.

Nguôi triu tp hp DHDCD phài gi thông báo mM hop den tAt Ca c6 dông trong
Danh sách c6 dông Co quyn dir hp ch.m nhAt là 21 (hai mucii m6t) ngày trirOc ngày
khai mac. Thông báo duqe gui bang phtrcing thic bão dam dan duqc dja chi lien lac
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cüa c dông; dng thii däng tren trang thông tin din tü cüa Ngan hang và dang báo
hang ngày cüa trung uing hoc dja phuong, khi xét thy cn thit theo quyt djnh cüa
ngu1i triu tp cuic hçp.
2.

Thông baa mi h9p phãi cO ten, dja chi tri sâ chInh, mA s6 doanh nghip cüa Ngan
hang; ten, dja chi lien lc cUa c dông là cá nhãn hoc ten, dja chi trij sâ chInh cüa c
dông là th chüc; th?ii gian, dja dim h9p và nhithg yêu cu khac d6i vdi ngui d h9p.

3.

Kern theo thông baa mi h9p phài có các tãi lieu sau:
a. Chtrong trinh h9p, các tAi lieu sU dung trong cuc hçp và dr thão nghj quyt dói
vâi timg vn d trong chumg trInh hcp.
b. Phiu biu quyt.

4.

Vic gui tài lieu h9p theo thông báo môi hçp theo quy djnh trén có th thay th bang
vic dàng tãi len trang thông tin din tü cüa Ngân hang. Trithng hqp nay, thông báo
môi h9p phãi ghi rO nai, each thxc tài tài lieu và Ngân hang phài gii tài lieu hpp cho
c dông nu c dông yeu cu.
T}

Diu 35. Quyn dir hçp Dai hôi dng c dông
C6 dông, ngithi di din theo üy quyn cüa c dông là t chrc có th trrc tip tham
dr hçp, üy quyôn bang van bàn cho mt hoc mGt so cá nhân, to chirc dr hçp hoc d
hpp thông qua mt trong các hInh thirc sau:
a.

Tham dr và biu quy& tWc tip ti cuc h9p.

b. Uy quyn cho cá nhân, th chCrc khac tham d và biu quyt ti cuc h9p.
c.

Tham dr và biu quyt thông qua hti nghj tri.rc tuy&1, bO phiu diôn t hoc hinh
thirc din tCr khác.

d.

Giri phiu biu quyt dn cuOc h9p thông qua gui thi.r, fax, thu din tfr.

e.

Gri phiu biéu quyt b&ng phuong tin khác thea quy& djnh cüa HDQT.

Trong trtr?Yng hcp Co nhiu hon mt ngu&i dai din theo üy quyn duqe chi djnh thI
C& dông phài xác djnh cii thá s6 C phn và phiu bu cüa mi nguâi di din thea Uy
quyn. Trithng hcip C dOng không xác djnh s6 c ph&n Prong thig cho mi ngtthi dai
din theo Uy quyn thI s6 c phn se &rqc chia du cho tt cà ngt.rài di din theo üy
quyên.
2.

Vic üy quyn cho ngu1i d.i din dr hçp DHDCD phài 1p thành van bàn. Van bàn
üy quyn dirge 1p theo quy djnh cUa pháp lut v dan sir và phài nêu rO ten cá nhân,
t chirc duuc Uy quyn và sc hrgng c phn dirge üy quyn. Ca nhân, t chüc dirge üy
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quyn di.r hop Dai hôi ding c dông phài xut trInh van bàn üy quyn khi dang k' dir
hçp trirâc khi vào phông hop. Van bàn üy quyn phãi có chtt k theo quy djnh sau
day:
a. Trithng hgp e dông là cá nhân là ngui uy quyn thI phài có ch0 k cüa c dông
do và Ca nhân, ngui di din theo pháp lut cUa th chi.rc dirge üy quyn dr h9p;
b. Tnrmg hçip nguri dai din theo üy quyn cüa e dông là t ch(rc là ngithi üy
quyn thi phài cO chil k eüa ngu&i di din theo uy quyn, ngthi di din theo
Pháp luât cUa ct dông và ngui dirge üy quyn dir hop. ChCi k cüa nguOi üy
quyn phài dirge dóng du eUa t chCre. Tru?ing hgp chCt k cüa ngithi üy quyn
chua có thm quyn duge dóng du th chire thi phãi dirge di din có dü thm
quyn cüa th chüc k ten, dOng dAu d xáe nh.n do là ehü k' eüa nguôi iy quyn;
c. Trong trtràng hçip khác thI phài eó chU k eüa ngithi dai din theo Pháp lut cüa
c dông và ngui dirge üy quyn dr hop.
3.

Trfr trtthng hqp quy djnh ti Khoãn 4 Diu nay, phiu biu quyt eüa nguài dirge uy
quyn dr h9p trong phm vi dirge Uy quyn vn eO hiu lrc khi eO mQt trong cac
tru1ng hqp sau day:
a. Ngu?i ñy quyn dã eh& bj hn eh nang 1re hành vi dan sir hoc bj mt nàng lirc
hành vi dan sir;
b. Ngithi üy quyn dã chin dirt vice üy quyn.

4.

Quy djnh ti Khoàn 2 Diu nay không áp ding nu Ngan hang nhn duge thông báo
b&ng van bàn v mOt trong các truàng hgp quy djnh ti Khoãn 3 Diu nay chm nh.t
24 (hai mrnri ttx) gii truâe gi& khai me eue hçp cüa DHDCD.

5.

Chi nhung ngithi cO ten trong danh sách c6 dông có quyn d hçp DHDCD mói eó
quyn tham dir hop DHDCD.

Diu 36. Diu kin tin hành h9p Dai hôi dng c dông
1.

Cue hp DHDCD dirge tin hành khi cO s e dông dir hop dai din trên 50% (nãm
mirth ph.n tram) thng s phiu biu quyát.

2.

Trir&ng hqp cuOe hop l.n thi'r nMt không dü diu kiin tin hành theo quy djnh ti
Khoàn 1 Diu nay thI dirge triu tp hçp 1n thir hai trong thth hn 30 (ba mirth) ngày,
k tr ngày dir djnh hop ln thu nhAt. Cuc hp eüa DHDCD triu tp ln th hai dirge
tin hành khi eó s Co dông dr hop d?.i din It nMt 33% (ba muth ba ph.n tram) tOng

sO phiu biu quyt.
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Trtxông hçrp cuic hçp triu tp lkn thcr hai không dU diu kin tin hành theo quy djnh
ti Khoãn 2 Diu nay thi duçic friu tp hp lAn thr ba trong thai han 20 (hai muoi)
ngày, k ttr ngày dr djnh hçp lAn thu hai. Tnthng hqp nay, cuc hçp cüa DCD
duqc tin hành không phi thuOc vào t6ng s phiu biu quyt cüa các c6 dông dir
hçp.

4.

Chi

co

DHDCD mài Co quyn thay di chuong trinh hop dA duqe gui kern theo thông

báo miii hp theo quy djnh tai Khoãn 3 Diu 34 cüa Di&u l nay.
DiAu 37. Th thü'c tin hành hp và biu quyt t3i Di hi dtng c dông
Th thüc tin hành hp va biu quyt tai DHDCD thxçic tin hành theo quy djnh sau
day:
1.

Truâc khi khai mac cuOc hçp, phãi tién hành dang k c dông dij hçp DI-CD.
Ngithi dãng k dir hop së dtrov cAp the biAu quyt tung rng vâi s6 vAn dà cAn biu
quyét trong chuang trinh hçp.

2.

ChU toa, thu k và ban kim phiu cüa cuQc hopD}IBCD duqc quy djnh nhu sau:
a. ChU tjch HDQT lam thu tQa hoc üy quyn cho thành viên HDQT khác các cuc
hop do HDQT triu tip; truOng hçip Chu tjch vng mt hoc tam thri mAt khã
vic thi các thành viên HDQT con li bAu mQt ngithi trong s6 h lam
näng
lam

chu t9a cuc hop theo nguyen tc da s6; truOng hqp không bAu dirge nguO lam
chü toa thi Truâng Ban kim soát diAu hành d DHDCD bAu chü t9a cuc hçp và
ngu&i cO s6 phiu bAu cao nhAt lam chU t9a cuOc hop;
b. Trirong hop khac, ngui k' ten triu tp hop DICD diAu khin d DHDCD bAu
thu t9a cuc hop và ngui cO s6 phiu bAu cao nhAt lam chü tça cuQc hop;
c. Chü tça c mt hoc mt s ngui lam thu k2 cuc hop;
d. DHDCD bAu không qua näin ngui vào ban kim phiu theo d nghj cüa thu tça
cuQc hçp.
3.

Chucmg trinh va nti dung hop phái ducic DHDCD thông qua ngay trong phiên khai
mac. Chuong trInh phãi xac djnh rO chi tit th&i gian dM vâi ffrng vAn dà trong nOi
va

dung chtrang trInh hop.
4.

Chü toa và thu k hçp DHDCD có quyn thrc hin các bin pháp cAn thit d diu
khin cuOc hop mt each hgp l, cO trt tix, dung theo cht.rang trInh dA duqc thông qua
va phà.n ánh dirge mong mun cüa da so nguOi dir hop.

5.

>c

0

DHDCD thão luan và biu quyt theo tmg vAn d trong nii dung chumig trInh. Vic
biu quyt dirge tián hà.nh bang each thu the biOu quyt tan thành nghj quyt, sau
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thu the biuquyt không tan thành, cu& cüng kim phiu tp hcip s phiu biêu quyt
tan thành, không tan thành, không có 32 kin. Kt qua kim phiu thrçc chü tça cong
b6 ngay trtrâc khi b mc cuc hop.
6.

C dông hotc ngu&i dugc Cy quyn dir hp dn sau khi cuc hp dã khai mac duc
däng k32 và có quyn tham gia biu quyt ngay sau khi dang k32. Chii tQa không thrcic
drng cuc hçp d nhUng ngirOri dn muOn dãng k32; trong trung hçp nay, hiu 1c cüa
nhU'ng biu quy& cia tin hành không bj ãnh huâng.

7.

Nguoi triu tp hp DHDCD cO quyn:
a. Yêu cu tt cà nglxOi d h9p chu s kim tra hoc các bi0n pháp an nin.h hop
pháp, hcip 132 khác;
b. Yêu cu cu quan CO th.m quyn duy tn tra tir cuOc hçp; trtc xuât nhung ngu1i
không tuân thu quyM diu hành cüa chü tça, c6 32 gay ri t4t tir, nga.n can tin
trin bmnh thumg cüa cuOc hp hoc không tuân thu các yêu cu v kim tra an

a

ninh ra khOi cuOc hpp DHDCD.
8.

Chii tQa có quyn hoãn cuOc hp DIIDCD cia cO dü s ngiroi dAng k32 d hp theo quy
djnh dn mQt th&i dim khác hoc thay di dja dim hop trong tru1ng các truOng hqp
sau dày:
a. Dja dim hçp không cO dü ch ngi thun tin cho tht cá ngri dir hçp;
b. Cãc phwrng tin thông tin tai dja dim hp khOng bão dam cho the c dông dir
hop tham gia, thão 1un và biu quyt;
c. Co ngtxOi dir hp can trâ, gay r6i tra tsr, có nguy c lam cho cuQc hop không ducic
tién hành mOt each cong bang và hqp pháp.
Thii gian hoAn t61 cia không qua 03 (ba) ngày, k tfr ngày cuOc hp dr djnh khai mac.

9.

Tnthng hp chü tça hoän hoc tam dung hp DHDCD trãi vài quy djnh tai Khoân 8
Diu nay, DHDCD bau mQt ngui khác trong s6 nhUng ngui dir hop d thay th chü
toa diu hành cuôc hop cho dn lüc k& thüc và hiu 1rc các biu quyt tai cuOc hçp
dO không bj ành huâng.

Diu 38. Thông qua nghi quyt cüa 0a1 hOi ding c dông
1.

Quy& djnh cüa DHDCD duqc thông qua theo quy djnh sau day:
a. DHDCD thông qua các quyt djnh thuOc th.m quyn bang hinh thirc: (i) biu
quyt tai cuQc hçp; hoc (ii) 1y 32 kin bang van bàn;
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b. Trr trir?ing h9p quy djnh ti Dim c Khoãn nay, quyt djnh cüa DI-IDCD drqc
thông qua ti cuc hçp khi duçic so cO dông dai dien trên 51% (nàm mixcii mOt
phn tram) tOng sO phiOu biOu quyOt cüa tAt cã cO dong dir hçp chAp thun;
c. DOi vài quyOt ctjnh v các vAn d quy djnh t.i các DiOm b, h, o và q Khoàn 2 Diu
30 cüa DiOu l nay thi phài duqc sO cO dông di dien trén 65% (sau miroi lam
phn tram) tOng sO phiOu biOu quyOt ciXa tAt cã cO dong dir hçp chAp thuen;
2.

Viec bu thành viên HDQT và Ban Kim soát phài dtrcic thrc hien duài hmnh thirc bAu
dOn phiOu, theo dO mOi cO dông cO tOng S0 phiu biOu quyOt tucYng frng vói tOng sO cO
phAn sâ huu nhan vâi sO thành viên duçc bu cüa HDQT hoc Ban Kim soát và cO
dông cO quyOn dOn hOt tOng sO phiOu bu cüa minh cho mOt hoc mOt sO rng Cu viên.

3.

Các ngh quyOt cüa DHDCD du?c thông qua bang 100% tOng s0 CO phAn co quyOn
biOu quyEt là hçip pháp và cO hieu lirc ngay cà khi trinh tx và thu tic thông qua nghj
quyOt do không di.rçic thirc hien dung nhu quy djnh.

4.

Nghj quyOt cña DHDCD phài ducic thông báo dOn cO dông cO quyOn d hçp DHDCD
trong thii hn 15 ngày, kO ffr ngày nghj quyOt duqc thông qua; trtthng hçip Ngan hang
cO trang thông tin dien t, viec gui nghj quyOt cO thO thay thO b&ng viec dang tãi len
trang thông tin dien tCr cña Ngân hang.
QuyOt djnh VO các vAn dO quy djnh t?.i các DiOm a, d, f, và q Khoàn 2 DiOu 30 cüa
DiOu ie nay phài duqc thông qua bang hInh thuc biOu quyOt ti cuQc hpp DHDCD.

6.

ThAm quyOn và thO thi.'rc lAy kiOn cO dông bang vAn bàn dO thông qua quyOt djnh cüa
DHDCD th,rc hien theo quy djnh nhu sau:
co

quyOn lAy kiOn cO dông bang van bàn dO thông qua quyOt djnh cüa

DI-IDCD bAt cr th&i diOm nâ.o nOu xët thAy c.n thiOt vi lqi Ich cUa Ngãn hang;
A

,.

.(

.(

.

Vic lap danh sach co dong gin phieu lay y kien thrc hien theo quy dnh ye 1p
Danh sAch cO dông có quyOn d h9p DHDCD. Yêu cu và eAch thtrc giri phiOu lAy
' kiOn và tài lieu kern theo thirc hien theo quy djnh m&i hçp DHDCD;
b. IHDQT phài chuAn bj phiOu lAy kiOn, d thAo quyOt djnh cüa DHDCD và các tài
lieu giai trInh dir thAo quyOt djnh. PhiOu lAy ' kiOn kern theo d thão quyOt djnh và
tài lieu giAi trmnh phAi &rqC g1i bang phi.rong thrc bão dAm dOn dja chi duqe dAng
k cüa trng cO dông có quyOn biOu quyOt cham nhAt 10 ngày tnxâc thai h?n phAi
gCri li phiOu lAy ' kiOn;
c.

PhiOu lAy ' kiOn phAi Co cAc nQi dung chU yOu sau dày:
(i)

V
A

5.

a. HDQT

'I

Ten, dja chi tri sâ chInh, mA sO doanh nghip cüa Ngân hAng; ,
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(ii)

Diu l Ngân hang Thi.rcing mi C phn Buu din Lien Vit

Mic dIch ly ' ki&i;

(iii) Ho, ten, dja chi lien lc, qu6c tjch, s6 giy t1 pháp l cüa cá nhân di vói c
dông là cá nhân; ten, mA so doanh nghip hoc sO giy t pháp l cüa tO
chüc, dja chi tri sâ chinh d6i vài cO dông là tO chrc hoc h9, ten, dla chi
lien lac, quOc tjch, sO giy tY pháp ly cüa cá nhân dOi vài dai din cUa cO
dông là tO chüt; sO luqng cO ph.n cUa timg loai và sO phiOu biOu quyOt cüa
CO dông;
(iv) Vn dO cn thy ' kin dO thông qua quyOt djnh;
(v)

Phung an biOu quyOt bao gôm tan thành, không tan thành và k.hông có 2
kiOn;

(vi) Thii han phài giri phiOu thy ' kiOn da duqe trà lôi vO Ngân hang;
(vii) Hç và ten, thU k' cUa Chü tjch HDQT.
d, CO dong có thO gii phiOu thy

kiOn dA trã 16i dOn Ngân hang theo môt trong cac

hmnh thrc:
(i)

Gi thix: PhiOu thy

iN
kiOn dA dugc trà lan phãi co chU k' cüa cO dông là cá

nhan, ciXa ngirani dai din theo üy quyOn hoc nguani dai din theo pháp 1ut
cüa CO dông là tO chtc. PhiOu thy ' kiOn giri vO Ngan hang phAi duqc dimg
trong phong bi dan kin và không ai duqc quyOn ma tnxâc khi kiOm phiOu.
(ii)

Giri fax hoc thu din tü: PhiOu thy ' kiOn gCri vO Ngân hang qua fax ho.c
thu din ti phãi duqc giU bi mt dOn th&i diOm kiOm phiOu.

kiOn gfri V0 Ngân hang sau thai han dA xác djnh tai ni dung
phiOu thy ' kiOn hoc dA bj ma trong truàng hcip gui thu và bj tiOt lQ trong truang

Các phiOu thy

hçip gui fax, thu din tCr là không hcip lê.
e. PhiOu thy ' kiOn không dugc gui vO dugc coi là phiOu không tham gia bi0u quyOt;
f. HDQT kiOm phiOu và 1p biên bàn kiOm phiOu duai sr chthig kiOn cUa Ban KiOm
soát hoc cua cO dôrig không n&n gict chüc vi quâ.n trj, thOu hành Ngân hang.
Biên bàn kiOm phiOu phài có các ni dung chü yOu sau day:
(i)

Ten, dja chi trii sô chinh, mA sO doanh nghip;

(ii)

Mc dich và cãc vn dO c.n thy

kiOn dO thông qua quyOt djnh;

(iii) SO cO dông vói tOng sO phiOu biOu quyOt dA tham gia biêu quyêt, trong do
phân bit sO phiOu biOu quyOt hqp l và sO biOu quyOt không hgp
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và phuong thCrc gCri biu quyt, kern theo phii 1%ic danh sách c dông tham
gia biu quyt;
(iv) Tng s6 phiu tan thành, không tan thành va không cO ' kin di vOi tfrng
vn d;
(v)

Các quyt dlnh dA &rqc thông qua;

(vi) H9, ten, ch k cüa Chü tjch HDQT hoc thành vien &rqe ChU tjch HDQT
Uy quyn thc hin thim vt cüa Chü tjch và cüa ngu&i giám sat kim
phiu.
Các thanh viên HDQT, nguài kim phiu và ngtr&i giãm sat kim phiu phài lien
dâi chju trách nhim v tInh trung thc, chmnh xac cüa biên bàn kim phiu; lien
dài chju trách nhim v các thit hi phát sinh tr các quyt djnh duqc thông qua
do kim phiu không trung thrc, không chInh xác.
g. Biên bàn kt qua kim phiu phài ducic güi dn các c dông trong th&i hn 15
(nnrôi lam) ngày, k tir ngày kt thñc kim phiu. Vic gi biên bàn kim phiu
co the thay the bang viêc dãng tat len trang thông tm then tu cua Ngân hang,
h. Phiêu lay ' ktên dA duçc tra li, biên bàn hem phiêu, toàn van ngh quyet dA duqc
thông qua và tài lieu cO lien quan gui kern theo phiêu lay kiên dêu phài duqc liru
gi ti trii sâ chInh cUa Ngân hang;
i. Quy& djnh duçrc thông qua theo hinh thtc lay )' kiên c dông bang van bàn có giá
tn nhu quyt djnh ducrc thông qua ti cuQc hpp DHDCD.
Dieu 39. Bien bàn hçp Dai hQI dong Co dong
Các nOi dung lien quan dn biên bàn h9p DHDCD thrc hin theo quy djnh sau:
a. CuQc hpp DHDCD phài ducic ghi thành biên bàn và cO th ghi am hoc ghi và h.ru
giU dixâi hlnh thirc din tir khác. Biên bàn phài 1p b&ng ting Vit, có th ca bang
ting nuâc ngoài và phài Co CC ni dung chü yu sau day:
(i)

Ten, dja chi tri sâ chInh, ma s6 doanh nghip cüa Ngân hang;

(ii)

Thai gian và dja dim h9p DHDCD;

(iii) Chuang trInh và ni dung cuc hçp;
(iv) Ho ten Chu tQa va thu k;
(v)

Tom tt din bin cuQc h9p Va CC kin phát biu t.i DHDCD v tmg vn
d trong nOi dung chumg tnInh hçp;
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(vi) S c dông và thng s6 phiu biu quyt cüa các c dông d hçp, phi Iic
danh sách dàng k c6 dông, dai din c dông dr hp vâi s6 c phn va s6
phieu bau tlrung img;
(vii) Tng s phiu biu quyt dM vài tirng vn d biu quy&, trong do ghi rO
phtrong thtrc biu quy&, thng s phiu hgp I, không hqp 1, tan thành,
không tan thành và khong có ' kin; t 1 ttiang rng trên thng s6 phiu bthu
quy& cüa c dông d hop;
(viii) Các vn d dã duqc thông qua và t' 1 phiu biu quyt thông qua ttxong
üng;
(ix) ChiI k cüa chü t9a va thu k. Truàng hcip chü t9a, thu k tU ch6i k biên
bàn hp thI biên bàn nay có hiu 1rc nu dirge tt ca thành viên khác cUa
HDQT tham dij hop k và có dy dü ni dung theo quy djnh tai khoàn nay.
Biên bàn hpp ghi rô vic chU tQa, thu 19 tr ch6i k)2 biên bàn hçp.
Biên bàn dirge 1p bng ting Vit và ting nuâc ngoài du cO hiu hjc pháp I
nhu nhau. Trua'ng hp cO sr khác nhau v ni dung bién bàn ting Vit và tthng
nuâc ngoài thI nOi dung trong biên bàn ting Vit cO hiu 1rc áp diing.
b. Biên bàn hçp DHDCD phài lam xong và thong, qua truâc khi b mac cuQc hop;
c. ChU t9a và thu k cuQc hçp hoc nglrvi khác k ten trong biên bàn hçp phãi lien
dài chju trách nhim v tfnh trung thrc, chInh xác cUa nQi dung biên bàn;
d. Biên bàn hop DI-CD phài duqc gi dn tht cã e dông trong thi han 15 (mui
lam) ngày, k t ngày b mac cuc hop;
e. Biên bàn hçp DI-TDCD, phii Iic danh sách c dông d.ng k)2 dr h9p, toàn van nghj
quyt dA dirge thông qua và tài 1iu cO lien quan giri kern theo thông báo mi hp
phãi dirge km giU t?i trii sâ chInh cüa Ngân hang.
2.

Trong yang 15 (muài lAm) ngày, k t& ngày b mac cuQe hop hoc tr ngày kt thUc
kim phiu dM vài trtthng hqp thy kin bang van bàn, tht cã các nghj quy&, quyt
djnh dirge DHDCD thông qua phãi dugc giri dn NHNN theo quy djnh.

Diu 40. Yêu cu hüy bO quyt dnh cüa 03i hi dng c dông
Trong thai han 90 (chIn mui) ngày, k tir ngày nhan dirge nghj quyt hoc biên bàn
hop DHDCD hoc biên ban kt qua kthm phiu thy kin DHDCD, c dông, nhOm
c dông sâ hllu tir 05% t6ng s c ph.n ph thông tth len eo quyn you cu Tôa an
hoc Trçng tài xem xét, hüy bô nghj quyt hoe mt phn ni dung nghj quyt cüa
DHDCD trong các truang hqp:Ø

,
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Diu 1 Ngân hang Thuang m?i C phn Buu din Lien Vit

TrInh tsr, thu tic triu tp hçp và ra quyt djnh cüa DHDCD vi pham nghiem tr9ng
quy djnh cüa Lut Doanh nghip va Diu 1 ny, tr tnrông hqp Nghj quyt DHDCD
ducic thông qua bang 100% thng s6 c ph.n có quyn biu quyt là hqp pháp và Co
hiu lc ngay cã khi trinh tir, thU tiic triu tp hçp và thông qua nghj quy& do vi phm
quy djnh cüa pháp lut va Diu l nay.

2.

Trinh tix, thu t1c ra quyt djnh va ni dung quyt djnh vi phm Pháp Iut hoc Diu 1
nay.

CHUONG Vifi
HQI BONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOc
Biu 41. Hôi dng Quãn trj và Co cu Hi ding Quãn trj
1.

HDQT là cci quan quán tn có toàn quyn nhân danh Ngân hang d quy& djnh, thrc
hin cac quyn, nghia vii cüa Ngân hang, trr nhung vn d thuc thm quyn cUa
BHDCD.

2.

Nhim k' cüa HDQT không qua 05 (näm) nAm. Nhim k' cüa thành vien HDQT theo
nhiêm k' cüa HDQT. Thành viên HDQT co th ducc bu hoc b nhim iai vâi s
nhim k' không hn ch. Nhim k5' cUa thành viên HDQT &rqc b sung hoc.thay
th là thxi han con lai cUa nhim kS' HDQT. HDQT cüa thim kS' vxa kt tht'ic tip
tic hot dQng cho dn khi HDQT cUa nhim kS' mOi tip quãn cong vic.

3.

FIDQT phài có không It han 05 (nAm) thành viên và không qua ii (mtthi mt) thành
viên, trong do cO it nMt 1 (met) thành viên dc I.p. HDQT phài cO it nht 1/2 (met
phn hai) thng so thành viên là thành viên clQc 1p và thành viôn không phãi là Ngtthi
diu hành Ngân hang.

4.

Trung hqp sO thành viên HDQT không dU 2/3 (hai phn ba) tOng sO thành viên cUa
nhim kS' hoc không du sO thành viên t6i thiu theo quy djnh tai Diu 1 cUa Ngân
hang thI trong thOi han 60 (sáu muo'i) ngày, k tcr ngày không dU sO hrqng thành vien,
Ngân hang phài bO sung dU sO hrqng thành viên FQT.

5.

Ca nhân va nguii có lien quan cüa cá nhân do hoc nhQng ngix&i dai din vOn gop cUa
mt cO dông là tO chtrc và nguii có lien quan cua nhüng ngirOi nay &rcc tham gia
HDQT, nhung không duqc vuqt qua 1/3 (met phn ba) tOng sO thành vién HDQT cüa
Ngân hang, trlr trung hp là ngui dai din phkn vOn gop cüa Nba nuâc.

6.

HDQT si~ ding con du cüa Ngân hang d thc hin nhim vi, quyn han cua minh.
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7.

Dièu l Ngân hang Thucing mai C ph.n Buu din Lien Vit

HDQT có Thu k d giüp vic cho HDQT. Chtrc näng, nhim vi cüa Thu k do
HDQT quy djnh.

8.

HDQT phài thành 1p các Uy ban d giüp HDQT thirc hin nhim v1, quyn han cüa
minh, trong do phãi cO Uy ban v quàn l rUi ro và Uy ban v nhân stj. HDQT quy
dinh ccy cu th chüc, hoat dng và ch(rc nãng, nhim vi, quyn han cüa các Uy ban.

Diu 42. Ban Kim soát và Co cu Ban Kim soát
1.

Ban Kim soát là co quan giám sat hoat dng Ngân hang và dánh giá chInh xác boat
ctng kinh doanh, thirc trng tài chInh cOa Ngân hang; giám sat vic chap hành ch dO
hach toán, hoat dng cüa h thng kim tra Va kim soát nOi bO cüa Ngân hang.

2.

Ban Kim soãt thrc hin kim toán nOi bO, kim soát, dánh giá vic chp hành quy
djnh cüa Pháp lut, quy djnh nOi bO, Diu l và nghj quyt, quyt djnh cüa DHDCD,
HDQT.

3.

Ban Kiém soát cüa Ngân hang có it nht 03 (ba) tha.nh viên, trong dO phài có It nhAt
1/2 (mOt phn hai) tng s thành viên là thành viên chuyên trách, không dng thai
dam nhim chüc vt.i, cong vic khác tai tó chüc tIn ding hoc doanh nghip khác.

4.

Ban Kim soát có bO phn giüp vic, bi phn kim toán nOi bO, duqc sr dmg các
ngu6n lijc cüa Ngân hang, duçc thuê chuyên gia va t chirc ben ngoài d thirc hin
nhim vi cüa mInh.

5.

Nhim k' cüa Ban Kim soát khOng qua 05 (nãm) näm. NhiGm k5' cüathành viên Ban
Kim soát theo nhim kST cüa Ban Kim soát. Thành viên Ban Kim soát cO th ducc
bAu hoAc b6 nhiêm lai vài s6 nhim kS' không hn ch. Nhim k' cüa thành viên duct
b sung hoc thay th là thOi han con lai cUa nhim kS'. Ban Kim soát cüa nhim kS'
vita kt thUc tip tic hoat dng cho dn khi Ban Kim soát cüa nhim k' mâi tip
quãn cong vic.

6.

TruOng hqp s6 thành viên Ban Kim soát không dii 2/3 (hai phn ba) thng s thành
viên ciia nhim k5' hoc không dii s6 thành viên t& thiu theo quy djnh ti Diu l nay
thi trong thai han 60 (sáu muoi) ngày, k tir ngày khOng dii s krcng thành viên, Ngân
hang phãi b sung dii s h.rcing thành viên Ban Kim soát.

7.

Ban Kim soát hçp djnh kS' ft nht mi qu' mQt ln và có th duqc triu tp hop bt
thuOng d kjp thai giài quy& nhUng cOng vic dOt xut. TruOng Ban Kim soát phài
triu tp cuQc hop b.t thuOng theo d nghj ciia:
a. ft nMt 02 (hai) thành viên Ban Kim soát;
b. Giám Mc N}INN Chi nhanh. ,
,
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8.

Diu l Ngân hang Thtrcing mai C phn Bi.ru din Lien Vit

Ban K.im soát ban hành quy djnh ni b v các nQi dung khác (ngoài cáe ni dung
nêu tai Khoân 7 Diu nay) có lien quan dn cutc hp Ban Kim soát (th thcrc thông
báo, triu tp h9p, th thirc t6 chirc cuOc h9p, biu quyt, bien bàn hçp, ly ' kin cac
thành viên bng van bàn) trén cr sâ các quy djnh d& vâi cue h9p HDQT.

Diu 43. Tng Giám dc va b may giüp vic
HDQT bt nhim mt trong s các thành viên cüa mInh lam Tng Giám dc hoc thuê
Thng Giám dc, trCr tnrông hçxp quy djnh tai Khoàn 1 và 3 Diu 45 cüa Diu l nay.
T6ng Giám d6c là ngu&i diu hành cao nht cüa Ngân hang, chju trách nhim truâc
HDQT, truâc Pháp lust v vic thrc hin các quyn, nghTa vi duc giao theo quy
djnh cüa Pháp lu.t, Diu l Ngân hang và quy djnh phân cong ni b cüa HDQT.
2.

Nhim k' cüa Tng Giám dc không qua 05 (nàm) nàm. Tng Giám d6c có th dugc
b nhim li vài so nhim k5' không h?n ch.

3.

HDQT quy cijnh ci th c cu, chirc nàng, nhim vii cUa b may giUp vic cho TOng
Giám dOc, trr các ni dung thutc thm quyn cüa TOng Giám dOe.

Biu 44. Nhfrng tnthng hçrp không dirqc dam nhim chfrc vi
Nhung ngthi sau day khOng duc là thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát,
TOng Giám dOe, Phó TOng Giám dOc và ehirc danh tuong throng cUa Ngãn hang:
a. Ngu&i thuc dOi ttrqng quy djnh ti Khoàn 2 DiOu nay;
b. Nguoi thuOc dM ttrçing không thrqc tham gia quãn l, diu hành theo quy djnh cüa
Pháp 1ut v can bQ, cong chüc và Pháp lust vO phOng, chOng tham nhüng;
c. Ngixai dA ffrng là chü doanh nghip tu nhân, thành viên hcip danh cüa cong ty hçip
danh, TOng Giám dOc (Giám dOe), thành viên HDQT, thành viên HQi dOng thành
viên, thành viên Ban KiOm soát cüa doanh nghip, Chü nhiêm và cac thành vien
Ban quãn trj hqp tác xA ti th?ii thOrn doanh nghip, hgp tác xA bj tuyên bO phá
san, tth trithng hqp doanh nghip, hcip tác xä bj tuyén bO phá san vi l do b&t khà
kháng;
d. Ngithi di din theo Pháp lut cüa doanh nghip ti thii diOm doanh nghip bj
dInh chi hoat dQng, bj buQc giâi thO do vi phm Pháp lut nghiêm trong, trr tnrong
hçrp là di din theo dO nghj cüa Cu quan Nhà nuâc có thm quyOn nhm chin
chinh, cüng cO doanh nghip do;
e. Ngtthi cIA timg bj dinh chl chCrc danh Chü tjch HDQT, thành vien HDQT, Chü tich
HQi dOng thành viên, thành viên HQi dOng thành viên, Truâng Ban KiOm soát,
thành viên Ban KiOm soát, TOng Giám dOe (Giám dOe) cüa tO chtrc tin ding theo
,
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quy djnh tai Diu 50 cüa Diu i nay hotc bj ci quan cO thm quyn xác djnh
ngirô'i do cO vi pham dn dn vic t chcrc tIn diing bj thu hi Giy phép;
f. Ngixà cO lien quan cüa thành viên HIDQT, Tng Giárn d6c không duçc là thành
viên Ban Kim soát cüa Ngân hang;
g. Ngtr?i cO lien quan cüa Chü tjch HDQT không duct là T6ng Giám Mc cüa Ngân
hang.
h. Nguii phài chju trách nhim theo kt lu.n thanh tra dn dn vic t chüt tin ding,
chi nhánh ngân hang nuâc ngoài bj xü phat vi pham hành chmnh trong 11th vrc
tin t và ngân hang a khung phat tin cao nht Mi vài các hành vi vi ph?nl ye
gi&y phép, quàn tn, diu hành, c ph&n, c phiu, gop v6n, mua c6 phn, cp tin
dung, mua trai phiu doanh nghip, t)2 l bào dam an toàn theo quy djnh cüa pháp
lust v xCr 1)2 vi ph?m hành chinh trong 11th vrc tin t hoat dQng ngân hang.
2.

NhUng ngui sau day không duct là K toán truâng, Giám Mc Chi nhánh, Giám doe
Cong ty con cüa Ngân hang:
a. Ngu&i ehua thành niên, ngir1i bj han the hoc bj mt näng 1irc hành vi dan sv;
b. Nguài dang bj truy ci.'ru trách thim hInh sir, clang chip hành bàn an, quyOt djnh
v hinh sir cña Tàa an;
c. Nguii dà bj kOt an v ti tr ti pham nghiem tr9ng tr0 len;
d. Ngthi dA bj kOt an v tOi xâm phm sâ huu ma chua ducic xoa an tIch;
e. Can bO, cong chüt, Ngithi quãn 1)2 tir cLp phông trâ len trong các doanh nghip
ma Nhà nuâc nm tir 50% (nAm mucri phn trAm) vOn diu I trâ len, tth ngui
duçrc cCr lam dai din quAn 1)2 phn vOn gOp eüa Nhà nude tai Ngân hang;
f. S' quan, ha s5 quan, quân nhân chuyên nghip, cong nhân quOc phóng trong các
cc quan, don vj thuc Quan dOi nhân dan Via Nam; s quan, ha s5 quan chuyên
nghip trong các co quan, don vj thuc Cong an nhân dan Vit Nam, tnt ngu0i
duqc cU lam dai din quãn 1)2 phn vOn gop efia Nba nudc tai Ngân hang.

3.

Cha, mc, vq, chng, con và anh, chj, em cUa thành viên HDQT, TOng GiAm dOe va
vq, chng cüa nhng ngtri nay không duct là KO toAn trirdng hoc là nguà phii
trách tài chInh eüa Ngân hang.

Diu 45. Nhfrng trir&ng hcrp không cüng dam nhim chüc vij
1.

Chü tjch HIDQT cia Ngãn hang khOng duqc Mng thri là TOng GiAm dOe, Phó TOng
Giám dOe, KO toán truOng, Giám dOe Chi nhánh hotc NguOi diu hành cüa Ngân
,
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hang và cüa t chirc tin diing khác. Thành viên HDQT cüa Ngân hang không duc
dbng thai là Ngirai quãn ly cña t chüc tin ding khác, tth truông hgp th chi'rc nay là
Cong ty con cüa Ngân hing hoc là thinh viên Ban Kim soát cüa Ngân hang.
2.

TruO'ng Ban Kim soát không duqc dng thai là thành viên Ban Kim soát, NguOi
quin l cüa t ch(rc tIn diing khác. Thành viên Ban Kim soát không ducic dng thai
dim nhim mOt trong các chirc vi sau day:
a. ThAnh viên HDQT, Ngtxai diu hành, nhân viên cüa Ngân hang hoc Cong ty con
cüa Ngan hang hoc nhin viên cUa doanh nghip ma thành vien HDQT, Tng
Giám déc cUa Ngin hang là thành viên HDQT, Nguai diu hành hoc là c6 dông
IOn cUa doanh nghip do;
b. Thàn.h viên HDQT, Ngithi diu hành cüa doanh nghip ma thành viên Ban Kim
soát cüa doanh nghip dO clang là thinh viên HDQT, Nguai diu hành tai Ngãn
hang.

3.

Tng giám dc, PhO Ttng giám dc và cic chCrc danh tuong dirang cña Ngân hang
không duqc dng th&i là thành viên HQi dng quin trj, thãnh viên HOi dng thành
viên, thành viên Ban kim soát cUa th chtrc tin ding khác, trir trixing hçp th chtrc dO
là cong ty con cüa Ngân hang. PhO Tng giám dc và cic chirc danh ttxang drong cüa
Ngin hang không duqc dng thai là Tng giãm d6c (Giám dc), Phó Tng giam dc
(PhO giám d6c) ho.c các chCrc danh ttrcing dtrang cüa doanh nghip khác.

4.

Chü tjch I-IDQT, Tng giám dóc cUa Ngan hang thông duqc dng thai là ChU tjch
Hi dng quin frj, thinh viên Hi dng quin tn, Chñ tjch Hôi dng thành viên, thành
vien Hi dng thành vien, Chü tjch cong ty, Tng giám dc (Gum d6c), PhO T.ng
giám d6c (Phó giám d6c) hoc các chüc danh ti.rcYng ducing cüa doanh nghip khác.

Diu 46. Tiêu chun vi diu kin vOi Ngtrôi quin l, Ngirôi diu hinh VI mt s chüc
danh khIc cüa Ngin hang
Thành viên FIE'QT phii có dü các tiêu chun, diu kin sau day:
a. Không thuOc d6i tucing quy djnh t?i Khoãn 1 Diu 44 cüa Diu i nay;
b. Co do d(rc ngh nghip;
c. Co bang dai h9c trâ len;
d. Co ft nMt 03 nim là ngirôi quin l, ngithi diu hành cüa t chi'rc tin ding hoc cO
it nht 05 näm là nguôi quin l', ngi.rai diu hành cXa doanh nghip hot dng
trong ngành tii chInh, ngân hang, k toán, ki&n toán hoc cüa doanh nghip khac
có v6n thu sâ hthi ti thiu bang mirc v6n phip djnh d6i vOi 1oi hinh t chirc tIn)3
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ding tuong üng hoc Co It nh&t 05 nãm lam vic trrc tip ti b ph.n nghip v
tài chinh, ngân hang, k toán, kim toán.
2.

Thàn.h viên Ban Kim soát phài cO dü cac tieu chun, diu kin sau day:
a. Không thuc di tugng quy djnh ti Khoàn 1 Diu 44 cüa Diu 1 nay;
b. Co do drc ngh nghip;
c. CO bang di h9c trâ len v mQt trong các ngành kinh t, quân trj kinh doanh, lua,
k toán, kim toán; có it nht 03 (ba) näm lam vic trrc tip trong llnh virc ngân
hang, tài chlnh, k toán hoc kim toán;
d. Không phài là ngithi cO lien quan cüa NguOi quán I' Ngân hang;
e. Thành viên Ban Kim soát chuyên trách phãi cir trü ti Vit Nam trong thri gian
duung nhim.

3.

Tang Giám dc phài cO clü các tiêu chu.n, diu kin sau day:
ft

a. Không thuOc di tuçmg quy djnh t.i Khoân 1 Diu 44 cüa Biu i nay;
U
E

b. CO do di.rc ngh nghip;
c. CO bang dai hçc trâ len v mQt trong các ngành kinh t& quàn trj kinh doanh, Iua;
d. CO It nht 05 (nAm) nà.m lam Ngtri diàu hành cüa t chc tin ding hoc có It riht
05 (nãm) näm lam Tng Giám dc (Giám d6c), PhO Tng Giám dc (PhO Giám
d6c) doanh nghip CO vn chO sâ hUu t& thi&i b.ng mirc v6n pháp djnh d6i vth
tirng loi hInh th chcrc tIn dimg ttrmig rng va cO it nMt 05 näm lam vic trirc tip
trong lTnh vijc tài chinh, ngãn hang, k toán, kim toán hoc CO It nht 10 (mirài)
nãm lam vic trVc tip trong lTnh vixc tài chlnh, ngân hang, k toán, kim toán;
e. Cir trü ti Vit Nam trong thai gian duong nhim.
4.

PhO Tng Giám d6c, K toán truOng, Giám d6c Chi nhánh, Giám d6c Cong ty con va
cac chCrc danh tlrang throng phái cO dü các tiêu chun, diu kin sau dày:
a. Khong thuQc d6i ttrçrng quy djnh tai Khoân 2 Diu 44 cña Diu i nay; d6i vài
PhO Tng Giám d6c không thuc di tuçYng quy djnh ti Khoàn 1 Diu 44 cüa
Diêu i nay;
b. CO bang di hçc trà len v mQt trong các ngành kinh t& quân tn kinh doanh, lut
hoc lTnh vvc chuyên mon ma minh së dam nhim; hotc cO bng dai h9c trâ len
ngoài các ngành, lTnh vc nêu trên va có It nht 03 (ba) nàm lam vic trirc tiêp_
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• trong lTnh vrc ngân hang, tài chInh hoc lTnh vic chuyên mon ma mInh s dam
rihiêm;
Cu ti-u tai Via Nam trong thii gian duang nhim.
Diu 47. Tiêu chuAn, diu kin d& vOi thành viên Hi dng Quãn trj dc 1p
Thành viên dc 1p cüa HDQT phâi có dñ các tiêu chun, di&u kin quy djnh ti
Khoàn 1 Diu 46 Diu I nay và các tiêu chun, dièu kin sau day:
1.

Không phài là ngu&i dang lam vic cho Ngan hang hoc Cong ty con cüa Ngan hang
hoäc ctä lam vic cho Ngân hang hotc Cong ty con cüa Ngân hang trong 03 (ba) näm
linktruâcdó.

2.

Không phãi là ngiri huâng luang, thu lao thuemg xuyen cüa Ngân hang ngoài nhcing
khoãn phii cp cüa Thành viên HDQT ducic huâng theo quy djnh.

3.

Không phài là nguYi có vq, chng, cha, m; con, anh, chj, em và vq, chng cüa nhung

'C

ngtrii nay ia c dông Ian cüa Ngân hang, Nguii quán 1' hoc Thành viên Ban Kim

N

soát cüa Ngân hang hoc COng ty con cUa Ngâ.n hang.
4.

Không trrc tip, gián tip sâ hUu hoc di din sâ hUu ffx 1% (met phn tram) vn
diu 1 hoc v6n c ph.n cO quyn biu quyt trO len cUa Ngân hang; không cing
nguui co lien quan sâ huu
tu

0
5/0

A

.X

-

(nam phan tram) von dieu lç hoc

VOfl

co phan cO

quyn biu quy& tth len cüa Ngán hang.
5.

Không phãi là Ngu&i quãn 1, Thành viên Ban Kim soát cüa Ngân hang ti bt kS'
thai di&n nào trong 05 (nãm) näm 1in k truâc do.

6.

Mt cá nhan chi duqc bu lam thành vién dOe 1p FQT cüa Ngân hang không qua
02 nhim k' lien tic.

Diu 48. Throng nhiên mt tir cách
Các tnthng hqp sau day duang nhiên mt tu cách Thành viên HDQT, Thành viên Ban
Kim soát, Tóng Giárn dc:
a. Mt nàng 1rc hành vi dan sr, eht;
b. Vi pham quy djnh ti Diu 44 cUa Diu l nay v nMng tniàng hçp không duc
dam nhim chtrc vu;
c. Là ngtroi di din phn v6n gop cüa mOt t chrc là c dông cüa Ngân hang khi th
chirc dO bj chm dth ti.r each pháp nhân;
d. Không cOn là ngI.ri di din phn vn gop theo Uy quyn cüa c dông là t chtre;
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e. Bi truc •xut khôi lãnh th nuàc Cong hôa XA hi Chü nghla Vit Nam;
f. Khi Ngan hang bj thu hi giy phép;
g. Khi hqp dng thué Tng Giám dc ht hiu 1rc.
2.

HDQT cüa Ngân hang phài cO vAn bàn báo cáo kern tâi 1iu chüng minh v vic các
di tirçrng throng nhiên mt P.r each theo quy djnh tai Khoãn 1 Diu nay gri Nil-INN
trong thyi han 5 (nAm) ngày lam vic, k tU' ngày xác djnh thrçrc di tircrng trên duong
nhiên mt Pr cách và chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa báo cáo nay;
thi,rc hiên các thu tue bu, b nhim chirc danh bj khuyt theo quy djnh cüa Pháp Iut.
a. Trong thai h.n t6i cIa 15 (muài lAm) ngày lam vic k tr ngày Chü tjch HDQT bj
throng nhiên mt Pr each theo quy djnh t?i Khoãn 1 Diu nay, các thành viên
HDQT co trách nhim th chrc hop HDQT d bu mQt thành viên lam ChU tjch
HDQT.
b. Trong thai han ti cIa 15 (rnua lAm) ngày lam vic k tr ngày Truong Ban Kim
soát bj throng nhiên mt Pr each theo quy djnh tai Khoàn 1 Diu nay, các thành
viên Ban Kim soát có trách nhim th chüc hçp Ban Kim soát d bu mQt thành
viên lam Triro'ng Ban Kiêm soát.
c. Trong thri han 01 (met) ngày lam vic k ffr ngày Tng Giám dc bj xác djnh
throng nhiên mt Pr cách theo quy djnh tai Khoàn I Diu nay hoc bj min nhim,
baii nhim khi chtra có ngixai thay th& HDQT phái có Quyt djnh cU' ngay mt
Phó T8ng Giám dc diu hành hoat dQng Ngân hang d darn báo Ngân hang hoat
dng n djnh, lien tic và có vAn bàn báo cáo NIHINN (qua Co quan Thanh tra,
giám sat và NHNN Chi nhánh). Nguri thrqc cir diu hành Ngân hang phài chju
trAch nhim cá nhân di vài nhim v%i duçic giao trong thai gian dam nh.n nhim
vii nay.

3.

Sau khi ducmg nhiên mt Pr cách, thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Ttng
Giám dc cüa Ngân hang phài chju trách nhim v các quyt djnh cüa minh trong thai
gian duong nhim.

Diu 49. Bãi nhim, min nhim
1.

Chü tjch, Thành viên HDQT; TrirOng ban, Thành viên Ban Kim soát; Ttng Giám
dc cüa Ngân hang bj min nhim, Mi nhim khi thuc mt trong các tri.rang hop sau
day:
a. Bj hn ch nAng 1rc hành vi dan sr;
b. Co don xiii tir ch(rc gri HDQT, Ban Kim soát cUa Ngân hang;
,
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c. Không tham gia hoat dng ca HDQT, Ban Kim soát trong 06 thang lien ttic, tth
truông hçp bt kM kháng;
d. Không baa dam tieu chu.n, diu kin quy djnh t.i Diu 46 và 47 cüa Diu 1 nay;
e. Thành vién dc 1p cüa HDQT không bào dam yêu c.0 v tInh dc 1p.
2.

Sau khi bj min nhim, Mi nhim, Chü tjch, Thãnh viên HDQT; Tnrông ban, Thành
vien Ban Kim soát; Tng Giám dc cüa Ngân hang phái chju trách nhim v các
quyt djnh cüa minh trong th&i gian duung nhim.

3.

Trong thi hn 10 (muii) ngày lam vic, k tir ngày thông qua quyt djnh min
nhim, bai nhim dói vOi các di ttxçing theo quy djnh ti Khoàn 1 Diu nay, HDQT
cUa Ngân hang phãi Co van bàn kern tài 1iu lien quan bàn cáo NHNN; ding thai thirc
hiên cac thu tc d bu, b nhim chirc danh bj khuyt theo các quy dnh cüa Pháp
1ut, trong do:
a. Trong thai hn thi da 60 (sau mui) ngày k tix ngày nh.n &m xin tir chi'rc cüa
Chü tjch HDQT, HDQT phái th chüc hçp d xem x6t quy& djnh và tin hành các
thñ mc min nhim vã bu Chu tjch HDQT thay th;
b. Trong thñ h?n thi da 60 (sau mwii) ngày k tü ngày nhn dcm xin tir chirc cüa
Trixmg Ban Kim soát, Ban Kim soát phãi t chrc h9p de xem xet, quyt djnh
và tién hành các thu tiic min nhim và b&u Tru&ng Ban Kim soát thay th;
c. D6i vâi các truang hçip min rthim, Mi nhim thành viên HDQT, thành viên Ban
Kim soát theo quy djnh ti Khoán 1 Diu nay, HDQT cO th th chic h9p
DHDCD bt thuông hoc trinh DHDCD gn nht quyt djnh;
d. Trong thai hn ti da 60 (sau mirth) ngày k tr ngày Tng Giám dc bj throng
nhiên mt tir cách theo quy djnh tai Khoán 1 Diu 48 cUa Diu l nay, bj min
nhim, Mi nhim theo quy djnh ti Khoãn I Diu nay, HDQT phái tin hành các
thu tue d nghj NHNN b nhim hoc chun y vic b nhim Tng Giám d6c mâi
theo quy djnh.

Diu 50. BInh chi, tm dinh chi
1.

NHNN có quyn dinh chi, toni dInh chi vic thrc thi quyn, nghia vi cüa Chü tich,
các Thành viên HDQT, Trirâng ban, các Thành viên Ban Kim soát, Ngirii diu hành
Ngân hang vi pham quy djnh t?i Diu 45 cüa Diu l nay, quy djnh khác cüa Pháp
luat có lien quan trong qua trInh thrc hin quyn, nghTa vi &rçlc giao; yêu cu co
quan cO thm quyn min nhim, bu, b nhim nguai thay th hoc chi djnh ngithi
thay th nu xét thy c&n thiát.
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Ban Kim soát dc bit (do Ngan hang Nba nuOc thành lap khi quyt djnh dt Ngân
hang vào tinh trng kirn soát dc bit) Co quyn dInh chi, tam dinh chi vic thijc thi
quyEn, nghTa vi cüa Chü tjch, Thânh viên HDQT; TruOng ban, Thành viên Ban Kim
soát; Ngtrñ diu hành cüa Ngân hang bj dt vào tInh trng kim soát däc bit nu xét
thy cAn thik

3.

Ngu&i bj dlnh chi, tam dInh chi vic thrc thi quyn, nghTa vi theo quy djnh tai Khoàn
1 và Khoàn 2 DiAu nay phãi cO trách thim tham gia xr l các tAn tai và vi phm cO
lien quan dn trách nhim cá nhân khi có yeu cAn cüa N}ThN, HDQT, Ban KiAm soát
cüa Ngân hang hoc Ban KiAm soát dc bit.

4.

Chü tjch và cãc Thành viên HDQT, Trirâng ban và các Thành viên Ban KiAm soát,
TAng Giám dAc cüa Ngân hang có thA bj dInh chi, tm dInh chi vic thrc thi nhim
vi, quyAn hn theo quyAt djnh cüa ca quan bão v Pháp luat.

Diu 51. Chip thun danh sách dir kin nhfrng ugithi dirqc bu, bA nhim lam Thành
viên Hi dAng Quãn trl, Thành viên Ban Kim soát, TAng Giám dAc

.,
0

Danh sách d kiAn nhung nguoi dirge bAn, bA nhim lam Thành vien FIDQT, Thanh
viên Ban KiAm soát, TAng Giám dAc cüa Ngân hang phài &rqc N}INN chAp thuan
b&ng van bàn trithc khi bAn, bA nhim các chi.'rc danh nay.
Nhung ngithi dirge bAn, bA nhim lam Thành viên HDQT, Thành viên Ban Kim soát,
TAng Giám dAc cüa Ngân hang phãi thuc danh sách dA dirge NHNN chAp thun.
2.

Ngân hang phãi thông báo cho NT-INN danh sách nhfrng ngir?ii dirge bAn, bA nhim
cac chrc danh quy djnh t?.i Khoãn I DiAu nay trong thi han 10 (muài) ngày lam vic,
kA tr ngày bAn, bA nhim.

Diu 52. Cong khai các Iqi Ich có lien quan
Thành viên HDQT, Thanh viên Ban KiAm soát, TAng Giám dAc, PhO TAng Giám dAc
va các ehcrc danh ti.rong throng cUa Ngãn hang phâi Cong khai vài Ngân hang các
thông tin sau dày:
a. Ten, dja chi tri sâ chInh, nganh, nghA kinh doanh, sA va ngay cAp GiAy chi.'rng
nhan dang k' doanh nghiêp, nai däng k' kinh doanh cüa doanh nghip, tA chüe
kinh th ma mInh và ngtrâi có lien quan dng ten sâ hth phAn vAn gop, cA phAn
hoc üy quyAn, Uy thác cho cá nhân, tA ehüc khác dUng ten tr 5% (nam phAn
trAm) vAn diAu l tth len;
b. Ten, dja chi tr1 sâ chInh, nganh, nghA kinh doanh, sA va ngày cAp GiAy chimg
nhan dang k doanh nghip, ncii dang k' kinh doanh cüa doanh nghip ma minh
,,
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va ngu?ri có lion quan dang là thành viOn HDQT, thành viOn Ban Kim soát, Tng
Giám d6c.
2.

Vic Cong khai thông tin quy djnh tai Khoãn 1 Diu nay và vic thay di thông tin
liOn quan phái dtrcirc thirc hin bng van bàn trong thi han 07 (bay) ngày lam vic, k
tfr ngày phát sinh hoc có thay dM thông tin.

3.

Ngân hang phài cong khai thông tin quy djnh tai Khoàn I Diu nay djnh kS' hang näm
cho DHDCD cüa Ngan hang và niOm y&, kru giu tai tri s chInh cüa Ngan hang. C
dông, dai din theo üy quyn cUa c dông, thành viOn HDQT, Ban Kim soát, Tng
Giám dc có quyn xem xét ni dung ké khai bt cü Iüc nào nu xét thy c.n thit.

4.

Thành viOn HDQT, Tng Giám dc nhân danh cá nhan hoc nhân danh ngithi khac d&
thtrc hin cong vic disâi mpi hInh th(rc trong pham vi cong vic kinh doanh cüa Ngan
hang du phài giài trinh bàn cht, ni dung cüa Cong vic do trirâc HDQT, Ban Kim
soát và chi duçic thrc hin khi duqc da s6 thânh viOn cOn li cüa HDQT chip thu.n;
n&i thrc hin ma không khai báo hoc không duqc sir chp thun cüa HDQT thI tt
cà thu nhâp cO duqc tr hoat dQng dO thuc v Ngân hang.

5.

Ngan hang phãi thông báo bang van bàn cho NT-INN các thông tin quy djnh tai khoàn
1 Diu nay trong thai han 07 ngay lam vic, k t ngày Ngân hang nhn &rcic thông
tin cong khai theo quy djnh tai khoân 2 Diu nay.

Diu 53. Quyn và nghTa vi cüa NgLthi quân l, NgirOi diu hành
1.

Thrc hin quyn, nghTa v theo quy djnh cüa Pháp lut, Diu l nay, nghj quy&,
quyt djnh cüa DHDCD.

2.

Thc hin quyn, nghTa vi mt each trung thirc, cn trpng, vi igi Ich cüa Ngân hang,
ôôdông.

3.

Trung thành vài Ngân hang; không sCr ding thông tin, bi quy&, ca hGi kinh doanh cCia
Ngân hang, lam ding dja vj, chüe vi và tài san eüa Ngân hang d thu Igi cá nhân hoc
d phitc vii Igi Ich eüa t chUc, cá nhân khác lam tn hai tOi iqi Ich cüa Ngân hang, c
dông.

4.

Báo dam liru tr h sa üa Ngãn hang d cung ep duqc các s6 lieu phiic vii eho boat
dng quàn l7, diu hành, kim soát mci hoat dung cüa Ngan hang, hoat dng thanh
tra, giám sat, kim tra cüa NHNN.

5.

Am hiu v các loai rüi ro trong hot dng cüa Ngan hang.

6.

Thông báo kjp thai, day dü, chmnh xác cho Ngàn hang v quyan Igi cüa mInh tai t
chàc kháe, giao djch v6i t chüc, eá nhân kháe cO th gay xung dOt vOi Igi Ich cia
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Ngân hang và chi dirge tham gia vao giao djch do khi dirge HDQT chip thun.
7.

Không dirge to diu kin d bàn than hoe ngui cO lien quan cia mInh vay vn, si
dung eác djeh vi ngân hang khác cia Ngan hang vâi nhuiig diu kin iru dài, thu.n
Igi hon so voi quy djnh chung cia Ngân hang.

8.

Không dirge tang krong, thu lao hoie yeu cAu trã thung khi Ngân hang bj l.

9.

Các nghTa vi kháe do Diu l nay quy djnh.

Diu 54. Thi Lao, tin lirong và Iqi Ich khIc cia thành viên Hi dng Quân trj , thành
viên Ban Kim soát, Tng Giám dc
ThU Lao, tin hrcing va igi Ich khác cia thành viên HDQT, thành viôn Ban Kim soát
do DHDCD xem xét, quyt djnh; thi lao, tin lirong va loi Ich khác cia Tng Giáni
de do HDQT xem xdt, quyt djnh.
2.

ThU Lao, tin itrong va igi ich khác cia thành viên HDQT, Tng Giám dc dirge trã
theo quy djnh sau dày:
a. Ngân hang eO quyn trá thU lao, tin lirong cho thành viên HDQT, Ting Giám dc
và Ngirri quàn l' khác theo kt qua và hiu qua kinh doanh;
b. Thành vién HDQT dirge hir&ng thU lao cong vice và tin thirOng. ThU lao cOng
viêc dirge tinh theo s6 ngày cong en thit hoàn thành nhim vi cia thành viên
HDQT và mt're thU lao mi ngày. HDQT di,r tinh mie thU lao cho tfrng thành viên
theo nguyen the nMt tn. Tang mic thU lao cia HDQT do DHDCD quyt djnh ta)
euQc hçp thirng niên;
e. Thành viên HDQT eó quyn dirge thanh toán eác chi phi an, a, di lai và chi phi
hçrp l khác ma h9 ehi trà khi thirc hin nhim vi dirge giao;
d. Thành viên HDQT nm giU chic vi diu hành (bao gim cã chic vi Chi tjch
hoc PhO Chi tjch) hotc Thành viên HDQT lam vic tai eãe Uy ban cia HDQT
hotc thrc hin nhUng cong vic khác ma theo quan dim cia HDQT là n.m ngoài
ph?.m vi nhim vi thông thtràng cia mt thành viên HDQT cO th dirge trã them
tin thU lao hoc duâi dng mQt khoàn tin cong trQn gói theo timg ln, itrong, hoa
hng, phàn tram Igi thun hoc hinh thie khác theo quyt djnh cia HDQT;
e. Tng Giám dc dirge trà hong và tin thirâng;
f. ThU lao cia eáe thành viên HDQT va tin hong cia Tng Giám dc và Ngtthi
quàn I' khác dirge tInh vào chi phi kinh doanh cia Ngân hang theo quy dnh cia
Pháp lust v thus thu nhp doanh nghip
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3.

Diu I Ngan hang Thro'ng mai C phn Biru din Lien Vit

Thu lao, tin luting và các lcii ich khác cüa thành viên Ban Kim soát:
a. Thành vién Ban Kim soát dupt trã thu lao, tin hrong và duc hi.r&ng các lçi ich
k.hác theo quyt djnh cüa DHDCD. DHDCD quy& djnh mCrc tng thu lao và ngân
sách hoat dông hang näm cüa Ban Kim soát can cir vào s ngày lam vic dr tInh,
s hrong va tinh chit cüa cong vic va müc thu lao bInh quân hang ngày cüa thành
viên;
b. Thành vién Ban Kim soát ducc thanh toán chi phi an, &, di 1a, chi phi s d%lng
djch vii tLr vn dtc lap vài mirc hgp ly. Tng mt'rc thu lao và chi phi nay không
vuçt qua thng ngan sách hoat dng hang näm cUa Ban KMm soát dA duge
D}IDCD chp thun, trir truOng hgp DHDCD có quyt djnh khác;
c. Thu lao và chi phi hoat dng cüa Ban Kim soát di.rçc tinh vào chi phi kinh doanh
cüa Ngân hang theo quy djnh ci.Xa Pháp luat v thus thu nhp doanh nghip, Pháp
lut có lien quan va phãi ducic 1p thành miic riêng trong báo cáo tài chinh hang
nãm cüa Ngân hang.

Biu 55. Nhim v, quyn han cüa Hi dng Quãn trj
1.

Chju trách nhim trithc DHDCD trong vic thc hin nhim vçi, quyn han duqc giao.

2.

Trinh DHDCD quyt djnh, thông qua các vn d thuQc thm quyn cUa DHDCD quy
dinh tai khoãn 2 Diu 30 cüa Diu l nay.

3.

Quy& djnh viec thãnh 1p chi nhánh, van phOng dai din, don vj sir nghip.

4.

B nhiêm, min nhim, k Iut, dinh chi va quy& dinh mrc lucng, lqi ich khác d&
vài các chCrc danh Tng giám &c; Phó T6ng giám dc, K toán tnrong, Thu k
HDQT và nguii quán I, ngu1i diu hành khác theo quy djnh nQi b cüa HDQT.

5.

Thông qua phuang an gop v6n, mua c ph.n cüa doanh nghip, chüc tin dung khác
cO giá tn duâi 20% vn diu l cUa Ngân hang ghi trong báo cáo tai chinh cia &rqc
kim toán gn nht.

6.

C ngu&i dai din vn gop cüa Ngán hang tai doanh nghip, t chüc tin dipig khác.

7.

Quy& djnh du Ui, giao djch mua, ban tài san cüa Ngân hang tin 10% trâ len so vâi
vn diu I cUa Ngân hang ghi trong báo cáo tài chinh cia dugc kim toán gn nht,
trir các khoán du Ui, giao djch mua, ban tài san cüa Ngân hang quy djnh tai dim p
khoãn 2 Diu 59 cUa Luât các TCTD.

8.

Quyt dnh các khoãn cp tin ding thuQc thm quyn cüa HDQT theo quy djnh cüa
Luât các TCTD và quy djnh ni bô cüa Ngân hang, tnir các giao djch thuc thm
quyn quyt djnh cüa DHDCD quy djnh tai Diéu 30 Dieu I
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9.

Diu 1 Ngan hang Thixong mi c6 phn Bi.ru din Lien Via

Thông qua các hqp dng cUa Ngân hang vài cong ty con, cong ty lien kt cüa Ngân
hang; các hqp dng cüa Ngân hang vài thành viên HDQT, thành viên Ban kim soát,
Tng giám dc, c dông lan, nguôi có lien quan cüa hç çó giá tn bang hoc nhO hon
20% v6n diu 1 cüa Ngän hang ghi trong báo cáo tài chInh dA duqc kim toán gn
nht. Trong tru1ng hqp nay, thành viên có lien quan không có quyn biu quyt.

10.

Kim tra, giám sat, chi dao Tng giám dc thrc hin nhim vi dirçc phân công; dánh
giá h.ng nãm v hiu qua lam vic cüa Tng giám dc.

11.

Ban hành các quy djnh ni bQ lien quan dn th chtrc, quán trj và boat dng cüa Ngân
hang phü hqp vài các quy djnh cüa Lut các TCTD và pháp 1ut có lien quan, tth
nhüng v.n d thuOc th.m quyn cña Ban kim soát hoc ciXa DHDCD, bao gm
nhtrng không giài han các van bàn sau:
a. Quy ch th chCrc và hoat ding cüa FIDQT;
b. Quy ch nOi bO v quàn trj cüa Ngãn hang;
c. Quy ch& quy djnh v th chüc va boat dng ciXa các Dcin vi trirc thuc Ngân hang;
d. Các Quy ch& quy djnh v phân cp, üy quyn, giài han d Tng Giám d6c diu
hành trong các hot dng buy dQng v6n, cp tin ding, du tu, mua sm tài san va
các vn d khác cüa Ngân hang.

12.

Quyt djnh chInh sách quán 1 rüi ro và giam sat vic thrc thi các bin pháp phang
ngira rüi ro cüa Ngân hang.

13.

Xem xét, phé duyt báo cáo thumg niên.

14.

Lra chçn to cht'rc djnh giá chuyên nghip d djnh giá tài san gop vOn không phái là
tin Vit Nam, ngoi t tir do chuyn dOi, yang theo quy djnh cüa pháp lu.t.

15.

D nghj Ngân hang Nhà nuâc chip thu.n các vAn d theo quy djnh ca pháp lut.

16.

Quyt dlnh chào ban cO ph.n mâi trong phm vi sO cO phn duc quyn chào ban.

17.

QuyOt djnh phuong an phát hành trái phiu tth trái phiOu chuyn dOi, trái phiOu kern
chfrng quyn. Quy& djnh giá chào ban cO phn và trái phiOu chuyn dOi trix truong
hçip giá chào ban dA duqc An djnh trong Phucmg an phát hành dä &rqc DHDCD thông
qua.

18.

QuyOt djnh mua lai cO ph.n cUa Ngân hang.

19.

Kin nghj phuang an phân phOi lqi nhu.n, mire cO tirc duqc trà; quyt djrih thi han
và thU tue trã cO tire hoc xir ly l phát sinh trong qua trinh kinh doanh.
,
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20.

Diu lê Ngãn hang Thuong m?i c6 phn Buu din Lien Via

Chun bj nOi dung, tài 1iu lien quan d& trinh DHDCD quyt djnh các vn d thuOc
thm quyn cüa DHDCD, trfr nhung ni dung thuc thim vi, quyn hn cüa Ban
kim soát.

21.

Duyt chuung trinh, k hoch hot dQng cüa HDQT; chuong trInh, nQi dung, tài 1iu
phc vi h9p DHDCD; triu t.p hpp DHDCD hoc thy ' kin c dông bang van bàn
d thông qua nghj quy&, quyt djnh cüa DHDCD.

22.

T chüc trin khai, kim tra, giám sat vic th%rc hin nghj quyt, quy& djnh cüa
DHDCD Va HDQT.

23.

Thông báo kjp thM cho Ngân hang Nhà nuâc thông tin anh huâng tiêu crc dn tu
cách thành viên HDQT, Ban kim soát, Tng giám Mc.

24.

Quyt djnh 0h9n t chrc kim toán dc 1p trong truông hcip duqe DHDCD ñy quyn.

25.

Kin nghj vic t ohi.'rc 1i, giái th hoc yêu cu phá san Ngân hang.

26.

Quy& djnh chin 1uçc, k hoch phát trin cüa Ngân hang.

27.

Quyt djnh k hoach kinh doanh hang nAm cüa Ngán hang.

28.

Quy& djnh ca cu th chirc, bO may cüa Ngân hang, trir các ni dung thuc th.m
quyn cüa DHDCD.

29.

Phân cp phán quyt Mi vO'i cáo don vj, cá nhân thuc Ngân hang, tri1 tru&ng hçp
thuQc thm quyn cüa DHDCD, TOE) theo quy djnh cüa pháp 1ut.

30.

Thrc hiên kim tra, giám sat, dánh giá Mi vài hot dng nQi b, quân 1,2 rüi ro và mCrc
dU v6n theo quy djnh cüa pháp lut.

31.

Thrc hin cáo nhim vi, cong vic do DHDCD phân công, giao theo Nghj quyt cüa
DHDCD.

32.

Quyét djnh mci vn d khác cüa Ngân hang, trr nhung vn dè thuOc thm quy&n cüa
DHDCD theo quy djnh t4i Diu 1 Ngân hang.

33.

Cáo nhim vii, quyn h.n khác theo quy djnh ti Diu 1 cüa Ngân hang.

Diu 56. Nhim vii, quyn hn cüa Chü tjch Hi Mng Quãn tn
I.

Lp chuong trmnh, k hoch hot dng cüa Hi Mng quan iii.

2.

Chun bj chuong trinh, ni dung, tãi 1iu phic vi cuc hçp; triu tp và chü tpa cuc
hp Hi Mng quan trj.

3.

T chCrc vic thông qua quy& djnh cüa Hi Mng quãn
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Diu l Ngân hang Thtrc'ng mai C phn Bru din Lien Vit

4.

Giám sat qua trinh t cht'rc thrc hin cac quyt djnh cüa Hi dng quãn trj.

5.

Chü tQa cuQc hçp Dai hi dng c dông.

6.

Bão dam các thành viên HQi dng quàn frj nhn duçrc thông tin dy dü, khách quan,
chinh xác và Co dii thi gian thào lun các v.n d ma Hi dng quàn trj phài xem xét.

7.

Phân cong nhim vii cho cac thành viên Hi ding quàn frj.

8.

Giám sat các thành viên Hi d6ng quàn frj trong vic thc hin nhim vii duc phân
cong va cac quyn, nghia vii chung.

9.

ft nht m& näm mt ln, dánh giá hiu qua lam vic cüa ttrng thành vien, cac Uy ban
cüa HQi ding quãn trj và báo cáo Dai hOi dtng c dông v kt qua dánh giá nay.

10.

Triu t.p, chü ta cuc hop cüa các Uy ban ma Chü tjch HDQT không &ng thai là
Chü tjch Uy ban khi xét thy c.n thit.

11.

Truang hqp Chü tjch HDQT v&ng mt hoc không th thrc hin ducc nhim vii cüa
minh thI üy quyn bang van bàn cho mt thành vien khác thc hin các quyn Va

>

nghTa vii cüa Chü tjch HDQT theo nguyen tAc quy djnh tai Diu l nay. Truang hp
không co ngtthi duçrc Uy quyn hoc Chü tjch HDQT cht, mt tIch, bj tam giam,

HU

dang chip hành hinh phat tü, dang chp hành bin pháp xr l hành chInh tai ca sâ cai
nghin bat buOc, ca sâ giáo dc bat buOc, tron khOi nrn cu trü, b han che ho.c mat
nang lrc hành vi dan sr, CO khO khAn trong nh.n thfrc, lam chU hành vi, bj TOa an cm
dam thim churc viii, c.m hành ngh hoc lam Cong vic nMt djnh thI các thành viên
con 1?i bu môt ngu.thi trong s các thành viên gi churc Chü tch HDQT theo nguyen
tc da s thành viên cOn l.i tan thânh cho dn khi cO quyét djnh mói cüa HDQT.
12.

Quyt djnh vic mai các chuyên gia tu v&i/c vn và thành 1p các HGi dng tu
v.nIc vn nu c&n thi&.

13.

K cac vAn bàn xi l cong vic thuc nhim vi, quyn han cüa HDQT hoc ChU tjch
HBQT.

14.

Các quyn, nghia vi khác theo quy djnh tai Diu I nay, quy djnh n'i b cüa Ngân
hang vâ quy djnh cUa Pháp 1u3t cO lien quan.

Diu 57. Nhim vip, quyn h3n cüa thành viên Hi dng Quãn tr
1.

Thrc hin quyn, nghTa vi cüa thành viên HDQT theo quy dinh cüa Pháp lut, cüa
NHNN, Diu l, quy djnh nGi b lien quan khác cUa Ngán hang và sr phân cong cüa
HDQT, Chü tjch HIDQT môt cách trung thrc vi 1çi Ich cUa Ngân hang và c dông
,
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2.

Diu I Ngân hang Thi.rang mai C phn Buu din Lien Vit

Xem xét báo cáo tài chInh do kim toán viên doe 1p chun bj, cii 9 kin hoc yêu c.0
Ngui diu hành ciia Ngân hang, kim toán viên dOc 1p và kim toán viên ni b giái
trinh các v&i d cii lien quan dan báo cáo.

3.

D nghj ChU tjch HDQT triu tp cuQc hp DHDCD, HDQT b&t thi.ràng theo quy
djnh ciia Pháp Iut và quy djnh ti Diu 1 Ngân hang.

4.

Tham dr các cuQc hp HDQT, thào Iun va biau quyat v các vk d thuOc nhim vi,
quyan hn ciia HDQT theo quy djnh t?i Diu I nay, tth trithng hgp không dtxcic biau
quyt vi vn d xung dt lqi Ich vâi thành viên do. Chju trách nhim trtràc DHDCD
và HDQT va quyat dnh ciia minh.

5.

Trin khai thc hin nghj quyat, quyat djnh ciia DHDCD va HDQT.

6,

Nghiôn ciu, dánh giá tInh hInh va kat qua hoat dQng ciia Ngân hang. Dóng gop 9 kian
vao vic xay drng chian luc phát ian, phuang huâng, ka hoch hot dng và kinh
doanh ciia Ngãn hang trong tüng thM ks'.

7.

Tham gia bô phiau hoc cho 9 kian v vic bu, min nhim, bâi nhim chrc danh
ChU tjch HDQT và Phó ChCi tjch HDQT.

8.

ChAp hành các quy djnh ciia Pháp Iut va Diu 1 Ngân hang va vic chuyan nhLrqng

ca phn.
9.

Tham gia the Uy ban, Hi Mng thuc HDQT da thc hin mt S6 nhim vi thea quy
djnh nOi b ciia Ngân hang và pháp 1ut.

10.

Báo cáo kjp th&i, dy dii vài HDQT các khoãn thu lao nhn &rqc t các Cong ty con,
cong ty lien kat và các t6 chic khác;

11.

Báo cáo HDQT tai cuc hçp gn nhAt các giao djch giUa Ngan hang, cong ty con,
cong ty do Ngân hang nm quyan ki6m soát trén 50% trâ len v6n diau 1 vOi thành
viên HDQT và nhQng ngtrài có lien quan ciia thành viên do; giao djch gifla Ngân
hang viii cong ty trong dO thành viên HDQT là thành viên sang 1p ho.c là nguM
quàn 19 doanh nghip trong thOi gian 03 näm g.n nhAt truOc th?i di6m giao djch;

12.

Thrc hin cong b6 thông tin khi thrc hin giao djch c6 phi6u ciia Ngân hang thea quy
djnh ciia pháp lut.

13.

Thành viên HDQT cii quyn yêu cu TGD, Phii T6ng giam d6c, nguôi quàn 19 khac
trong Ngân hang cung cAp thông tin, tài 1iu va tInh hinh tài chInh, hot dng kinh
doanh ciia Ngan hang và ciia don vi trong Ngân hang. NgixOi quàn 19 duqc yêu cu
phãi cung cAp kjp thôi, dAy dii và chmnh xác thông tin, tài lieu thea yêu c&u ciia thành
vien HDQT. Trinh ti,r, thu tic yêu cAu và cung cAp thông tin do HDQT quy djnh.,,,
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Diu 1 Ngan hang Thucing mai c6 pMn B.ru dien Lien Viêt

14.

Thrc hin các thim vi khác theo phân cong cUa Chü tjch HDQT.

15.

Các quyn, nghia vi khác theo quy dnh t?.i Diu 1 cüa Ngân hang và quy djnh pháp
1ut.

Din 58. Hop Hi c1ng Quãn trl
1.

HDQT hçp dnh k' it nh&t mi qu' mt In và Co th duçrc triu tp hop bt thuOng dé
kip thai giài quy& nhng cong vic dt xut.

2.

Cuc h9p bt thuOng cüa HDQT duçic tin hành theo d nghj cüa:
a. Chü tjch HDQT;
b. ft nhAt 02 (hai) thành viên FIDQT hoc 01 thành viên HDQT dc lap;
c. Ban Kim soát hoc Trung Ban Kim soát;
d. It nh&t 2/3 (hai phn ba) s6 thành viên Ban Kim soát;
e. Tang Giám dc; hoc it nht 05 (nàm) Ngtthi quãn 1>' khác;
f. C dông hoc nhOm c dông sâ hüu trén 10% (muii phn tram) s6 c ph.n ph
thông trong thi gian lien t1c ft nMt 06 (sau) thang;
g. Giám dóc Chi nhánh NHNN tinh/thành ph6 nai Ngân hang dt Trti sâ chinh.

3.

Trong thii han 07 báy) ngày lam vic, k tir ngày nh.n duct van bàn dè nghj h9p
HDQT bt thu?ing cüa môt trong các di tuqng nôu tai Dim b, c, d, e, f và g thuôc
Khoàn 2 Diu nay, Chü tich HDQT phãi triu t.p và tin hành cuc hpp HDQT b&t
thueing. Trithng hçp Chü tjch không triu t.p hp Hi dng quàn tn theo dè nghj thi
Chñ tjch phài chju trách nhiêm v nhUng thit hai xày ra di vài Ngân hang; ngi.rOi d
nghj có quyn thay th HQi d&ng quàn trj friu tp hp Hi dông quàn tr.

4.

Các cuQc hçp HDQT s duqc tin hành

a dja chi dã däng k2 cüa Ngân hang hoäc

nhUiig dja dim khác duct HDQT quy djnh.
5.

Thông báo mOi hçp và cac tài lieu lion quan phãi duqc g1ni bang di.r?yng buu din, fax,
thu din tCr hoc phuang tin khác, nhung phài bào dam dn duqc dja chi liOn lac cüa
tirng thành viOn HDQT duge dang k9 tai Ngan hang truâc thai gian hop. Thông báo
v cu,c hpp HDQT thrcyc lam bang van bàn ting Vit, trong do nOu rO v chuong
tnInh, thai gian, dja dim hçp và phãi ducic kOm theo nhflng tài lieu cn thit v nhtrng
vn d sO dugc bàn bac và biu quy& tai cuOc hop HDQT và cà các phiu bu cho
nhung thành viOn HDQT không th dir hçp. Nhung thành viên HDQT nay sO giri
phiu b.0 cho HDQT truàc khi hçp.
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6.

Diu I Ngân hang Thinmg mai C ph.n Bru din Lien Viêt

CuOc h9p HDQT &rcYc tin hành khi cO tCr 3/4 (ba phn tir) tng s6 thành viên HDQT
trâ len dr hçp. Tri.r?ng hap triu tp hpp HDQT nhtmg không dii s thành viên tham
dr theo quy djnh thi Chü tjch HDQT hoc nguai có thm quyn duçc triu tp tip
cuc hop HDQT l.n hai trong thai h.n (07) ngày k ffr ngày dr djnh hpp 1n thir nht.
Truâng hap nay, cuc hap duqc tin hành, nu cO hon mQt nia s6 thành vién HDQT
dir hop.
Thành vien HDQT dirçic Uy quyn cho ngi.xai khác dir hçp nu duqc da si thành viên
HDQT chip thun.

7.

Chü toa phiên hop HDQT trinh bay Báo cáo cüa Chü tjch HDQT, trong do nêu rö và
dánh giá kt qua thut hin các ni dung Nghj quyt cüa DFIDCD, HDQT và các cong
vic khác do ChO tich HDQT giài quyt giUa hai phiên hp HDQT; dng thi trInh ra
phiên hop các ni dung Cong vic d HDQT xem xét, quyt djnh. Các thành viên
HDQT dr hp báo cáo ni dung Cong vic duqc phân cOng và tham gia thào lu.n biu
quyt các vn d do Chü tich HDQT trInh ra phiên hçp. HDQT thông qua các quyt
djnh b.ng hinh thcrc biu quyt bO phiu kin hoc gio' tay.

8.

Biu quyt ti các cuc hop HDQT:
a. Mi thành viên HDQT tham d hp HDQT s có mOt phiu biu quyt ti cuOc
hçp HDQT.
b. Thành viên HDQT cO quyn lqi lien quan tOi vn dè ducic dua ra HDQT quyt
djnh së không duçic phdp tham gia biu quyt di vói vn dé do và không dirçyc
tinh vào s6 h.rçmg dai biu yêu cu cO mt tai cuc hop, dng thai cüng khOng
dirge nhn üy quyn cüa thành viên HDQT khac d tham gia biu quyt vn d
dO;
c. Nu cO nghi ngei nào nay sinh ti mt cuc hp lien quan dn quyn igi eüa thành
viên HDQT hoc lien quan dn quyn dirge biu quyt cüa thành viên HDQT và
nhitng nghi ngi do không dirge thành viên HDQT dO tr nguyen giài quyt bang
each chip thun tir bo quyn biu quyt, thi nghi ng dO sê dirge ehuyn tOi Chü
tQa cüa cuc hpp. Phán quyt cUa Chü t9a s có giá tn cuM eCing và có tinh k&
lu.n, tth tri.rOng hap khi bàn ch&t hoc mtrc d quyn Igi cüa thành viên HDQT có
lien quan dO china dirge bi& rö;
d. Bt k5' thành viên HDQT nào có lien quan dan mt hgp dng dirge nôu trong
Khoãn 1, Diu 167 eCia Luat Doanh nghip s dirge coi là CO quyn lqi vt chit
d6i vâi hap dng dO;
e. Thành viên HDQT dirge coi là tham dir va biau quyat ti cuc hop trong tn.rOng
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hap:
(i) Thani dr và biu quyt trrc tip tai cuOc hop;
(ii) Uy quyn cho ngithi khác dn d hop nu dirge da s thành viên HDQT chAp
thuân;
(iii)Tham dir và biu quy& thông qua hQi nghj trrc tuyn hoc hInh th(rc tuong tçr
khác;
(iv)Gcri phiu biu quyt dan cuc hop thông qua thu, fax, thu din ti.
Trirng hap gCri phiAu biAu quyat dan cuc hop thông qua thu, phiau biéu quyat phài
dimg trong phong bi kin và phâi duçic chuyAn dan ChiX tjch HDQT ch.m nhAt mt gi
tnrâc khi khai mac. Phiau biau quyét chi dirge miX truOc sij chUng kian cUa tAt cà
nhUng ngixiXi d hop.
9.

Thành vin HDQT, nau theo s'r hiau biat cüa mmli, thAy cO lien quan dii là trirc tiap
hay gián tiáp tiXi mOt hgp dng, mOt thoà thun hay mt hop ding dr kian hoc mt
thoà thun d%r kiAn k kat viXi Ngân hang, phài khai báo bàn chAt quyn igi lien quan
ti cuOc hop HDQT. Tai day, HDQT së xem x& vic có k' két các hap dng hoc
thoà thuân dO không, nau nhu sau nay mói biat v sr tn tai quyn Igi do cüa mInh
hay trong bAt cir trithng hop nao khãc, thành viên dO phái thông báo tai cuOc hop
HDQT du tiên sau khi thành viên do ba duc dã có quyn Igi lien quan.

10.

Quyt djnh cUa HDQT di.rcic thông qua nAu duçic da S6 thành viên HDQT cO quyn
tham gia biau quy6t dir hop chAp thun. TrixiXng hqp s6 phiau ngang nhau thl quyat
djnh cu6i ciing thuQc v phia có ki6n cüa Chii tch HDQT hoc thành viên khác
trong HDQT duçic ChU tjch HDQT iiy quyan ChU t9a cuQc hçp (tnirông hop Chii tjch
HDQT yAng

11.

Cuc hçp HDQT phái dirge ghi dAy dii vao S6 biên bàn. Biên bàn hop HDQT dirge
1p bAng ti6ng Vit và phãi dirge tAt cà các thành viên HDQT tham dir hop k)2 ten.
ChU toa, Thu k' và các thàrth viên HDQT tham dr hop phãi lien dài chju trách nhim
v tinh chInh xác và trung thrc ciia Biên bàn hop HDQT. ChU tça cuc hop có trách
nhim bó fri lap và gii Biên bàn cuc hp cho cac thành viên HDQT va nhikng Biên
bàn do së dirge coi là nhiing bAng chiing mang tinh k6t 1u.n v cong vic tiAn hành tai
các cuc hop do, trir truiXng hap có nhiXng khiau nai lien quan dan nOi dung ciia Biên
bàn dO trong thii han 10 (mui) ngày, ka ffx ngày giXi Biên bàn.

12.

Sau khi cuc hop kAt thOc, Thu k2 cuQc hpp soan thâo, trinh Chii tjch HDQT k Nghj
quyAt phiên hop (met Nghj quy6t chung hoc các Ngh quyAt v tirng vAn dè) giii cho
cac thành viên FIBQT, Ban T6ng Giãm d6c và Ban Kiam soát da thrc hien, giám
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dng thii kru gi tai b phn Thu k32 giüp vic cho HDQT va Van phOng cüa Ngân
hang.
13.

Cãc thành viên Ban Kim soát, Tng Giám disc và có th có các can bQ quâ.n 132,
chuyên gia khác ducic mài dr toàn b hoc mt phn cuQc hçp HDQT, uhung không
dupc tham gia biu quyt.

Diu 59. Biên bàn h9p Hi ding Quân trj
Các ni dung lien quan dn Biên bàn hçp HDQT thirc hin theo quy dinh nhix sau:
a. Các cuc hpp cüa HDQT phãi duqe ghi thành biên bàn và có th ghi am, ghi va
1uu giü duâi hinh thirc din tü khác. Biên bàn phãi có cac ni dung chü yu sau
day:
(i)

Ten, dja chi tr!i sâ chInh, mA s doanh nghip cüa Ngân hang;

(ii)

Mic dIch, chuang trinh và ni dung hpp;

(iii)

Thôi gian, dja dim hçp;

(iv) H9, ten trng thành viên dir h9p hoc nguri di.rqc üy quyn dir h9p va cách
thirc d hçp; hç, ten các thành viên không dir h9p va 132 do;
(v)

Các vAn d dtrcic thão 1un và biu quyt tai cuc hçp;

(vi) Tom tAt phát biu 32 kin cUa tirng thành viên dir hçp theo trInh ti.r din bin
cüa cuQc hop;
(vii) Kt qua biu quyt trong do ghi rO nhng thãnh viên tan thành, không tan
thành và không có 32 kién;
(viii) Các quyt djnh dA duqc thông qua và t32 1 biu quyt thông qua thong irng;
(ix) Ho, ten, chü k32 cüa thU tça và nguoi ghi biên bàn, trfr trtràng hqp quy djnh
ti khoàn 2 Diu nay..
b. ChU tça và thu k32 và nhUng ngui k32 ten phãi chju trách nhim v tInh trung thirc
và chInh xác cUa ni dung biên bàn hçp HDQT;
c. Biên bàn hçp HDQT và tài 1iu sCr dung trong cuc h9p phài duc urn giU ti tril
chInh cUa Ngân hang.
2.

Trurng hqp chU tpa, nguäi ghi biên bàn tr cMi k32 biên bàn h9p nhung nu ducic tAt
cã thành viên khác cUa HDQT tham d h9p k32 và Co dy dU nQi dung theo quy djnh
tai các ti&t i, ii, iii, iv, v, vi, vii, va viii dim a khoân 1 Diu nay thi biên bàn nay cO
hiu krc.
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Biên bàn cuc h9p HDQT phâi dugc 1p bang ting Vit và có th bang ting nuóc
ngoài, va hai bàn nay có giá trj pháp ly ngang nhau. Trithng hqp các bin bàn nay có
sir khác bit v ni dung thI ducic giâi thIch theo biên bàn ducic lap bAng ting Via.

Diu 60. Thâm quyn va th thirc ly yc kin cüa Thành viên HÔI dng Quãn trl bAng
van ban
Chü tjch HDQT quyt djnh vic thy kin Thành viên HDQT bAng van bàn.
2.

Thu k HDQT chun bj phiu 1y ' kin, các tài Iiu cAn thit có lien quan dn ni
dung xin kin. Phiu thy ' kin và tài 1iu kern theo phãi ducc gCri bAng phuong
thirc bào dam dn dja chi lien lac cüa trng thành viên HBQT.

3.

Phiu thy ' kin phãi có các ni dung chil yu sau day:
a. Ten, dja chi tri sâ chInh, ma s doanh nghip cüa Ngân hang và ngày cap;
b. Mic dIch lAy kin;
c. HQ, ten va da chi lien lac cüa thành viên HDQT;
d. VAn d cAn lAy ' kin;
e. Phwing an biu quyt, bao gm: tan thành, không tan thành và không có kin;
f. Thai han gri phiáu lAy kin dã duqc trà 1i v Ngân hang;
g. HQ và ten, chU k cüa Chü tjch HDQT.

4.

PhiAu lAy kin dA duqc trà lôi phãi cO ch k' cüa thành vién HDQT và gui v Ngân
hang theo quy djnh cüa Ngân hang.

5.

Vic kim phiu, 1p biên bàn kiAm phiu phài có sir tham gia cüa ChU tjch HDQT va
Thu k HDQT và các cá nhân khác (nAu xét thAy cAn thit). Biên bàn kirn phiu phãi
có các nQi dung thu yu sau dày:
a. Ten, dja chi trçl sâ chInh, s6 và ngày cAp GiAy phép thành 1p và boat dng, GiAy
chi'rng nh.n däng k doanh nghip cüa Ngân hang;
b. Mic dIch và các vAn d cAn thy kiAn;
c. Tng s phiAu biu quyt gi:ri di, thng s6 phiAu biu quy& thu v& S6 phiu biAu
quy& hqp l, s6 phiu biu quy& không hqp l. Biên bàn phài có phi 1ic danh
sách thành viôn HDQT cIA tham gia biAu quyt;
d. T6ng s6 phiu tan thành, không tan thành và không có kiAn d6i vâi tmg vAn d
ducic xin ki&n;
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e. Ho, ten, chü k ciXa ChiX tjch HDQT, Thu k HIDQT và các cá nhân tham gia khac
(nu co).
6.

Chü tjch HDQT, Thu Ic2 HDQT Va các cá nhân khác (nu co) tham gia vào vic Iy )2
kin thành viên HDQT b&ng van bàn phài lien dâi chju trách nhim v tInh trung
thut, chInh xác cüa biên bàn kim phiu; lien dOi chju trách thim v các thit hi
phát sinh tr các quyt djnh ducic thông qua do kim phiu không trung thrc, không
chInh xác.

7.

Biên bàn két qua kim phiu kern nghj quyt, quyt djnh cüa HDQT thông qua dra
trên kt qua kim phiu phãi ducic giXi dn các thành viên HDQT trong thii han 15
(mui lam) ngày, k tr ngày kt thüc kim phiu.

8.

Phiu 1y 9 kin dã &rçc trà lai, biên bàn kiEm phiu, toàn van nghj quy& dà duc
thông qua và tài 1iu có lien quan giXi kern theo phiu 1y 9 kin du phài dirge itru gii:t
tai tri sô ehinh cUa Ngân hang.

9.

Quyt djnh ducc thông qua theo hInh thiXc Iy 9 kin thành viên HDQT bang van bàn
có giá trj nhu quyt djnh dirge thông qua tai cuc h9p HDQT.

Diu 61. Nhim vi và quyn h3n cüa Ban Kim soát; quyn dtrqc cung cp thông tin
cüa Ban Kim soát
Nhim vij và quyn han cUa Ban Kim soát
a) Giám sat vic tuân thU eac quy djnh cUa Pháp 1ut Va Diu l nay trong vic
quàn trj, diu hành Ngân hang; chju trách nhim tru&c DHDCD trong vic thc
hin thim vii, quyn han dirge giao;
b) Ban hành quy djnh nOi bQ cUa Ban Kim soat; djnh kS' hang nãm xem xét lai
quy djnh riOi bt cUa Ban Kim soát, các chInh sách quan tr9ng v k toán và báo
cáo;
B thim, min nhirn, k9 1ut, dirth chi và quy& djnh mUc luong, lqi ieh khac
d6i vâi eác chi.'rc danh thuOc b phn kim toán nQi b;
c) Thrc hin chüc nàng kirn toán ni b; eó quyn siX ding tu v.n dc 1p và
quyn dirge tiép c.n, cung ep du, chInh xac, kjp thri các thông tin, tài Iiu lien
quan dn hoat dng quãn 19, diu hành Ngân hang d thire hin nhirn vi, quyn
han dirge giao;
d) Th.rn djnh báo cáo tAi chfnh 06 (sau) tháng dau nàm và hang nä.m cUa Ngân
hang; báo cáo DHDCD v k& qua thni dlnh báo cáo tài chInh, dánh giá tInh
hcip 19, hçip pháp, trung thrc và mirc d cn trong trong cong táe k toán, thng
,,
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kê vá lap báo cáo tAi chfnh. Ban Kim soát.có th tham khão ' kin cüa FWQT
trurc khi trinh báo cáo va kin nghj len DFCD.
e) Kim tra s k toán, các tài 1iu khác vâ cong vic quâ.n ly, di&u hành hoat dng
cüa Ngân hang khi xét thAy cn thit hoc theo nghj quyt, quy& djnh cüa
DHDCD ho.c theo yêu cu cüa c dông Ion hoc nhóm c dong lan phü hpp
vói quy djnh cüa Pháp luat. Ban Kim soát thrc hin kim tra trong th6i han 07
(bay) ngày lam vic, k tir ngày than du?c yêu cu. Trong thOi han 15 (mu0i
lam) ngày, k tr ngáy kt thüc kim tra, Ban Kim soát phái báo cáo, giài trInh
v nhtng vn dà ducc yeu cu kiém tra den th chfrc, cá nhan có yeu cu. Vic
kim tra cUa Ban Kim soát quy djnh tai Khoãn nay không thxcic can tra, gay
gián doan boat dng binh thuOng trong vic quân 1, diu hành hoat dng kinh
doanh cOa Ngân hang;
f)

Kjp thñ thông báo cho HDQT khi phát hin Ngui quãn l Ngân hang co hánh
vi vi phm; yêu cu nguri vi phm chm dirt ngay hành vi vi pham va có giái
pháp khc phc han qua, nu cO;

g) Lp danh sách c6 dông sang l.p, c dông iOn, thành viên gop vn và nguOi có
lien quan cüa thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dec cüa
Ngân hang; hru giU và cp nhat thay dei cüa danh sách nay;
h) D nghj HDQT h9p bt thung hotc de nghj HDQT triu t.p DHDCB b&t
thi.thng theo quy djnh cüa Luat các TCTD và Diu l nay;
i)

Triu tp DHDCD bt thuàng trong trithng hçip HDQT cO quy& djnh vi pham
nghiem tr9ng quy djnh cüa Luat các TCTD hoc vtrçct qua thm quyn ducc
giao va trithng hcip khác theo quy djnh tai Dièu i nay;

j)

Thrc hin giám sat dei vài kim toán ni bQ theo quy djnh cüa pháp luat.

k) D xut, kien nghj BHDCD phê duyt danh sách t chrc kim toán duqc chip
thuan thirc hin kim toán Báo cáo tài chmnh cüa Ngân hang;
I)

2.

Các nhim vii, quy&n han khác theo quy djnh cüa pháp luat, Diu l nay và cac
van ban khác cüa Ngân hang.

Quyn duçic cung cp thông tin cüa Ban Kim soát
Các c quan, cá nhân lien quan phài thrc hin

de

dam bão quyn thrçmc cung c&p

thông tin cüa Ban Kim soát, ci th nhu sau:
a) Thông báo mi h9p, phiu ly ? kin thành viên FIDQT và cac tài Iiu kern theo
phài duqc gt:ri den các Thanh vién Ban kim soát cüng thOi dim và theo
,_
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phumtg th(rc nhu d6i vOi thành vien HDQT;
b) Các nghj quyt và biên ban hp cia DHDCD, HDQT phãi duqc gii dn cho cac
Thành vin Ban kim soát cing thai dim va theo phucmg thirc nhu d6i vo°i c
dông, thành viên HDQT;
c) Báo cáo cia Giám 46c hoc Tng giám d6c trinh HDQT hoc tài Iiu khác do
Ngân hang phát hành ducc gii dn các Thành viên Ban kim soát cing thôi
dim và theo phirmig thit nhu di voi thành viên HDQT;
d) Thành viên Ban kim soát có quyn tip cn các h sa, tài 1iu cia Ngan hang
urn giu tai tru si chInh, chi nhánh va dja dim khãc; có quyn dn các dja dim
lam vic cia nguOi quãn Is', diu hành và nhân viên cia Ngân hang trong già
lam vic;
e) HDQT, thành viên HDQT, Giám d6c hoc Tng giám dc, ngi.thi quán 1, diu
hành khác phái cung cp dÀy di, chInh xac và kjp thai thông tin, tài lieu v cong
tác quãn 1, diu hành và hoat dng kinh doanh cia Ngân hang theo yeu cÀu
cia thành viên Ban kim soát hoäc Ban kim soát.
DiÀu 62. Nhim vii, quyn han cüa Trithng Ban Kim soát
1.

T chic trin khai vic thc hin nhim vw quyn han cia Ban Kim soát theo quy
djnh tai Diu 61 cia Diu 1 nay.

2.

ChuÀn bj chucmg trInh cho các cuOc hpp cia Ban Kim soát trén ccr Si xem xdt các
v&n d va m6i quan tam cia tt câ thành vién Ban Kim soát lien quan dn thim viii,
quyn han cia Ban Kim soát; triu tp và chi t9a cuc hop Ban Kim soát.

3.

Thay mt Ban Kim soát k các vAn bAn thuc thÀm quyn cia Ban Kim soát.

4.

Thay mt Ban Kim soAt triu t.p DHDCD hp bt thirOng hoc dè nghj HDQT hçp
bAt thi.ring theo quy djnh tai dim h vA dim i KhoAn 1 Diu 61 cia Diu I nay.

5.

Tham d cuOc hop HDQT, phát bi&i ' kin nhtrng không dirge biu quy&.

6.

Yêu cÀu ghi 1a kin cia minh trong biên ban cuOc hop HDQT nu ' kin cia mInh
khác vói nghj quyt, quy& djnh cia HDQT va bAo cáo truic Dai hQi dng e dông.

7.

ChuAn bj k hoach lam vic và phân cong nhim vii cho các thành viên Ban Kim
soát.

8.

DAm bAo các thành viên Ban Kim soát nh.n dirge thông tin dÀy di, khách quan,
chInh xác và di thai gian thAo lun cAc vAn d mA Ban Kim soAt phAi xem xét.
,
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9.

Giám sat, chi dao các thành viên Ban Kim soát trong vic thc hien các cong vic
ducrc phân cong và nhim vi, quyn hn cüa Ban Kim soát.

10.

1Jy quyn cho mQt thành vien khãc cUa Ban Kim soát thrc hin nhim vii cCa mInh
trong thai gian vng mt.

Diu 63. Quyn và nghia vu cüa thmnh viên Ban Kim soát
1.

Tuân thu quy djnh cUa Pháp 1ut, Diu 1 nay và quy djnh ni bO cüa Ban Kim soát
m,t each trung thrc, cn tr9ng vi Iqi Ich cüa Ngân hang và cüa c dông.

2.

Bu mt thành viên Ban Kim soát lam Truong Ban Kim soát.

3.

Yêu cu Truâng Ban Kim soát triu tp Ban Kim soát h9p b&t thuxng.

4.

Kim soát hoat dtng kinh doanh, kim soát s sách ké toán, tài san, báo cáo tài chInh
va kin nghj bin pháp khc ph%lc.
30

5.

Dugc quyn yêu cu can bQ, nhân viôn eüa Ngân hang cung cp s 1iu và giài trmnh
cac hoat ding kinh doanh d thrc hin thim vi duçic phân cong.

6.

Báo cáo Truâng Ban Kim soát v boat dng tài chInh bt thurng và chju trách nhim
v dánh giá và k& 1un cüa mInh.

7.

Tham dr cuc h9p cüa Ban Kim soát, thào lun và biu quyt v vn d thutc thim
vI, quyn han cüa Ban Kim soát, trr nhthig vn dà cO xung dt lcri Ich vói thành viên
do.

8.

Tham d các cuQc hçp HDQT, tham gia kin và thra ra kin nghj, nhung không
thrçrc biu quyêt.

9.

Yêu cu ghi Ii các kin cUa minh trong biên bàn cuc h9p HDQT nu ' kin cüa
minh khác voi cac quyet d4nh cua HDQT va bao cao truac DHDCD.

Diu 64. QuyM, nghTa vu cüa Tng Giám dc
1.

Tng Giám dtc là Nguai d.i din theo Pháp Iut cüa Ngân hang, chju trách nhim cao
nht truOc HDQT và Pháp 1ut trong vic diu hành hoat dQng Ngân hang theo quy
djrih tai Diu l nay, eác quy djnh ni b khác cüa Ngân hang và quy djnh cUa Pháp
1ut CO lien quan.

2.

To chüc thi.rc hin nghj quyt, quyt djnh cüa DHDCD, HDQT.

3.

Quyt djnh các vLn d thuOc thm quyn lien quan dn hoat dng kinh doanh h&ng
ngày cUa Ngân hang.

4.

Thit 1p, duy tn h thng kim soát ni b hoat &ng có hiêu quã> _
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L.p và trInh HDQT thông qua hoc d& báo cáo cp có thm quyn thông qua báo cáo
tài chinh. Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa báo cáo tâi chInh, báo
cáo th6ng kê, s6 lieu quyt toán và các thông tin tài chInh khác.

6.

Ban hành theo thm quyn quy ch, quy djnh ni b; quy trinh, thu tic tác nghip dè
4n hành h thng diu hành kinh doanh, h thng thông tin báo cáo.

7.

Báo cáo HDQT, Ban kim soát, DHDCD va ca quan nhà nwrc có thm quyn v hoat
dng và kt qua kinh doanh cüa Ngân hang.

8.

Quyt djnh áp ding bin pháp vi.rqt thm quyn cüa mInh trong trtthng hçp thiên tai,
djch hoa, hôa hoan, sr c và chju trách thim v quyt djnh dO va kjp thai báo cáo
HDQT.

9.

Kin nghj, dà xut c c&u t chüc và hoat dng, quy djnh quàn 137 nQi bO cüa Ngân
hang trinh HDQT hoc DHDCD quyt djnh theo th.m quyn.

10.

D nghj HDQT h9p bt thung theo quy djnh cUa Lut các t chtrc tin dzng.

11.

B nhim, min nhim, bai nhim các chüc danh quàn 137, diu hành cüa Ngân hang,
tth các chtrc danh thuc th.m quyn quyt djnh cüa DHDCD, HDQT.

12.

1(37 k& hçip dng nhân danh Ngân hang theo quy djnh cüa Diu l nay và quy djnh ni
bQ cüa Ngân hang.

13.

Kin nghj phuong an st ding lqi nhun, xfr 137 1 trong kinh doanh cüa Ngân hang.

14.

Tuyn ding lao dng; quy& djnh luong, thuâng cüa nguai lao dQng theo thm quyn.

15.

Uy quyn bang van ban vâi tu cách Ngt.rai dai diGn theo Pháp 1ut cUa Ngân hang cho

các Phó T6ng Giám dc hoc cá nhân khác d thrc hin nhim vii, quyn han ca
Nguôi dai din theo Pháp 1ut.
16.

Thrc hin kim tra, giám sat, dánh giá d6i vài boat dng nQi bQ, quân 137 rüi ro và•mirc
dU vn theo quy djnh cüa pháp lut.

17.

Các quyn, nghia vi khác theo quy djnh tai Diu 1 nay, quy djnh nti b cüa Ngân
hang và quy djnh cüa Pháp luat cO lien quan
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Ngân hang Thuang mai c6 ph.n Buu din Lien Vit

CIIU1NGIX
H THONG KIEM TOAN, KIEM SOAT NQI BQ
Diu 65. H th6ng kim tra và kim soát ni b
1.

Ngan hang thit I.p h th6ng kim tra, kim soát ni b dá dam bão vic diu hành
cUa Ngân hang duqc thông su&, an toàn va dung Pháp Iut di vOi mgi ho.t dng
nghip vii.

2.

Cci ch kim tra, kim soát ni b dixcic thi& k& thit lap, t ch(rc thrc hiên ngay
trong mgi quy trInh nghip vii, ti tt cã các don vj, b ph.n cüa Ngân hang.

3.

Ngân hang phái thtràng xuyên t6 chirc kim tra, kim soát vic chip hành Pháp 1ut
va các quy djnh nQi bQ; trrc tip kim tra, kim soát các hoat dng nghip vi trên tAt
cã các linh vc ti Tri s' chInh, Chi nhánh, Van phông dai din, Don vi sr nghip và
cacCongtyeon.

4.

Hot dung cüa h thng kim tra, kim soát ni b cüa Ngn hang phâi dirge kim
toán ni bQ, t chtc kim toán de 1p dánh giá djnh ks'.

Din 66. Kim toán ni b
1.

Kiém toán ni bQ cüa Ngân hang ducc th ehirc thành h théng th6ng nhAt theo chiu
doc, true thut c va ehju sr chi do trrc tip cüa Ban Kim soát.

2.

Kim toán nii bO thre hin rà soát, dánh giá dOe Ip, khách quan d6i vói h thing
kim soát nOi bO, dánh giá dOe 1p v tInh thIch hcip và sir tuân thu các chInh sách, thu
we quy trmnh cIA &rqc thit 1p trong Ngân hang, dira ra các kin nghj nh&m nâng cao
hiu qua cüa cáe h th6ng, quy trinh, quy djnh, gop phAn dam bào Ngân hang hot
dng an toàn, hiu qua, dung Pháp 1ut.

3.

K& qua kim toán nQi bO phài duqc báo cáo kjp thai cho HDQT, Ban Kim soát vA
gi T6ng Giám dc Ngan hang.

4.

Can cir quy mô, muc dO và dc dim hoat dng cüa Ngân hang và trên co s0 d nghj
eña Ban Kim soát, HDQT quy& djnh th chCrc bO may, hot dung cüa kim toãn ni
bQ, ch dQ hrcing, thuOng, ch dQ cüa ngtrài lam cong tác kim toán nQi bQ.

Diu 67. Tiêu chdn di vó'i nguOi lam cong tác kim toán nOi bO
1.

Kim toán viên nOi bQ phãi cO dü eác tiêu chuAn theo quy dnh eüa Pháp 1ut hin
hành và các tiêu ehun co bàn sau:
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a. CO b&ng dai h9c trO len v m't trong các ngành kinh t quan tn kinh doanh, lut,
k toán, kim toán; Co bng di hoc trO len v ngành cong ngh thông tin ho.c
chuyên ngành phü hcp di vâi kim toán viOn cong ngh;
b. CO kinh nghim lam vic trrc tip trong ngành ngân hang, tài chinh, k toán, kim
toán ti thiu là 02 nàm di vâi kim toán viên nQi bO và 03 nam di vOi ThrOng
kiEm toán nOi bO; có kinh nghim lam vic trong ngành cOng ngh thông tin thi
thiu là 02 nãm déi vài kim toán vien cOng ngh.
c. Các tiêu chun khác do Ngân hang quy djnh.
2.

Vic b nhiêm, min nhim va quyt djnh v nhân sr thuc bO may kim toán ni bQ
thirc hin theo quy dnh cüa Ngân hang do HQT ban hành trên Cu sâ dè nghj cüa
TruOng Ban Kim soát.

Diu 68. H thong kim soát ni b
Ngân hang phài thit 1p h thng kiém tra, kim soát ni b giüp Tng Giám d6c
diu hành thông su6t, an toàn và dung Pháp 1ut mci boat dng nghip vii cüa Ngàn
hang.
2.

Ngan hang phài thuang xuyen kim tra, kim soát vic chip hành Pháp 1u.t và các
quy djnh nOi b; trrc tip kim tra, kim soát các hoat dQng nghip vii trên tht cã cac
linh vi.rc tai Tri sO' chInh, Chi nhánh, Van phang d.i din, Dun vj stj nghiêp va cac
Cong ty con.

3.

H th6ng kim soát nQi bQ là tp hçip các cu ch& chinh sách, quy trInh, quy dnh ni
b, co• c.0 t, ch(rc cüa Ngân hang duqc xay drng phü hqp vâi huO'ng dn cüa N}{NN
va duçic t6 chirc thrc hin nhm bào dam phOng ngra, phát hin, xü l kjp thO'i rüi ro
và dat duçrc yêu cu d ra. H thóng kim soát ni b thirc hin giám sat cüa quan i'
cp cao, kim soát ni bô, quân I nil ro, dánh giá ni b v mtrc dü vn và kim toán
nôibQ.

4.

H th6ng ki&n soát ni b cO'a Ngân hang phâi bão dam CáC yêu cu sau day:
a. Hiu qua và an toàn trong boat dng; bâo v, quán l, si ding an toàn, hiu qua
tãi san và các nguôn hrc;
b. H thing thông tin tài chInh và thông tin quàn l trung thrc, hçip 1, dy dü va kjp
thO'i;
c. Tuân thu Pháp lu.t và cac quy ch& quy trinh, quy djnh ni bQ;
d. Phü hup vâi quy mO, diu kin và mirc dO phüc tap trong hoat dng kinh doanh
cüa Ngân hang;

Q, -
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e. Co dü ngun luc v tài chInh, con ngithi, cong ngh thông tin d dam bão hiu
qua cüa he thng kim soát ni b;
f. Xây drng, duy fri van hOa kim soat, chun mvc d.o düc ngh nghip cho Ngân
hang.

CHII€INGX
TAI CHINH, KE TOAN, BAO CÁO, THÔNG TIN VA BAO MAT
Diu 69. Ch do tài chInh
1.

Ch dO tài chinh cüa Ngân hang dtrc thc hin theo quy djnh cüa ChInh phü.

2.

HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám dc Ngân hang chju trách thim trixc Pháp1u.t,
truOc Ca quan quàn 1 Nhà rnrâc v vic chip hành ch d tãi chmnh cUa Ngân hang
minh.

Diu 70. Nàm tài chmnh
Nãm tài chmnh cüa Ngân hang bat du t'~ ngày 01 tháng 01 và kt thüc vao ngày 31
tháng 12 nãm duang ljch. NAm tài chInh du tiên bat d.0 k tir ngày Ngân hang &r9c
cap Giay chüng nh.n dang k kinh doanh và k& thüc vao ngày 31 tháng 12 cüng näm
do.
Diu 71. Sü dung vn
1.

Ngân hang dtrcic sCr ding v6n d phic vi hot dng kinh doanh, du tu xây drng, mua
sam tài san c6 djnh theo quy djnh cUa Pháp Iuât.

2.

Ngân hang duqc quyn thay di ca c&u vn va tài san phic vi cho vic phát trin hot
dng theo quy djnh ciXa Pháp 1ut.

3.

Ngân hang duçic diu dng vn và tâi san giüa các Cong ty con cO tu cách phãp nhân,
hch toán dOe 1p trên cci sâ bão dam tuân thu các quy djnh cüa Pháp luat.

Diu 72. Các qu dçr tru
Ngân hang ducc trIch I.p các qu5' sau:
1.

Qu dr trU bt sung v6n diu 1.

2.

Qu dir phông tài chInh.

3.

Qu5' d.0 tu phát triên nghip vii.

4.

Qu5' dir phOng trq cap mat vic 1àm.
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5.

Qu khen thuâng.

6.

Qu phtic Igi.

7.

Các qu khác theo quy dnh cüa Pháp Iut.

Diu 73. Tn chü v tài chInh cüa Ngân hang
Ngân hang t chü v tài chInh, tr chju trách nhim v mci hot dng kinh doanh cüa
mInh, thrc hin nghTa viii và các cam kát cüa mInh theo quy djnh cüa Pháp Iut.
L

Then 74. He thong ke toan
1.

Ngân hang thrc hin ch dQ k toán, th&ig kê theo quy djnh cUa Pháp luat.

2.

Ngan hang s Ip s6 sách k toán bang ting Vit. Ngan hang phãi Ip s k toán theo
loai hInh kinh doanh. Các s sách dO phài chInh xác, c.p nht, có h thifrng va dU d
chirng minh và giài trInh các giao djch.

3.

Ngân hang thrc hin hch toán theo h thng tâi khoãn k toán do NIHNN quy djnh.

4.

Ngân hang sü dicing dng Vit Nam Jam don vj tin t dung trong k toán.

5.

Ngân hang ma tài khoán ti ngân hang Vit Nam (NTN hoc ngân hang thixong
mi) ho.c ti các ngân hang rniâc ngoài dt.rqc phép hot dng tai Vit Nam. Trong
truông hqp cn thit, Ngan hang cO th ma tài khoán ngân hang a nuOc ngoai thea các
quy djnh cüa Pháp Iut. NgAn hang s tin hành tht cà các khoàn thanh toán va giao
djch k toán thông qua các tài khoan tin Vit Nam hoc ngoi t t.i các ngân hang
ma Ngân hang ma tãi khoãn theo quy djnh cüa Pháp 1u.t.

Diu 75. Bio cáo
Ngân hang phái thrc hiên ch dO báo cáo theo quy djnh cüa Pháp 1ut v k toán,
th6ng ké và báo cáo hoat dng nghip vi djnh k' theo quy djnh cüa NHNN.
2.

Ngan hang co trách thim baa cáo kjp thai bang van bàn vOi NHNN trong các tnrang
hp sau day:
a. Phát sinh din bin không binh thithng trong hoat dng nghip vi CO th ành
huâng nghiêm tr9ng dn tinh hInh kinh doarth cüa Ngân hang;
b. CO thay dM v t chüc, quãn trj, diu hành, tinh hInh tài chInh cüa c dông Jan va
các thay di khác cO ãnh huâng nghiêm tr9ng dn hoat dng kinh doanh cüa Ngân
hang;
c. Thay di ten chi nhánh cüa Ngân hang; tam ngfrng hoat dng kinh doanh duài
ngày lam vic; niêm yt c phiu trên thj tnrang chimg khoán trong
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Cong ty. con, Cong ty lien kt cüa Ngân hang có trách nhim gUi báo cáo tài chinh,
báo cáo hoat dQng cüa mInh cho NT-INN khi ducic yéu cu.

4.

Trong thii han 90 (chIn mucii) ngày k& tir ngày kãt thüc nAm tâi chInh, Ngân hang
phãi giri Nil-INN cac báo cáo hang näm thea quy djnh cüa Pháp 1ut.

Diêu 76. Cong khai báo cáo tài chinh
1.

Trong thà-i h.n 120 (mQt tram hai muui) ngày k tir ngay kt thüc näm tài chInh, Ngân
hang phâi cong khai các báo cáo tAi chinh theo quy djnh cüa Pháp Iut.

2.

Ngân hang cong b báo cáo tài chInh näm da dugc kim toán trong thôi han theo quy
djnh cüa pháp 14t v chCmg khoán.

Diu 77. Thông tin
1.

Ngân hang phái cung cp thông tin cho chü tài khoán v giao djch va s du trên tài
khoán cUa chü tai khoãn theo tháa thugn vói chü tài khoãn trên câ sâ phü hqp vOi quy
djnh lien quan cüa Pháp 1ut.

2.

Ngân hang có trách nhim cung cp cho N}{NN thông tin lien quan dn hoat dng
kinh doanh va duqc NIHINN cung cp thông tin cüa khách hang có quan h tin ding
vài Ngân hang thea quy djnh cüa NHNN.

3.

Ngân hang duqc trao di thông tin vài to chi'rc tin dung khác v hoat dQng cüa mInh.

Diu 78. Bão mat thông tin
1.

Nhân viên, Ngtthi quán 1', Ngix&i diu hânh cüa Ngân hang va nhthig ngu&i có lien
quan khOng thrqc tit l bf mt kinh doanh cUa Ngân hang.

2.

Ngân hang phái dam baa bI mt thông tin lien quan dn tài khoãn, tin gth, tài san güi
va các giao djch cUa khách hang tai Ngân hang.

3.

Ngân hang không duçxc cung cp thông tin lien quan dn tài khoan, tin güi, tài san
gCri, các giao djch cüa khách hang tai Ngan hang cho tO chc, cá nhân khác, trir
tru1ng ho-p có yeu cu cüa co quan Nhà nuác có thm quyn theo quy djnh cüa Pháp
luât hotc dugc s1 chAp thuan cüa khách hang
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CHUYNG XI
KIEM TOAN DOC LAP
DiM 79. Kim toán dôc 1p
1.

Tnxàc Ithi kt thüc näm tài chInh, Ngan hang phãi Iua chn mt t chirc kim toán dQc
1p dü diM kin theo quy djnh cüa NHNN d kim toán các hot dng cüa mInh trong
näm tài chinh tip theo. Viêc chn th chirc kim toán dQc 1p duqc thrc hin theo quy
djnh lien quan cUa Pháp 1ut.

2.

Trong thai h.n 30 (ba muoi) ngày k tr ngày quyt djnh chn t chcrc kim toán dQc
Ip, Ngân hang phãi thông báo cho NHNN v

th chrc kim toán dc Ip duçic 1ra

chçn.
3.

Ngân hang phãi thc hin kim toán dic 1p lai trong tnring hcip báo cáo kim toán
cO kiM ngoi trr cüa th chtrc kim toán dc i.p.

4.

Trong qua trinh kim toán, Ngân hang có trách nhim:
a. Cung cp kjp thai, d.y dü và trung thrc mci thông tin, tài Iiu cn thi& cho vic
kim toán;
b. Phi hqp, t.o diM kin thu.n igi cho kim toán viên thc hiôn kim toán.

5.

HDQT, Ban Kim soát, TMg Giám dc va Ngir&i diM hành khác hgp, dánh giá k
luong v báo cáo kim toán và các kiM nghj cüa kim toán doe Ip, dira ra k hoch
va thai gian bik thirc hin các kiM nghj cUa kim toán dQc 1p và theo döi vic thirc
hin k hoch do.

6.

Kim toán viên de 1p &rqc phép tham d cac phiên hop DHDCD, thu thp cac
thông báo va các thông tin khác lien quan dn b& k' phiên hçp nào ma các c dong
dirge quyM nhn va dirge phát bi&i kiM tai D}IDCD v cae v.n d cO lien quan dn
kim toán.

7.

DHDCD thuing niên chi djnh mit cong ty kim toán dc 1p hoc thông qua danh
sách cong ty kim toán dtc 1p và Cy quyn eho HDQT quy& dlnh Ira ehçn mQt
trong s cae dcin vi nay tiM hành kim toán báo cáo tài chInh eüa Ngân hang cho näm
tài chInh tip theo dira trên nhung diM khoân và diM kin thOa thun vâi HDQT
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CHUcYNG XII

QUYEN rnEu m& sO SAd VA HO S€1
Biu 80. Quyn diu tra s sách và hi so'
C dông iOn hoc nhom c6 dông ion ducc quyn true tip hoc thông qua nguôi di.rcic
üy quyn, bang mQt yêu can bAng van bàn, th.m tra danh sách các c dông cUa Ngân
hang và các biên bàn cUa DHDCD trong già lam vic tai tri sO' chinh cüa Ngan hang
scy dO. Yêu cku kim tra do phia iut six di din

và sao chip hoe trIch 1c các

hoc dai din duqc Uy quyn khác cüa c dông phài kern theo giy uy quyn hap i
cüa c dông ma nguO'i dO di din.
2.

Thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, T6ng Giám doe và các thành viên Ban
diu hành khac cO quyn kim tra St clang k c dông cüa Ngan hang, danh sách c6
dông và h s khác cüa Ngân hang vi nhUng mic dich lien quan tO'i chirc vl cüa mInh
vOi dMu kin ck thông tin nay phãi duqc báo met.

3.

Ngân hang s phài hru Diu i nay và nhung bàn s1ra dM b sung cüa Diu 1, GiAy
phép thành Ip và hoat dng, Giy chfrng nhn clang k doanh nghip, các quy ch&
cac tài iiu chirng rninh quyn sO' hilu di vâi các tài san, báo cáo tài chInh hang nãm
dA duçrc xác thrc cUa kMm toán dQc 1p xac nhn, biên ban h9p DHDCD và HDQT,
các báo cáo eüa Ban Kim soát, s sách ká toán va bt cir giy tO' nao khác theo quy
dinh cüa Pháp 1u3t ti trii sO' chinh hoc mt nai khác trong dja bàn hoat dng cüa trV
sO' chInh vâi diu kin là các cc dông va các cci quan clang k kinh doanh dugc thông
báo v da dim iuu tr các giy tO' nay.

4.

Diu l nay duqc cong b6 trên website cña Ngân hang. Các c dOng có quyn nh.n
duac môt bàn sao Diu iê min phi do Ngân hang cung cp, nu cO yêu câu.

CIIU'ONG XIII
NGI5I LAO BONG VA CONG BOAN
Biu 81. Ngirô'i lao dng và cong doàn
Ngân hang phài xay drng các quy djnh lion quan dn vic tuyn ditng, thuê mixOn lao
dông, thôi viêc, krcing, bão him xa hOi, phüc ku, khen thuong va k iut d& vO'i
nguoi lao dng cüa Ngan hang cung nhu các m6i quan h cUa Ngan hang vO'i các th
chcrc cong doàn duqc cong nhan, phà hqp vâi các chuan mirc, thông I và Diu i nay,
các quy djnh nQi bQ khác eüa Ngân hang và quy djnh liOn quan cüa Pháp Iu,t
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CHUiNG XIV
PHAN CifiA LQI NHUN

Diu82. Trãctüc
1.

Ngân hang chi di.rcic trã c tU'c cho c dông khi kinh doanh có lAi, dà hoàn thành nghTa
vi np thu va các nghia vii tài chInh khác theo quy djnh cüa Pháp lu.t.

2.

Theo quyt djnh cüa DFIDCD và theo quy djnh cüa Pháp 1ut, C6 trc s dupe Cong b6
va chi tra. tx Iqi nhuan cOn lai cüa Ngân hang nhung khong du'qc vupt qua m(rc do
HDQT c1 xut sau khi dA duge DHDCD thông qua.

3.

Ngan hang së không trá lài suit cho bt cir c6 trc hay mt khoàn tin nào khác cá tinh
eht läi cho c6 tirc, trcr tru1ng hpp c6 trc dugc tra vào tài khoàn ti6n gi:ri eüa c6 dOng
tai Ngân hang.

4.

HDQT có th d nghj DHDCD thông qua vic thanh toán toàn b hoäc mit phn c6
trc bang nhng tAi san cii th (nhu c6 phiu hoc trái phiu dA duqc thanh toán dy dü
do cong ty khác phát hành) và HDQT là co quan thrc thi nghj quyt nay cüa
DHDCD.

5.

TnxOiig hgp c6 ttrc hay nhUng khoán tin khãc lien quan tâi mQt c6 phiu &rqc chi trà
b&ng tiàn mt thi Ngân hang së phãi chi trà b&ng tian d6ng Vit Nam và có th dirge
thanh toán bang sec ho.c 1nh trã tin gii qua buu din toi dja chi dã dàng k cüa c8
dông thi huâng va trumg hpp có rüi ro phát sinh (ffr dja chi dAng k9 cüa e6 dong) thi
c6 dông do phái chju.

6.

c6 t(rc hoc các khoân tin khãc dirge chi trà bang tin mt co lien quan toi mt c6
phiu cO th diruc thanh toán bang chuyn khoàn qua ngân hang khi Ngân hang dA
dirge cung c.p chi ti6t v ngân hang cUa C6 dông d cO th chuyn tnjc tip vao tài
khoàn ngân hang dO cüa c6 dông. Nu Ngân hang dA chuyn khoãn dung theo các
thông tin ehi tit v ngân hang nhir thông báo cUa c6 dông thI Ngân hang së không
chlu trãch nhim v các thit hi phát sinh tr vic ehuy6n khoãn dO.

7.

Nhung nguYi dà chIith thirc dang k giU c6 phi6u hoc các ehfrng khoán khác eO
quy6n nhn c6 t(rc, khoãn phân b6, khoãn chia, thông báo hoc tài 1iu.

8.

Truxng hcip c6 dông chuyn nhugng c6 ph&n cUa minh trong thri gian giva thôi dim
k& thüc Ip danh sách c6 dông duge nh.n c6 tUc và thai dim trã c6 tirc thi ngtrOi
chuyn nhtrpng là nguoi nhn c6 tue t Ngân hang.

9.

Ngân hang cO th trà c6 tCrc bang c6 phiu theo quy djnh cüa Pháp lut
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Diu 1 Ngan hang Th.rong mi C phn Bi.ru din Lien Vit

HDQT co the thông qua Nghj quyat quy djnh mt ngày cii the lam ngày khóa se hot
dQng kinh doanh. Can cr ngây do nhung ngithi däng k2 vdi tu cách c dông hoc
ngir1i sâ hUu các chüng khoán khac duqc quyen nhn c tüc, IAi suAt, phân chia IQ'i
nhun, nhn c phiau, nhãn thông báo hoc tài lieu khác. Ngay khóa se nay có the vao
cüng ngày hoc vào thi diem truâc khi các quyen Icii do dircc thirc hiên. Dieu nay
không ánh huâng tâi quyn igi cüa hai ben trong giao djch chuyen nhi.rçrng ci phiau
hoc ching khoán lien quan.

11.

HDQT phâi 1p danh sách c dông di.rqc nhn ct tüc, xác djnh mtrc ce ttrc duqc trá
d6i vâi trng c6 phAn, th&i hn và hinh thüc trá cham nhAt 30 (ba mucri) ngày trtrO'c
mei lkn trã c6 trc. Thông báo ye trá c6 tirc phãi duqc cong khai gtri den tAt cà các c
dông ch.m nhAt 15 mui l) ngày trtrâc khi thc hin trâ c tic. Thông báo phãi
ghi rO ten Ngân hang, ten và dja chi ciXa c dông, s6 ce phn trng loai cüa c dOng,
mc ce tic dai vOi tfrng 1oi ce ph.n và tang s6 ca tc ma ca dong do duc nh.n, thai
diem và phixang thifrc trã ca tue.

12.

Vic thanh toán et tire dii vâi các c phiu niêm yt tai Sô Giao djch Chtng khoán
có th chrçic tin hành thông qua cong ty chüng khoán hotc trung tam hru k2 theo quy

CI

djnh lien quan cüa Pháp 1ut.

7J

Then 83. Các vAn dê khác lien quan dn phân phi mi nhuân
Các vAn d khác lien quan dan phân phi Iqi nhun duqc thirc hin theo quy djnh cüa
Pháp Iut.

CIIUNG XV
CON DAU

Diu 84. Con dAn
1.

Mu d&u cüa Ngân hang do HDQT quyt djnh hoc phân cAp cho cAp có thAm quyn
khác quy& djnh.

2.

Vic kh&c, dãng ks', quãn 1 và sr ding con d&u thrc hin theo quy djnh ni b cüa
Ngân hàng.
,,
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CmJC1NG XVI

KIEM SOAT DAC BIT, PITA SAN, GIAI THE VA THANIH L''
.2 soát dac biçt
.2 85. Báo cáo va• Kiem
Dien
Trong tru6ng hçp Ngân hang cO nguy c mt khá nãng chi trã, Ngân hang phái báo
cáo ngay vâi NHNN v th%rc trng tài chInh, nguyen nhan va các bin pháp dA ap
diing, d kin áp ding d khc phiic.
2.

Ngân hang có th bj N}H'ThT dt vào ho.c duqc chm dit tmnh tr.ng kim soát dc bit
theo quy djnh cña Pháp 1ut và huâng d.n cüa NHNN.

3.

Trtthng hqp cp bach, d báo dam khã nang chi trã tin gii hoc tin lãi cüa khách
hang, Ngân hang có th dtrqc các th chc tin ding khác hoc NI-INN cho vay dc bit.
Khoãn vay dc bit nay sê duqc iru tiên hoàn á truàc tt cã các khoân nq khác cüa
Ngân hang.

4.

Trách nhim cUa HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám &c trong tInh trng kim soát
dc biêt:
a. Xây drng phuong an cüng c6 t6 chirc va hot dung cüa Ngân hang trinh Ban
Kim soát dc bit thông qua và th chi'rc trin khai thrc hin phrcing an do;
b. Tip tic quân tn, kim soát, diu hành ho$ dQng và bao dam an toàn tài san cüa
Ngan hang trir trtrong hQp bj dInh chi, tm dinh chi quyn quãn trj, diu hanh,
kim soát Ngân hang;
c. Chp hà.nh yêu cu cüa Ban Kim soát dc bit lien quan dn t chtrc, quãn trj,
kim soát, diu hanh Ngân hang;
d. Thirc hin yeu cu cüa NHNN theo quy djnh cüa Pháp 1ut.

5.

Viêc ch.m dcrt kim soát dc bit duqc thrc hin trong các truang hcip sau:
a. Hoat dng cüa Ngân hang trâ 1aj binh thung;
b. Trong qua trInh kim soát d.c bit, Ngân hang duqc sap nhp, hçp nht vao mt
t chüc tin d%ing khác;
c. Ngân hang không khôi phic dugc khá nAng thanh toán.

6.

Quyt djnh kt thOc kim soát dc bit do NHNN ban hành vá duqc thông báo cho
các cci quan có lien quan.,,
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Diu 86. Phá san Ngân hang
Sau khi NIHI'JN có van ban chm dirt kim soát dc bit hoc van bàn ch&m d(rt áp
dicing hoc vAn bàn khOng áp dicing cAc bin pháp phiic hi kM nAng thanh toán ma
Ngan hang vn lam vào tmnh trng phá san, thI Ngân hang phãi lam don yêu cAu TOa
an ma thu te giái quy& yeu cu tuyôn b phá san theo quy djnh cüa Pháp Iut v phá
san.
2.

Vic phá san Ngân hang thrqc thc hin theo quy djnh cüa Pháp 1ut v phá san.

Diu 87. Giãi th Ngân hang
Ngân hang giãi th trong các trtthng hcip sau:
1.

Tr nguyen xin giãi th nu có khà nAng thanh toán hét ng và duçc NHNN chip thun
b&ng vAn ban.

2.

H& h?n hoat dQng Ngân hang không xin gia hn hoc xin gia han nhi.mg không thrqc
NI-INN chp thun bAng vAn bàn.

3.

Bj thu hi giy phép thành 1p và hoat dung trir trithng hçp Lu.t Quàn 1)2 thud có quy
djnh khác.

Diu 88. Thanh 137 tài san cüa Ngân hang
1.

Truvng h9p Ngân hang bj tuyên b phá san, vic thanh 1)2 Ngân hang duic thirc hin
theo quy dinh cüa Pháp 1ut v phá san.

2.

Khi giài th theo quy djnh tai Diu 87 cüa Diu l nay, Ngân hang tin hành thanh 1)2
tài sAn dtrâi sir giám sat cUa NHNN và theo trmnh ti, thu tic thanh 1)2 tài san do NHNN
quy djnh.

3.

Mci chi phi lien quan dn vic thanh 1)2 do Ngân hang thanh toán.

CHtNG XVII
GIAI QUYET TRAN}L CRAP NO! BQ
Diu 89. Giãi quy& tranh chp ni b
1.

có lien quan tói hoat dng cüa Ngân
hang hay tài quyn cüa các c dông nay sinh tfr Diu l hay tir bt cü quyn hoc

Trträng hqp phát sinh tranh chp hay khiu

nghTa vi do Lust Doanh nghip, Luat các TCTD hoc b.t k' Lut hoc các quy djnh
hanh chInh khác quy djnh, giiia:
a. Mt c dông hay các ci dông và Ngân hàng;
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b. Bt k' ct dông hay các c dông va HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám d6c, hay
can b quãn I cao cp.
Các bôn lien quan s c gang giãi quyt tranh chip dO b&ng thuong h.rçmg và hOa giai.
Tth tnrông hcip tranh chip lion quan toi HDQT hay ChU tjch HDQT, Chii tjch HDQT
sO chO tn vic giãi quy& tranh chip Va sO yêu cu mi ben tnmnh bay các yáu th thrc
tin liOn quan dn tranh chip trong vOng 21 (hai muoi m6t) ngày lam vic k tir ngày
tranh ch.p phát sinh. Nu tranh chap liOn quan tói HDQT hay Chü tjch HDQT, bt cCr
ben nào du cüng có th yêu cAu co quan cO thm quyn giãi quyt.
2.

Nu không có quyt djnh nào d.t &rcc trong hoà giái trong vông 10 (mtrài) tun k tir
khi bt d.0 qua trInh hôa giãi hoc quyt djnh cüa hôa giai viên không dugc các ben
chap nhn, bt k' ben nào cüng cO th dua tranh chip do ra Toà an có thm quyn.

3.

Mi ben sO ti,r chju chi phi cüa rninh cO liOn quan tâi thU tic thucrng hxqng và boa giãi.
Các chi phi cUa Toà an sO do Toà an phán quyt ben nào phâi chju.

CI]ThJNG XVffl

0

NGAY fflU LI'C, SIYA DOI VA BO SUNG DIIEU L
Diu 90. Ngày hiu Ic, sfra di va b sung Diu L
1.

Diu l nay có hiu luc k ffr ngàyfl/ 1 /2022, và thay th Diu l cUa Ngân hang cO
hiu lrc k tir ngày 14/9/2021.

2.

Vic sra dM, b sung Diu I nay phài duqc DHDCD xem xét quyt djnh.

3.

Các v&i d chira duçic d cap trong Diu l nay sO ducic thirc hin theo các quy djnh
pháp luat cO liOn quan. Khi có ni dung nào cUa Diu l nay trái vói các quy djnh cUa
pháp 1ut thl duong nhiOn hét hiu lirc thi hành va Ngân hang sO tr dng áp ding các
quy djnh cüa pháp 1ut tirong Ung./.
NGU1 flit! D[N TIIEO PHAP LUAT
TONG G1AM DOC
,çOOO48
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