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LienVictPostllank 
NGAN HANG BIJU DIEN LIEN VIET 

Diu 1 Ngán hang Thumg mi C ph.n Btru din Lien Vit 

PHANMODAU 

NGAN IIANG THNG MI CO PHAN BTXU D[N LIEN VIIT (sau dày gi tat là 

Ngân hang) là ngân hang thuong mi c phn duct thirc hin các hoat  dng ngân hang và các 

hot dng kinh doanh khác theo quy djnh cüa Pháp luat  vI miic tiêu lcii nhun và gop phn 

thirc hién cac muc tiêu kinh th - xã hôi cUa Nba nuOt Viêt Nam. 

T chi'rc và cac hoat dng cUa Ngân hang dut thrc hin theo Diu 1 nay, các quy djnh hin 

hành cüa Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam va các quy djnh cUa Pháp 1ut hin hành khác có 

lien quan. 

Diu l Ngân hang gm 18 (muôi tam) Chuang vài 90 (chin rnuoi) Diu. 
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LienVietPostBank 
NGAN HANG BLIU GlEN LIEN VIET 

Diu l Ngân hang Thi.rang mai  Ci phàn Bu'u din Lien Vit 

CH111NG I 

GIAI THICH CAC TIIUIiT NGtJ TRONG DIEU L 

Diu 1. Giãi thIch ffr ngu' và vit tt 

Trong Diu lê nay, nhQng thu.t ng0 duói dày se có ' nghia nhi.r sau: 

a. Ngân hang là Ngân hang Thu'ang mai  C phn Buu din Lien Vit. 

b. Ngày thành llp là ngày Ngân hang dizqc Ngân hang Nba nuc Vit Nam k quy& 

dinh cp Giy phép thành 1p và hot dng. 

c. Thai hn hoit dng là thai gian Ngân hang thrc tin hành các hot dng kinh 

doanh theo quy djnh cüa Pháp lust, k tr ngày du9c Ngân hang Nhà rnróc Vit 

Nam cp Giy phép thành 1p và hot dng. Ngân hang có th duçc gia hn thôi 

hn hot dng trén ca sr quyt djnh cüa Di hi dng c dong và phãi du9c Ngân 

hang Nba nuóc Vit Nam chip thun. 

d. Dja bàn hoit dng là ph?in vi dja l &rçrc ghi trong Giy phép cUa Ngân hang 

Nhà nu'óc Vit Nam ma tai  do Ngân hang dtrçrc thit 1p mng krâi hot dng theo 

quy djnh cUa Pháp luat. 

e. Vn diu 1 là tng giá trj mnh giá c phn dA bàn hoc d dirçic dang k mua khi 

thành 1p Ngân hang. 

f. Giáy cháng nIzn dàng kj doanh nghip là van bàn hoc bàn din t1r ma Ca quan 

dang k kinh doanh cp cho doanh nghip ghi li nhQng thông tin v dAng k 

doanh nghip. 

g. Cong ' con cüa Ngán hang là cong ty thuc mt trong các truOng hop sau: 

(i) Ngân hang hoac  Ngân hang và nguai có lien quan cUa Ngân hang sà hUu 

trén 50% (nAm mimi phAn tram) vin diu l hoc trén 50% (näm mimi 

phn tram) vn c phAn cO quyn biu quy&; 

(ii) Ngan hang có quyn trrc tip hoc gián tip b nhim da s ho.c tht ca 

thành vién Hi dng Quàn trj, Hi dng thành viên hoac Tng Giãm dc 

(Giám dc) cUa Cong ty con; 

(iii) Ngân hang co quyn sU'a di, b sung Diu l ci'ia Cong ty con; 

(iv) Ngàn hang và ngu'ai có lien quan cUa Ngan hang trirc tip hay gián tip 

kim soát vic thông qua nghj quy&, quyt djnh cüa Dai hôi dènig c dông, 

HQi dng Quân tn, Hi dng Thành viên cUa Cong ty con. 

h. cong ty lien th cüa Ngân hang là cong ty trong do Ngân hang hoc Ngân hang 

và ngiiai cO lien quan sà hQu trên 11% (muai mt phn tram) vn diu l hoc 

trên 11% (mu'ai mt phn tram) vn c phn có quyn biu quyt, nhrng không 

phãi là Cong ty con cUa Ngân hang. 
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NGAN HANG BW GlEN LIEN VET 

Di&u I Ngân hang Thircrng mi C phn Buu din Lien Vit 

i. Cd phdn là vn diu I disçc chia thành các phn b.ng nhau. 

j. dphdn wu ddi cd tfrc là ct phn dUOC trá c tUc vói mi.'rc cao hon so vâi mrc CO 

tirc cUa c phn ph thông hoac  mirc n djnh hng näm. 

k. Mür cd phdn tr9ng ylu là mic c phAn chim tlr 5% (näm phn tram) vOn Co 
phn có quyn biu quyt trâ len cüa Ngân hang. 

I. Cd phi/u là chirng chi do Ngân hang phát hành, but toán ghi s hoäc du lieu din 

t xac nh.n quyn so huu mt hoac  mQt s c phAn cüa Ngân hang. 

m. cd tü'c là khoãn lai nhu.n rông thrgc trà cho mi c phn bang tin mat hoac bang 

tài san khác tlr ngun lcii nhu.n con li cca Ngân hang sau khi dã thirc hin nghia 

vii v tài chInh. 

n. cd dông là th chat hoac  Ca nhân sO hQii mt hoac  mt s c phn cüa Ngân hang 

va däng k' ten trong S dang k2 c dOng cüa Ngân hang vói tir cách mQt ngu'Oi 

näm gi (cac) c phAn. 

o. Cd dông sang 1p là c dông tham gia vao vic thông qua và k2 ten vào bàn Diu 

l du tiên cüa Ngân hang. 

p. Cd 'ông IOn là t chCrc hoac cá nhân sO h&u trirc tip, gián tip tr 5% (nãm phn 

tram) vn c phn có quyn biu quyt trO len cUa Ngân hang. 

q. SO hfru gidn ti/p là vic t chic, cá nhân sO hüii vn diu lê, vn c phn cüa 

Ngân hang thông qua ngui có lien quan hoac  thông qua ãy thác du tir. 

r. Nhóm cd dông IOn là nhóm các Co dông sO hQu trên 10% (mtra phn tram) tng 

s6 c phn ph thông trong thOi gian lien tic It nht 06 (sáu) tháng. 

s. sd dáng k cd dông là tài lieu bang van bàn, tp d0 lieu din tcr hoac  cà hai. S 

dang k c dong phài có các ni dung chQ yu theo quy djnh ti Khoàn 1 Diu 27 

Diu lnày. 

t. DHDCD là Di hi dng c dông cüa Ngân hang. 

u. HDQT là Hi dng Quan trj cUa Ngân hang. 

v. Thành viên HDQT Jc Ip là nhung ngirOi dáp irng các yêu cAu quy djnh tai  Oiu 

47 cia Diu le nay. 

w. Ngzthi qudn lj bao gm ChU t!ch  HDQT và thành viên HDQT, Tong Giám dc. 

x. Ngzt&i dIu hành bao gm Tng Giám dcc, các Phó Tong Giám dc, K toán 

trirOlig, Giám dc Chi nhánh và các chrc danh quàn l2 tucing duong cüa Ngân 

hang do HDQT quy djnh phü h9p vOi yêu cu cüa Pháp lut và quy djnh cüa 

NHNN. 
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NGAN HANG BW DEN LIEN vIET Diu l Ngân hang Thuang mai  C phn Bmi din Lien Vit 

y. NgwiYi có lien quan là t chrc, cã nhân cO quan he truc tip hoc gián tip vói to 

cht'rc, cá nhân khác thuc mt trong cac tnrOiig hap sau day: 

(i) Cong ty mc vó'i COng ty con và nguac lai; Ngân hang vâi Cong ty con cia 

Ngân hang và ngtr9c lei; các Cong ty con cüa cirng môt Cong ty me ho.c 

cüa Ngan hang vOi nhau; NguOi quãn l', thành viên Ban Kim soát cUa 

Cong ty mc ho.c cüa Ngân hang, cá nhân hoac  t ch'rc cO thAm quyn b 

nhim nhUng nguOi nay vói Cong ty con và ngu9'c lai; 

(ii) Cong ty hoac  Ngân hang vâi Ng.rOi quãn l', thành viên Ban Kim soát cüa 

cong ty hoc Ngân hang hoc vâi cong ty, t chüc có thAm quyn b 

nhim nhu'ng ngu'O'i do và ngi.rc 1a; 

(iii) Cong ty hoac  Ngân hang vâi t chrc, cá nhân sâ hüu tr 5% (näm phAn 

tram) vn diu 1 hoc vn c phAn có quyn biu quyêt trâ len t?i  cong ty 

ho.c Ngân hang và nguçc li; 

(iv) Ca nhân voi vg, chng, cha, mc, con, anh, chi, em cüa ngtrO'i nay; 

(v) COng ty hoc Ngan hang vâi cá nhân theo quy djnh ti Ti& (iv) Dim nay 

cüa Ngi.rOi quàn l,2, thành viên Ban Kim soát, thành viên gop vn hoäc c 

dOng sâ htku tir 5% vn diu lé hoc vn c phAn có quyn biu quyt trâ 

len ccta cong ty hok Ngân hang và ngtrqc lai; 

(vi) Ca nhân du9c Uy quyn di din cho t chüc, cá nhân quy djnh tai  các Tit 

(i), (ii), (iii), (iv) và (v) cUa Dim nay vâi t chirc, cá nhân üy quyn; các 

cá nhân duac üy quyn dai  din phAn vn gop cUa cüng mt tc chtrc vol 

nhau. 

(vii) Pháp nhân, cá nhân khác CO mi quan h tim An rcii ro cho hoat  dng cUa 

Ngân hang duc xác djnh theo quy dlnh nôi b cUa Ngân hang hoc thec 

yêu cu bang van bàn cUa Ngân hang Nhà nuOc thông qua hoat  dng thanh 

tra, giám sat di vói trng tru0ng hop ct th& 

z. Pháp luât là tAt ca các luat,  pháp lnh, nghj djnh, quy djnh, thông Pr, quyt djnh 

và các van bàn Pháp lut khác dugc co quan Nhà nirO'c Vit Nam ban hành theo 

tirng thi dim lien quan dn các hot dng ngân hang. 

aa. Luit Doanh nghip là Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13. 

bb. Lult cdc TCTD là Lut Các t chirc tin dung s 47/2010/QH12 va Lut sira di, 

b sung mt s diu cüa lust các T chrc tin ding s 17/2017/QH14. 

cc. NHNN là Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam. 

dd. Vit Nam là nixó'c Cong hOa Xã hi ChU nghra Vit Nam. 
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Lien VietPostBank 
NGAN HANG SW GlEN LIEN VIET Diu l Ngân hang Thucmg mai  C phn Bru din Lien Vit 

ee. Ngày lam vic trong Diu l nay du'pc hiu là ngày lam vic cUa Ngân hang 

TMCP Bu'u din Lien Vit, không bao gm ngày nghi cui tun và các ngày nghi 
l tt theo thông báo cüa Ngân hang. 

Trong Diu l nay, tciy t11ng nga cánh ma có th scr di,ing cac thuãt ngu dã duDc  djnh 
nghia trén day ho.c các thu.t ng& vàJhoc cvm tr ngtr gtc. 

2. Trong Diu l nay, bt k' dn chiu nào tài b.t ci.'r quy djnh hoc vAn bàn Pháp lu.t 

nào së gm Ca nhflng sa di hoc vAn bàn Pháp Iut thay th cUa chUng. 

3. Các tiêu dè (Chuong, Diu cüa Diu l nay) &rgc sU ding nhm thu.n tin cho vic 

hiu nôi dung và không ãnh huâng tâi các ni dung cüa Diu l nay. 

CHU'(ING H 

THÔNG TIN YE NGAN HANG BUt DIN LIEN VIT 

Diu 2. Thông tin v Ngân hang 

Ngân hang Thuong mi C phn Buu din Lien Vit (trlróc day là Ngãn hang Thuong 

mi C phn Lien Vit) du'c phép thành 1p va hoat  dQng theo Giy phép thành 1p 
và hoat  dng s 91/GP-N}iNN ngày 28/03/2008 do NII-[NN c&p. Quy& djnh s 

366/QD-NTHNN v vic sra di ten vit tt bang ting Anh và mUc vn diêu l ghi 

trong Giy phdp thành 1p và hot dtng cüa Ngân hang do Thng déc NHNN ban 

hành ngày 29/02/2012. Ngân hang có: 

Tu each pháp nhân theo quy djnh cüa Pháp luat  Vit Nam. 

2. Nguôi dai din theo Pháp lust cüa Ngân hang là Tng Giáin dc Ngân hang. Ngu'Oi 

di din theo Pháp 1ut cCja Ngân hang phài Cu trü tai  Vit Nam, tri.ràng h9p yang m.t 

O Vit Nam phái üy quyn bang vAn bàn cho ngi.xOi khác là NguOi quãn l', NgiiOi 

diu hành ctia Ngân hang dang Cu trü t.i Vit Nam d thrc hin quyn, nghia vu cüa 

mInh. Vic Ciy quyn thirc hin theo quy djnh ni bt cUa Ngân hang v Ciy quyn. 

3. Ten dÀy dü bang ting Vit: NGAN HANG THU(iNG MJJ CO PHAN BUt 

DIN LIEN VIET 

Ten dÀy dU b&ng ting Anh: LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL 

BANK 

Ten vit tt bang ting Anh: LienVietPostBank 

Ten giao dich: NGAN HANG BUt D[N LIEN VIT 

4. Tri si chInh dt tai: Tôa nba Capital Tower S 109 TrÀn Hung Dao, Phi.ràng Cira 

Nam, Quan  Hoàn Kim, Ha Nôi. 

Diên thoai 024.62 668 668 
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LienVietPostBank 
NGAN HANG 3W DIEN LIEN VIET 

Diu l Ngan hang Thrcmg mai  C phAn Biju din Lien Vit 

Fax : 024.62 66 96 69 

Trang Web : www.lienvietpostbank.com.vn  

5. Diu Iê t chirc và hoat  dng; các c0 quan quàn l và diu hành. 

6. Vn diu l ti thi dim thông qua Diu I nay là: 

Bng s: 9.769.483.190.000 dng. 

Bang chfr: Chin nghin bay tram sáu mirm chin t5 bn tram tam muo'i ha triu 

mt tram chin mirth nghmn dông. 

Vn diu I cUa Ngân hang có th dugc thay di trong timg thM k' theo quy djnh cüa 

NHNN, quy djnh cña Pháp luat  v vic thay di mUc vn diu l. S vén diu l rnoi 

khi dugc dang k2 theo quy djnh cüa Pháp 1ut di.rçc xem là süa di, b sung diu 

khoàn nay. 

7. Con du riêng va tài khoàn riêng m tai  Nil-INN và cac ngân hang trong rnro'c và nuàc 

ngoài theo quy djnh cUa NHNN. 

8. Bang can dM tài san và các qu theo quy djnh cia Pháp lust. 

9. ThOi han boat dQng là 99 (chin mimi chin) näm. 7TI 

10. Da bàn hoat dng: trên lãnh th niióc Cong hOa Xâ hi Chü nghia Vit Nam. Ngoai 

ra, Ngân hang có the boat dng tai  các quôc gia, vcing länh thô khác nêu duqc NHM'4 

và chinh quyn rnràc, vüng Iãnh th sâ tai  cho phép. 

CHIFUNG III 

MUC TIEU, NQI DUNG vA PHIM VI HOiT BONG CUA NGAN HANG 

Biu 3. Muc tiêu cüa Ngân hang 

LTnh vim kinh doanh cüa Ngân hang là hoat dng kinh doanh tin t, tin diing và các 

dich vii tài chInh, tin t, ngân hang... thrçic quy djnh trong Giy phép thành lap và 

hot dông cüa Ngân hang, Giy chtng nhn dãng k doanh nghip và tuân thu các 

quy djnh cüa Luât các TCTD, các quy djnh hin hành có lien quan cüa Pháp luat 

nhm phic v1 i cho các di tung khách hang theo dung chin luvc  kinh doanh dã d 

ra. 

2. Muc tiêu cUa Ngân hang là xây drng mt ngân hang ban ìé din hinh, có vj tn hang 

du trong nuóc và trong khu vvc  v quy mô hoat  dng, thj phAn, cht lugng djch v, 

phong each phic vu, hiu qua hoat  dng kinh doanh cao. Trén ca sä do, Ngân hang së 

dóng gop tich crc vào ngân sách Nba nuàc, thc hin trách nhim xa hôi, gop phAn 

phát trin kinh t dt nu6c và mang 1ai  lçi nhun cao nh.t cho c dông. 
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NGAN HANG SW GlEN LIEN VIET 

Diu 1 Ngan hang Thwmg mi C phAn Bun din Lien Vit 

3. Các muc tiêu khác: 

a. Xây dung Ngan hang thãnh mt tap th doân kt, nht tn, phn du d Ngân hang 

ngày càng phát tnin lan manh; 

b. Tao viéc lam n dinh cho nguôi lao dng tai Ngân hang; 

c. Các mic tiêu khác phi hcip vài quy djnh cüa Pháp Iut. 

Diu 4. Ni dung hoat  dng 

1. Nh.n tin gcri không kS'  han, tin gü'i cO kS' han, tin g1i tit kim va cac loai tin gui 

khác. 

2. Phát hành chU'ng chi tin gUi, k' phiu, tin phiu, trái phiu d huy dng. vn trong 

ni.róc vã nuO'c ngoai. 

3. C&p tin diing duâi cac hIrih thuc sau day: 

a. Cho vay; 

b. Chi& khAu, tái chit khu cong ci chuyn nhucmg và giy tO có giá khác; 

c. Bão Iãnh ngân hang; 

d. Phát hành the tin diing; 

e. Bao thanh toán trong nuac; bao thanh toán quc th khi Ngân hang dticic phép thtjc 

hin thanh toãn quc t; 

f. Các hInh thUc cp tin dung khác sau khi dugc NW'TN chip thu.n. 

4. M tài khoân thanh toán cho khách hang. 

5. Cung ing cac phuong tin thanh toán. 

6. Cung Crng các djch vi thanh toán sau day: 

a. Thtrc hiên djch vu thanh toán trong nuàc bao gm séc, lnh chi, Uy nhim chi, nh 

tim, Uy nhim thu, thu tin diing, thU ngân hang, djch vu thu h va chi ho; 

b. Thrc hin djch vii thanh toán quc t và các djch vy thanh toán khác sau khi duac 

NHNN chip thu.n. 

Diu 5. Vay vn cüa NHNN 

Ngân hang duçrc vay vn cUa NHNN du'ai hInh thCrc tái cAp vn theo quy djnh cUa 

Pháp 1ut. 

Biu 6. Vay vn cüa t chfrc tin dung, t chU'c tài chInh 

Ngân hang thrc vay vn cUa t chi.'rc tin ding, t chUc tài chinh trong ntróc va nuoc 

ngoài theo quy djnh cUa Pháp lu.t. 
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LienVtetPostBank 
NGAN HANG BW DIEN LIEN VIET 

Diu 1 Ngân hang Thirang mai C phAn Buu diên Lien Vit 

Diu 7. Mr tài khoãn 

1. Ngân hang phài ma tài kiioân ti&n gcri ti NHNN và duy tn trén tIi khoàn tiên giri nay 

s6 du bInh quân không thp han miic di.r tr& bt buc. 

2. Ngân hang dirçic ma tài khoàn thanh toán tai  t chirc tin ding khác. 

3. Ngân hang &r9'c mO tài khoãn tin gi, tài khoàn thanh toán nuâc ngoài theo quy 

djnh cUa Pháp 1ut v ngoai  hji. 

Diu 8. T chi.rc và tham gia các h thng thanh toán 

1. Ngân hang du9c t chtrc thanh toán ni b, tham gia h thng thanh toán lien ngân 

hang quc gia. 

2. Ngân hang dupc tham gia h thng thanh toán quc t sau khi &r9c NHINN chap 

thuân. 

Diu 9. GOp vn, mua c phn 

Ngân hang chi thrc dcing vn diu 1 và qu' dtr tr d gop vn, mua c phAn theo 

quy dinh tai cac Khoân 2, 3, 4 và 6 Diu nay. 

2. Ngân hang phãi thành 1p hoc mua 1aj  Cong ty con, Cong ty lien k& d thrc hién 

boat dng kinh doanh sau day: 

a. Bão Iãnh phát hành chüng khoán, môi giói chüng khoán; quàn 1, phân phé.i 

chüng chi qu dAu tir chtrng khoán; quãn 1 danh mic dâu tu chng khoán và 

mua, ban c phiêu; 

b. Cho thuê tài chinh; 

c. Bão him. 

3. Ngân hang di.rcrc thành l.p, mua 1aj  Cong ty con, Cong ty lien kt hoat  dng trong lTnh 

vuc quãn 1 na và khai thác tài san, kiu hi, kinh doanh ngoi hi, yang, bao thanh 

toán, phát hành the tin diing, tin dung tiêu dung, djch vu trung gian thanh toán, thông 

tin tin ding. 

4. Ngân hang dupc gop vn, mua c phn cüa doanh nghip boat  dng trong các lTnh 

vrc sau day: 

a. Bão him, ching khoán, kiu hi, kinh doanh ngoi hi, yang, bao thanh toán, 

phát hành the tin dung, tin dingtiêu dUng, djch vi trung gian thanh toán, thông tin 

tin dung; 

b. Linh vrc khác khOng quy djnh ti Dim a Khoãn nay. 
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NGAN HANG BW GlEN LIEN viEl 

Diu 1 Ngan hang Thucing mi C phn Buu din Lien Vit 

5. Vic thành Isp, mua lai Cong ty con, Cong ty lien k& theo quy djnh t.i Khoàn 2 và 3 

Diu nay và viec gop van, mua c phn cüa Ngân hang theo quy dinh ti Dim b 

Khoân 4 Diu nay phâi &rcc sir chip thun truóc bang van bàn c1a NHNN. 

Diu kin, thu tue và trInh t1r thành 1p Cong ty con, COng ty lien kt cüa Ngân hang 

thrc hin theo quy djnh cüa Pháp lu.t cO lien quan. 

6. Ngân hang, Cong ty con cUa Ngân hang di.rc mua, nm giU c phiu cUa t chic tin 

ding khác vài diu kin và trong giói hn quy djnh cüa NHNN. 

Diu 10. Tham gia thj tru*ng tin t 

Ngân hang dugc tham gia du thAu tin phiu Kho bc, mua, ban cong cv chuyn 

nhu'9ng, trái phiu Chinh phCi, tin phiu Kho bac,  tin phiu NHNN và các giy ti có 

giá khác trén thj truOng tiri t. 

Diêu 11. Kinh doanh, cung u'ng dlch  vi ngoi hM và san phm phái sinh 

1. Sau khi thr9c NWN chap thuan b&ng van bàn, Ngan hang thrc kinh doanh, cung 

üng djch vii cho khách hang a trong rnróc và rnrâc ngoài các san phm sau day: 

a. Ngoi hi; 

b. Phái sinh v t' giá, Iãi sut, ngoi hii, tin t và tài san tài chInh khác. 

2. NHNN quy djnh v ph.m vi kinh doanh ngoi hi; diu kin, trInh tu, thU tvc  chip 

thun viêe kinh doanh ngo.i hi; kinh doanh, cung crng san phm phái sinh cUa Ngan 

hang. 

3. Vic cung Crng djch vi ngoi hi cUa Ngân hang cho khách hang thirc hin theo quy 

djnh cUa Pháp lut v ngoi hé,i. 

Diêu 12. Nghip vi üy thác và di l 

Ngân hang dtroc quyn Uy thác, nh.n Uy thác, dai  I trong linh vuc lien quan dn hoat 

dng ngân hang, kinh doanh bAo him, quàn J' tài san theo quy djnh cUa NFN. 

Diu 13. Các ho3t dng kinh doanh khác cüa Ngân hang 

I. Dich vu quàn l' tin mat, lix vn ngân hang, tài chinh; cac dich vu quãn li', bão quàn 

tài san, cho thuê tU, két an toàn. 

2. Tu vn tài chinh doanh nghip, tu vn mua, ban, h9p nht, sap nhp doanh nghip và 

lix vn du tir. 

3. Mua, ban trái phiu ChInh phU, trái phiu doanh nghip. 

4. Djch vii mOi giói tiên t. 

5. Luu k' chirng khoán, kinh doanh yang va các ho.t dng kinh doanh khác lien quan 

dn hot dng ngân hang sau khi di.rçc NHNN ch.p thu.n bang van bàn. 
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6. Các hoat  dng kinh doanh khác duçc NHNN chp thu.n bang van ban. 

7. Các hoat dông kinh doanh khác theo quy jnh clla Pháp 1u.t. 

Diu 14. Hoat  dng ngân hang din tir 

Ngân hang ducc thirc hin các hoat  dng kinh doanh qua vic sCr ding cac phirong 

tin din tir theo huóng din cüa NHNN v quãn I rüi ro và quy dlnh  ci.'ia Pháp 1ut v 

giao djch din t&. 

Diu 15. Kinh doanh bt dng san 

Ngân hang không du9'c kinh doanh bt dng san, trir eac truong hçp sau day: 

1. Mua, du ttr, sâ hüii bt dng san d sir dçing lam tru sâ kinh doanh, da dim lam 

vic ho.c ca sâ kho tang phc vii trtrc tip cho các hot dng nghip vi cüa Ngân 

hang. 

2. Cho thuê mt phn tri sâ kinh doanh chira sii diing ht, thuc sä hUn cüa Ngan hang. 

3. Nm gii bt dng san do vic xfr 1 ncr vay theo quy djnh cUa Pháp 1ut. 

Dieu 16. Bão dam an toàn trong hot dng 

1. T'1êbãodãmantoân 

a. Trong qua trInh hoat dng, Ngân hang phãi duy i các l báo dam an toàn sau 

day: 

(i) T l kha nãng chi trà; 

(ii) T I an toàn vn t& thiu 8% (tam phAn tram) ho.c t' I khác theo quy 

djnh cia NI-INN trong tirng th&i ks'; 

(iii) T' I thi da cüa ngun vn ngn hn thrçrc si ding d cho vay trung han  và 

dài han; 

(iv) Trng thai ngoai  t, yang thi da so voi vn tu có; 

(v) T 1 dir ng cho vay so vói thng tin g&i; 

(vi) T' lé mua, du tu trái phiu ChInh phü, trái phiu dirçc ChInh phü bão 

Iãnh. 

b. Ngân hang khi tham gia h thng thanh toán lien ngân hang quc gia phãi nm gui 

sé lu'gng thi thiu giAy tr có giá duçrc phép cAm cé, theo quy djnh cCia NHNN 

trong tUng thO ki. 

c. Tng s vn cüa Ngân hang dAu tis vào t chUc tin diing khác, Cong ty con cüa 

Ngân hang dual hInh thic gop vn, mua c phAn va các khoãn dAu tu diroi hinh 

thirc gOp vn, mua Co phAn nhm n.m quyn kim soát các doanh nghip boat 
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dng trong 1mb vie ngân hang, bão him, ching kboán phãi tth khôi vn tr có khi 

tinh các t lé an toàn. 

2. Dir phong rüi ro 

a. Ngán hang phãi dij phong ri.'ii ro trong hot dng cüa mInh. Khoàn dir phông rüi ro 

nay dirac hach toán van chi phi hoot dng. 

b. Vic phân loai tài san có, mirc trIch, phuang pháp trIch 1p dii phOng rüi ro và 

viêc sfr dung du phông d xirr l' rüi ro trong hoat dng do NI-INN quy djnh. 

c. Trong tnrOng h9p Ngan hang thu hi dirge vn dâ xr l bang khoàn dir phOng rüi 

ro, s tin thu hi nay dirge coi là doanh thu cüa Ngân hang. 

CHUNG IV 

VON DIEU L VA VON HO4T DQNG 

Diu 17. Vn diu tê 

1. Vn diu lê ducyc hach  toán bang ding Vit Nam (VND). 

2. Trong qua trInh hot dng, Ngân hang phãi bão dam mrc vn diu l thirc CO không 

thp han mCre vén phãp djnh theo quy djnh eüa Pháp luat.  Khi có sr thay di vn diu 

1, Ngân hang phài cong b cong khai s vn diu l m0i. 

3. Vn diu l eüa Ngân hang dirge sr diing vao cac miic dIeh: 

a. Mua, du tu vao tài san c djnh cüa Ngân hang không qua 50% (nãm muo'i phan 

tram) vn diu l và qu' dir tr b sung vn diu l; 

b. Gop vn, mua c phn theo quy djnh eüa NHNN; 

c. Thành 1p Cong iy con, dAu ti.r vào Cong ty lien kt theo quy djnh cUa Pháp 1u.t; 

d. Cp tin dvng; 

e. Thrc hin eãc hot dng khác theo quy djnh cUa Pháp 1ut. 

Diu 18. Thay di vn diu I 

Viêc thay di vn diu I cüa Ngân hang (tang hoc giám) phài dirge thirc hin trên co 

s quy& djnh cüa Di hi dng c dong và phãi dirge NHNN eh&p thun bang van 

bàn trirâc khi thay di vn diu l theo quy djnh cia Pháp luat. 

1. Vn diu l Ngân hang có th dirge tang ti các ngun sau: 

a. Qu5' dr trCt b sung vn diu l; Qu5 thng dir vn c phn; Igi nhun dé li Va 

cáe qu khác theo quy dnh cüa Pháp 1ut; 
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b. Phát hành c phiu ra cong eháng, phát hành ct phiu riêng lê theo quy djnh cüa 

Pháp luat; 

c. Chuyn di t trái phiu chuyn di thành c phiu ph thông; 

d. V&i do chi sO' hQu, thành viên gop vn ep them; 

e. Các ngun khác theo quy djnh eQa Pháp 1ut. 

2. Vén diu le Ngân hang có th duc giàm trong các trirOiig hgp sau: 

a. Ngân hang mua 1i va huy bô mt s hrgng c phiu qu CO mnh giá tu'crng thig 

vói s6 vn dr kin dirge diu ehinh giãm; 

b. Ngân hang thu hi va bUy bO s lirgng c phiu qu có mnh giá thong trng voi s 

luçing vtn dr kin the diu chinh; 

c. Các hInh thtrc khác do DFIDCD quyt djnh, phü h9p vài quy djnh cUa Pháp Iut. 

Vic giãm vn diu I eUa Ngan hang phãi dam bào không dirge thp han vin pháp 

djnh cUa Ngân hang theo quy djnh eUa Pháp lut. 

3. TrInh tu, thU tuc, h so xin chip thun thay di vn diu 1 thrc hin theo quy djnh 

cUa NIL-INN và Pháp 1ut có lien quan. 

4. Sau khi dã thay di vn diu l theo van bàn chp thuan cUa các ca quan quail 1' Nlià k 

ntrO'c, Ngân hang phài có van bàn báo cáo NHNIN (qua ca quan thanh tra, giám sat) v 

kt qua thirc hin thay di vn diu 1, dinh kern bàn sao van bàn eUa co quan Nhà 

rnrO'c cO thrn quyn xác nhn s vn diu 1 da dirge däng k (bàn sao có chU'ng thrc) 

kern theo Danh sách c dông, dng thO'i gth Chi nhánh tinh, thành ph nai Ngan hang 

d.t trV sO' chmnh toàn b các van ban nay. Ngân hang cüng phãi thrc hin dang báo 

trung trong, dja phuong theo quy djnh eUa Pháp luat  v s vn diu 1 mâi. 

5. HDQT Ngân hang phài chju trách nhim truOe Pháp lut v viêc thm djnh h so', thU 

tic, diu kin d chip thuan cho ct dông gop vn theo các yêu cu quy djnh cUa 

NIL-INN và Diu 1 nay. 

Diu 19. Vn hot dng cüa Ngân hang 

Vn hot dQng cUa Ngân hang gèm các ngun sau: 

1. Vn diu l eUa Ngân hang; 

2. Các khoàn chênh léch do dánh giá 1i tài san, ehênh 1ch t giá; 

3. Các qu dir tr b sung Vn diu I, qu' du tir phát trin nghip vi, qu d phOng 

tài chinh, qu dv phOng trg cp mt vic lam, qu5' khen thiràng, qu phUe Igi; 

4. Vn huy dng theo các hlnh thirc quy djnh t.i Diu 4, 5 và 6 cUa Diu I nay; 

5. Lçii nhuan dirge d 1i chira phân b*; 
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6. Vn tài trçi, vn Uy thác du tu d cho vay theo cac chuang trmnh dr an có m%lc tiêu 

riêng cüa ChInh phü giao; 

7. Các Ioai  v6n khac theo quy djnh cUa Pháp 1ut. 

CIIThING V 
CO CAU TO CHU'C CUA NGAN HANG 

Diêu 20. Co câu t chuc quãn ly  cüa Ngân hang 

1. Ca c&i t chác quàn l càa Ngân hang bao gm: 

a. Di hi dng c dông; 

b. Hi ding Quán trj; 

c. Ban Kim soát; 

d. Tng Giám déc. 

2. HDQT có thAm quyn thành 1p các Uy ban hoc b phn kliác thijc hin chü'c näng 

tt.r van, tham mixu, giUp HDQT thrc hin mtt s6 nhim vi theo quy djnh cUa Pháp 

1ut hoc theo quyt djnh cüa DHDCD, HDQT. 

Diu 21. B may diu hành 

Bt may diu hành gm: 

1. Tng Giám dc; 

2. Các Phó Tng Giám dc; 

3. K toán trwmg; 

4. Các Hi dng và các b phn khác thirc hin chi'rc nãng tham mini, giUp vic, quyt 

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

5. Các Khi nghip viii. 

Diu 22. Mng hrói hot dng cüa Ngân hang 

1. M.ng hroi hoat  dng cüa Ngân hang gm: 

a. Các Chi nhánh, các Van phong di din, các Dan vj str nghip, các Cong ty con; 

b. Các PhOng Giao djch; 

c. Các Phóng Giao djch Bun din; 

d. Cãc don vj khác phii h9p vói quy djnh cUa Pháp 1ut. 

2. Thy thuc tling thai dim c th, Ngân hang quy& djnh vic ma mng luói a trong và 

ngoài nuóc theo quy dnh cCia phãp 1ut. 
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CH1XONG Yl 

cO pnAN, cO PHIEU, CO DONG, TRAI Pu1Eu 

Diêu 23. C phn, C dông, Mnh giá Co phn, Trái phiu 

1. Ngân hang phãi Co ti thiu 100 (mt tram) c dông và không h?n  ch s lu'ng t& da, 

trong do phãi có c dông là t chirc và c dông cá nhân theo quy djnh cüa NHNN. 

Các t l gop vn cüa c dông phãi dam bào theo quy djnh cUa Pháp 1u.t. T chtrc, Ca 

nhân nuóc ngoài dirge mua c phn cüa Ngân hang theo quy djnh cüa Pháp Iut. 

2. Các Ioai  c phn, c dông: 

a. Ngan hang có quyn phát hành cac loi c ph.n, chirng khoán theo quyt djnh cüa 

DHDCD phi hcrp vOi quy djnh cüa Pháp luât. 

b. Cáe 1ai c phn, c dong: 

(i) Ngân hang phâi CO c phn ph thong. Ngtiài s hUu e phn ph thông là 

e dong ph thông. C phn ph thông không th ehuyn di thành c ph.n 

uu dai; 

(ii) Ngn hang có th CO c phn tiu dãi. Ngi.thi s h0u c phn tru dãi gi là Co 

dong uu dài. Ngân hang có th phát hành c phiu t.ru dãi sau khi cO slrr 

chp thun cQa DHDCD va phCi hçcp vOi quy djnh cUa Pháp lut. C phn 

uu dãi cO th chuyn di thành c phn ph thông theo quyt djnh cüa 

DHDCD. C phn i.ru däi gm: C phn tru dài c t1rc; Các lo?i  c phn tru 

dãi khác theo quyt dnh ct'ia DHDCD trên co s pht hop vOi quy djnh cUa 

Pháp luat, tth CáC Ioi c phn tm dãi dn dn vic giãm v6n diu, 1 cüa 

Ngân hang. 

C dông sO hüii CO ph.n iru dAi c tOt có các quyn nhtr c dông ph 

thông, tri.'r quyn biu quyt, dir hop DHDCD, d cO ngisOi vào HDQT và 

Ban kim soát. C tOt cOa CO phAn iru däi c tOt dirge chia hang näm gni 

CO tOt c6 djnh va c tOt thixông. C tOt c djnh không phu thuc vào k& 

qua kinh doanh Ccla Ngân hang. Trir0ng hgp Ngân hang kinh doanh thua l 

hoc CO Iai nhtrng k1ông dO d chia CO tOt c djnh thI c tOt CO djnh trã cho 

cô phAn uu däi c tOt dirgc cong dn vào các nãm tip theo. MOt CO tOt Co 

djnh C11 th và phuong thirc xác djnh c tOe thirmg do DHDCD quyt djnh 

và du'gc ghi trên c phiu cOa CO phAn tm dãi Co tOt. Tng giá trj mnh giá 

COa c phn iru dãi CO tOt t& da bang 20% (hal muai phn tram) vn diu 

lé cua Ngân hang; 

(iii) Thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dC và eáC ChOC 

danh quàn 1', diu hành kháC CUa Ngân hang không dirgC mua CO phn uu 

dAi CO tOt cCia ehinh Ngân hang phát hành. NgirOi dirge mua CO phn iru dAl 

c tOe do DHDCD quyt djnh. 
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c. C phn cüa c dông sang 1p thirc hiên theo quy djnh hin hành có lien quan cUa 

NI-[NN v thành 1p ngân hang thuang mai  c phn. 

d. C phn cUa Ngân hang thrac mua bang tin Viêt Nam và phài thanh toán dO mt 

ln. 

(i) Mnh giá mOt  c phn cOa Ngan hang là 10.000 dng (MuOi ngàn dng 

Viêt Nam); 

(ii) Ngân hang có th phát hành các loi chtrng khoán khác khi du'qc DHDCD 

nht tn thông qua và phU hqp vói quy djnh cOa Pháp 1ut; 

3. Trái phiu 

Ngân hang có quyn phát hành trái phiu, trái phiu chuyn di, trái phiu kern chO'ng 

quyn và các loi trái phiu khác theo quy djnh cUa Phãp lut và Eiu l cOa Ngân 

hang. 

a. DHDCD thông qua phuang an phát hành trái phiu chuyn di, trái phiu kern 

ehCrng quyên; 

b. HDQT thông qua phuung an phát hành cáe loi trái phiu không phãi là trái phiu 

chuyn dM, trái phiu kern ch0ng quyn và các loi trái phiu khác nu DHDCf 

Oy quyên. 

Diu 24. T l s hu'u c phn 

Mt c dong là Ca nhân không duge sâ hUu vupt qua 5% (näm ph.n tram) von diêu l 

cOaNgân hang. 

2. Mt c dông là t chirc không duçic s httu virçrt qua 15% (muOi lam phn tram) vn 

diu l cOa Ngân hang, trr các truàng hpp sau day: 

a. S hQu c phAn ti th chi'ic tin diing duge kim soát dc bit thea phuong an co 

cu li du?c  cp CO thm quyn phé duyt; sO hUn c phn cOa th chrc tin dung 

ti cong ty con, cong ty lien kt quy dinh tai khoán 2 và khoàn 3 Diu 103, khoàn 

3 Diu 110 cOa Luât các TCTD. 

b. Sâ hUu c phAn ciia nhà du tu nuOc ngoài thea quy djnh t.i Khoàn 2 Diu 16 cUa 

Luât các TCTD. 

3. C dOng va nguO'i có lien quan cQa c dOng do không dupe sO' hQu vt.rgt qua 20% (hai 

muoi phn tram) vn diu 1 cOa Ngân hang, trr tru'Ong hp'p quy djnh ti các dim a 

va b khoàn 2 Diu nay. C dông Ion cüa mt t ehOc tin diing và nguOi có lien quan 

cOa c dông do khôrig dlr?c sO' hUn c phn ttr 5% trO' len v6n diu l cOa mt to chOc 

tin ding khác. 

4. T' l sO' hUn quy djnh ti các Khaàn 1, 2, 3 Diéu nay baa gm cà phn vin Uy thác 

cha t chüc, cãc nhân khác mua Co phn. 
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5. Trong thôi hn 5 (näm) näm, k tr ngày du9'c cp giy phép, các c dông sang 1.p 

phai nm gi s c phAn t& thiu bang 50% (nAm mrai phAn tram) vn diu l ciia 

Ngân hang; các c dông sang l.p là pháp nhân phài nñ.m gi s c phn ti thiu bng 

50% (näm mi.roi phAn tram) tng s c phn do các c dong sang l.p nm gifl. 

6. Diu kiên, thu tuc, têng mrc sO hüii c phn ti da cüa các nhà du ti.r nuóc ngoài, t 

lé sâ hcru c ph.n téi da cüa mt nhà d.0 tu mthc ngoài tai  Ngân hang duge thc hin 

theo quy djnh cüa Pháp Iu.t hien hành lien quan. 

7. Trumg hap cac t chc, cá nhân nm gi0 trái phiu chuyn di, sau khi chuyn di 

trái phiu thành c phiu phãi tuân thu giói hn th hüu c phn theo quy djnh t.i Diu 

nay và quy djnh có lien quan cUa Pháp luat. 

Diu 25. Co phiu 

1. C phiu phái cO cac ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, ma s doanh nghiêp, dja chi trçi s chinh cüa Ngân hang; 

b. S lu'cmg c phAn và !oai ct phn; 

c. Mnh giá môi Co phân Va tong mnh giã so cô phân ghi trên cO phiêu; 

d. Ho, ten, dja chi thi.rng trii, qu6c tjch, s The can cuc Cong dan hoac GiAy chrng 

minh nhân dan hoac  Ho chiu ho.c chüng thirc cá nhân hgp pháp khác cüa c 

dOng là cá nhân; ten, ma s doanh nghip ho.c s quy& djnh thành lap, dja chi trV 

sa chInh cüa cO dông la to ehtxc; 

e. Tom tt v thu tic chuyn nhugng c phn; 

f. Ch k mu cüa nglri d.i din theo Pháp lu.t và du cüa Ngân hang; 

g. S däng k ti S dang k c dông cua Ngân hang và ngày phát hành c phiu; 

h. Các ni dung khác thea quy djnh tai  các Diu 117 và 118 cUa Lust Doanh nghip 

di vOi c phiu cüa c phn uu dãi.. 

2. TruOng hop có sai sot trong ni dung và hinh thCrc c phiu do Ngân hang phát hành 

thI quyn và lcii ich cüa ngui sâ hthi no không bl ãnh huOng. NguOi dai  din theo 

phãp lut cUa Ngân hang chju trách nhim v thit hai  do nhung sai sot do gay ra di 

vói Ngân hang. 

3. TruOng hap c phiu bj mit, bj rách, bj cháy hoe bj tiêu buy thrOi hinh thUc khác thi 

c dông dugc Ngân hang cp 1i c phiu theo d nghj cüa e dông do. E nghj cQa 

c dông phãi có cam doan v các nti dung sau day: 

a. C phiu thirc sij dà bj mit, bj cháy hoc bj tiêu hUy duâi hInh thrc khác; truOng 

hap bj mAt thI cam doan them rang da tin hành tim kim h& mi.rc và nu tim li 

duqc së dem trã Ngân hang d tiêu huy; 
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b. Chiu trách nhiêm v nhUng tranh chp phát sinh tr vic cap Ii cô phiêu mdi. 

Di voi c phiu có giá tn danh nghTa trén misài triu dng Vi@ Nam, truóc khi tiêp 

nhãn d ngh cp c phiu mdi, nguôi di din theo Pháp luat  cUa Ngan hang có th 

yêu cu chü s& hcru c phiu dang thông báo v vic c phiu bj mit, bi chày hoc bj 

tiêu hüy dudi hInh thdc khàc và sau 15 (muôi lam) ngày, k tr ngày dang thông báo 

sê d nghj Ngân hang cp c phiu mói. 

4. C phiu cüa Ngan hang không di.rc si~ dung d cm c tai  chInh Ngân hang. 

5. Trtr&ng hqp c phiu duc phát hành thrói hInh thrc chdng chi, Ngân hang phãi phát 

hành c phiu cho cac c dông trong thai hn 30 (ba mimi) ngày k ttr ngãy c dong 

thanh toàn dü c phn cam kt mua. 

Diêu 26. Chào ban, chuyn nhtrqng, thu hôi và mua li c phn 

Vic chào bàn và chuyn nhupng c phn thirc hin nht.r sau: 

a. HDQT quy& djnh thai dim, phuang tht'rc và giá chào bàn c phn trong s c 

phn di.rçc quyn chào bàn. Giá chào ban c phAn không dugc thp han giá thj 

trtr&ng tai thai dim chào bàn hoc giá trj di.rgc ghi trong s' sách cüa c phn ti 

thai dim gAn nht, trir nh0ng trung h9p sau day: 

(i) C phn chào bàn In du tiên cho nh0ng ngtrài không phãi là c dong sang 

lap; 

(ii) C phn chào ban cho tt cà c dông theo t' l c phAn hin có cüa h9 

trong Ngân hang; 

(iii) C phn chào bàn cho nguai môi giói hoac nguOi bào lãnh. TrisOng h9p 

nay, s chit khu hoc t l chit kMu ci th phãi duqc sr chAp thuan cüa 

Di hi dng c dông. 

b. Tnrông hp Ngân hang phát hành them c phAn ph thông và chào ban s c phAn 

46 cho tAt Ca c dông ph thông theo t' lê c phAn hin có ctia h9 ti Ngân hang 

thI phãi thrc hin theo quy dnh sau day: 

(i) Ngân hang phãi cong b thông tin tru'óc khi chào bàn c phAn theo quy dnh 

cña Phàp luat  v chào ban chdng khoán ra cong chüng và thrc hin các thCi 

tic khác cüa vic chào bàn theo quy djnh cUa Luat  Doanh nghip; 

(ii) C dông có quyn chuyn quyn i.ru tiên mua c phn cüa mInh cho ngi.rOi 

khác; 

(iii) Trirông h9p s 11r91ig cii phAn di djnh phàt hành không thrcic c dông và 

ngirài nhan chuyn quyn ru tiên mua dang k' mua h& thi s c phAn dii 

kin phát hành cOn 1i s do HDQT quàn l. HDQT có thA phân ph6i s c 

phn do cho c dông cüa Ngân hang hoc ngl.rOi khàc theo cách thUc h9p l' 
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voi diu kin không thuan kyi hon so voi nhUng diu kiên dâ chào ban cho 

các c dông, trtr trlrOng hçxp DHDCD çó chip thuân khac hoc cc phn 

ducc ban qua Trung tam giao djch chüng khoánIS Giao dch chü'ng 

khoán; 

c. C phn throc coi là dã ban khi thrac thanh toãn dQ và nhttng thông tin ye ngtrôi 

mua quy dinh tai Dim d Khoàn I Diu 27 cUa Diu l nay ducc ghi dUng, ghi dU 

vào S dang k c dông; k tr thii dim do, ngtrài mua c phn trâ thành c dông 

cUaNgânhàng. 

d. Sau khi c phn dLrgc ban, Ngân hang phãi phát hành và trao c phiu cho nguYi 

mua. Ngân hang có th ban c ph.n ma không trao c phiu. Trong tnr?mg hpp 

nay, các thông tin v c dông quy dinh tai Dim d Khoãn 1 Diu 27 cUa Diu l 

nay thrrc ghi vào S dang k c dông là dU d chUng thrc quyn sâ httu c phn 

eCia c dông do trong Ngân hang. 

e. Diu kiên, phuo'ng thCrc và thU tuc chào ban c phn ra cong chUng thrc hin theo 

quy dinh cUa Pháp lut v chUng khoán. 

2. Trong thai gian dang xCr l hau  qua theo ngh quyt cCia DHDCD hoc thea quyêt 

djnh cUa NHNN do trách nhim cá nhân, thành viên HDQT, thành viên Ban Kim 

soát, Tng Giám dc không th.rcc chuyn nhucrng cc phân, trCi mt trong các trtrOng 

hcrp sau day: 

a. Thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dc là dai  diên theo Uy 

quyn cUa c dOng t chüc bj sap nhap, hpp nht, chia, tách, giài th& phá san theo 

quy djnh cUa Pháp luat; 

b. Thành vien HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dc bj buôc chuyn 

nhupng c phn thea quyt dnh cUa TOa an; 

c. Thành vien HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dc chuyn nhupng c 

phn cho cac nhà dAu tir khác nhm thrc hin phirong an co cu l?.i  dã ducic cAp 

có thAm quyn phê duyt. 

3. Viéc chuyn nhucrng e phAn niêm y& cUa Ngân hang dupe thrc hin theo quy djnh 

eUa Pháp lut v chCing khoãn. 

4. Viêc mua lai ci phAn theo yêu cAu cUa c dong hoac theo quyt djnh cUa Ngân hang 

thrc hiên thea quy djnh cUa Pháp lut v chUng khoan va thea quy djnh sau: 

Ngân hang chi dupe mua lai c phAn cUa c dông nu sau khi thanh toán ht s c 

phAn &rac mua lai ma vn bão dam cac t l an toàn trong hoat dng Ngân hang, giá 

trl thrc cQa vn diu l không giãm thAp hon mac vn pháp dinh; truOng hpp mua 1i 

c phAn dn dn vic giãm vn diu l eUa Ngan hang thI phai dtrpc NHNN chAp 

thun truâc bang van bàn. 
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a. Mua Iai  c phn theo yêu cu cüa c dông: 

(i) C dông biu quyt phàn di quy& djnh v viêc t cht'rc 'a  Ngân hang hoAc 

thay di quyn, nghia vii cüa ci dông quy djnh tai  Diu 1 nay có quyn 

yeu c.0 Ngân hang mua Iai  c phn cUa mInh. Yéu cu phãi bang van bàn, 

trong do nêu rô ten, dja chi ccia c dông, st 1u9ng c6 .phn trng Ioai, giá du 

djnh bàn, !' do yêu c.0 Ngân hang mua 1a.  Yéu cu phãi di.rgc gui dn 

Ngân hang trong thôi han  10 (mi.rOi) ngày lam viéc, k tr ngày DHDCD 

thông qua quy& djnh v các vn d quy djnh tal  Khoãn nay; 

(ii) Ngân hang phài mua Iai  c phn theo yêu cu ciria c dông quy dinh tai  Tit 

(i) Dim a Khoàn nay vi giá thj truô'ng hoc giá dugc tinh theo nguyen t.c 

quy dlnh  cüa Pháp lut trong thOi han  90 (chin mimi) ngày, k tr ngày 

nhn duac yêu cu. Tnr?xng h9p không thoã thun thrçc v giá thi c dông 

do cO th bàn c phn cho ngui khác hoc cac ben có th yêu c.0 mt ti 

chUc djnh giá chuyén nghip djnh giá. Ngân hang giOi thiu It nht ba tij 

chrc djnh giá chuyên nghip d c dông lra chpn và lra ch9n do là quy& 

djnh cui cüng. 

b. Mua lai c phn theo quyt djnh cUa Ngân hang: 

Ngan hang có quyn mua 1a  không qua 30% (ba mimi phn tram) thng s c phAn 

ph thông dã ban, mt phAn ho.c toàn b c ph&n tru dãi c tcrc dã ban theo quy 

dinh sau day: 

(i) HDQT cO quyn quyt djnh mua lai không qua 10% (muO'i phn tram) tang 

s6 c phn cia tirng loai  dã ducrc chào ban trong mi mi.ri hai tháng. 

Trong trithng hçp khác, vic mua lal  c phn do DHDCD quyt djnh; 

(ii) HDQT quyt dlnh  giá mua 1i c phn. Di vâi c phn ph thông, giá mua 

lai khong duqc cao hcm giá thi trlrmg t?i  thOi dim mua la,  trir trtràng hpp 

quy djnh tai  Ti& (iii) Dim nay. Di vâi c phn loai  khác, nu Ngân hang 

va c dông có lien quan không có thoã thun khác thI giá mua lai không 

ducc thp hon giá thj truOng; 

(iii) Ngân hang cO th mua 1a c phn cüa trng c dông tlrang crng vói t' l c 

phn cüa h9 trong Ngân hang. Trong tru&ng hpp nay, quy& djnh mua lai c 

phn cUa Ngân hang phài thrçrc thông báo bang phuung thirc bão dam dn 

di.rcic tAt cã c dông trong thO han  30 (ba mimi) ngày, k tir ngày quyt 

djnh do ducic thông qua. Thông báo phài CO ten, dia chi tru sy chInh cüa 

Ngân hang, tng s c phn và loai  c phAn dirqc mua lai, giá mua lal hoäc 

nguyen tc djnh giá mua la,  thu t%ic và thôi han  thanh toán, thU tc và thOi 

han d c dong chào bàn c phAn cUa h cho Ngân hang; 

Trang 20/75 

/ 

/TF 



LienVietPostBank 
NGAN HANG BU DIEN LIEN VIET 
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C dông dng ' ban 1i c phn phài gui chào bàn c phn cüa mInh bang 

phixong thüc bâo dam dn ducc Ngân hang trong thai han ba muoi ngày, k 

tr ngày thông báo. Chào ban phãi có ho, t&n, dja chi thuông tru, s Giy 

chcrng minh nhân dan, H chiu hoc chtrng thirc cá nhân hp pháp khãc 

cüa c dông là cá nhân; ten, dja chi thuOng trü, quc tjch, s quyt djnh 

thành l.p hoc s däng k kinh doanh cüa c dong là t cht'rc; s c phn sO' 

hüu và s c phn chào ban; phrcrng thirc thanh toán; chU k' cüa c dong 

hoc ngr1i dai  din theo Phãp lu.t cUa c dong. Ngân hang chi mua lai  c 

phn thrçic chào ban trong thai han  nói trên. 

c. Diu kién thanh toán và xi I các c phn thrcrc mua 1aj  thrc hiên theo quy djnh 

diró'i day: 

(i) C phn thrgc mua lai  theo quy dlnh tai Khoãn 4 Diu nay thrcrc col là c 

phn thu v va thuc sé c phAn dircrc quyn chào ban; 

• • 
(ii) Co phieu xac nhan quyen scr hcru co phan dà ducic mua lal  phai duc tiêu 

hQy ngay sau khi c phkn tuang l'rng dA dtrçrc thanh toán dü. Chü tjch 

HDQT va Tng Giám dc phài lien dâi chju trách nhim v thit hal  do JdN 

không tiêu hUy hoc chm tiêu hOy CO phiu gay ra di vO'i Ngân hang; BI. 

Al 
(iii) Ngân hang chi thrc quyên thanh toán CO phAn dugc mua 1a  cho cô dông 

nu ngay sau khi thanh toán ht s c phn thrqc mua thi, Ngân hang vn 

bão dam thanh toán dü cac khoãn n va nghia vi1 tài san khác, bào dam các 

t l an toàn trong hoat  dng ngân hang, vn diu 1 không thrqc thAp hon 

mtrc vn pháp djnh và các diu kin lien quan kháC do NEN quy djnh. 

d. Viêc Ngân hang mua ta  c phn cüa chinh mInh phãi dtrgc NI-INN chap thuân 

bang van ban tnrâc khi thirc hin nu dn dn viéc giãm vn diu 1 ci'ia Ngân 

hang. Diu kin d Ngân hang thr9c mua Iai CO phn: 

(i) Các diu kin theo quy dlnh tai Khoàn 4, 5 Diu nay; 

(ii) Kinh doanh lien tic có lãi trong hai näm lin k nàm d nghj mua 'ai  CO 

phAn và không cO l lüy k; 

(iii) Không bj NHINN xi:r phat vi pham hành chInh trong li'nh vrc tin t vâ hoat 

dng ngân hang trong hai näm gn nht dn thai dim d nghj NHIN1' chp 

thu.n viêc mua lai c phn. 

5. Thang thr von do chênh !ch gifla giá ban vói mnh giá c phiu phát hành them trong 

tnrOng hçp giá ban c phAn cao hon mnh giá thI Ngân hang phãi hach toán vào qu 

dr trü b sung vn diu 1. Th.ng du vn nêu trén Ngân hang chi sCr dung d b sung 

vn diu l sau 12 (mu'Oi hai) tháng k tr thai dim kt thUc dt phát hành. 
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Diu 1 Ngan hang Thrcmg mai  C phn Btxu din Lien Vit 

6. Sau khi Ngân hang dã dang k kinh doanh, bt k' c phn ph thông mài nào dupc 

dir kin phát hành së duDc  chào ban truâc tién cho các c dông theo t 1 tuong &rang 

v&i so c phn IroTig üng ma h9 hin dang nm gifl, tth tnthng hçrp DHDCf) có quyt 

dnh khác. Vic chào bàn phãi thrc hin theo quy djnh sau: 

a. Ngân hang phái thông báo bang van bàn dn các c dông theo phuDng thirc bào 

dam dn duc dja chi thuOng trü cüa h9 không It hon mi.thi lam ngãy truâc ngày 

chào ban c phn. Thông báo phài &rgc dang báo trong ba s lien tip trong thOi 

han muOi ngày lam vic, k tr ngày thông báo; 

b. Thông báo phài cO h9, ten, dja chi thu'Ong trü, quc tich, s GiAy chi.'rng minh nhân 

dan, Ho chiu hoäc chOng thirc cá nhân h9p pháp khác cüa c dông là cá nhân; 

ten, dia chi th.ràng trtx, quc tich, s quy& djnh thành [.p hoc s dàng k' kinh 

doanh cUa c dông là th chrc; s c phAn va t l c phAn hin có cUa c dông tai 

Ngân hang; tng s c phAn dir kin phát hành và s c phn c dông duc quyn 

mua; giá chào bàn c phan; thai han  däng k mua; ho, ten, ch k' ca ngi.rOi di 

din theo Pháp luat  cUa Ngân hang. Thai han  xác  dlnh  trong thông báo phài hgp l' 

dü d c dông dang k2 mua dirqc c phn. Kern theo thông báo phãi có mu phiu 

däng k mua do Ngân hang phát hành; 

7. C phn cüa c, dông nm g1u c phiu Co ghi ten hoc không ghi ten du9c coi là dã 

chuyn nhi.rçing khi các thông tin v nguai mua quy dinh tai  Dim d Khoãn 1 Diu 27 

cüa Diu l nay dtiqc ghi dy di trong S dang k' c dông. 

8. Viêc chuyn nhisçrng c phiu co ghi ten hoc không ghi ten ducc thuc hin can ct'r 

theo các quy djnh cia Lut các TCTD và các quy dnh huâng dn thi hành. HInh thU'c 

chuyn nhisçng duvc  xác 1p bang van bàn do HDQT quy djnh c th. Van bàn 

chuyn nhl.r9'ng duqc nguôi chuyn nhung, nguai nhn chuyn nhtrqng hay dai  din 

thrçic üy quyn h9p pháp cüa nhcrng ngtthi nay k2. C phiu da thrcc chuyn nh.rqng 

phài ghi dUng va d.y dli nhQng thông tin quy djnh tai  Diem d Khoãn 1 Diêu 27 cUa 

Diu lé nay vào S däng k' c dông; k tlr thai dim dO, nguOi nhan chuyn nhupng 

c phan thrgc Cong nhn là c dông cUa Ngân hang. 

9. Trinh tu thU tiic xin thay di c phn CO ghi ten cUa c dông phài thrc hin theo dUng 

quy djnh cUa Pháp lut. 

10. Trong tru?xng hpp c dông bj ch&, vic giãi quy& quyn 19i, trách nhim cUa c dông 

thrc hin theo quy dinh cUa Pháp luat  v thlra k. 

11. Ngân hang phài chip hành các quy djnh v niém yt, phát hành c phiu t?i  SO Giao 

djch chUng khoán theo quy djnh cUa NHNN, quy djnh cUa Uy ban Chlrng khoan Nhà 

nuóc, Diu l cUa Ngân hang và các quy djnh hin hành cUa Pháp lut co lien quan. 

12. Các truOng h9p chuyn nhtrcing c phan sau day phãi duqc NHNN ch.p thun bang 

van bàn truâc khi chuyên nhircng: 
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Diu l Ngan hang Thucing mai  C phn Bru din Lien Vit 

a. Các giao dich chuyn nhisqng c6 phn cüa c dong ion; 

b. Các giao djch chuyn nhuqng c ph.n dn dn ct dông IOn tth thành c dOng 

thuOiig va nguçxc 1i. 

13. Vic chuyn nhu'qng c phn cüa c dông tham gia gop vn thành 1p Ngân hang 

duac thirc hin theo quy djnh cUa NHNN. 

14. Sau khi niêni yt, viec quân 1, phát hành và chuyn nhuQng c phAn cOa Ngân hang 

&rqc thrc hin theo quy djnh cOa Pháp lut v chrng khoán và thj trtrô'ng chrng 

khoán. Ngân hang phài chip hành các quy djnh v niêm yt, phát hành c phiu t?.i  SO 

Giao dich Chong khoán theo quy djnh cüa NHNN, quy djnh cUa Uy ban Chong khoán 

Nhà ni.râc, Diu l nay và các quy djnh cüa Pháp lust hin hành có lien quan. 

CHIYNG VII 

CO BONG VA BI HQI BONG CO BONG 

Diêu 27. S dãng k c dông 

1. Ngân hang phài lap và liru gi S dang k c dông tir khi dtrqc c&p Gi.y chirng nhn 

dang k doanh nghip. S däng k' c dông có th là van bàn, tp dt lieu dien tfr hoc 

cã hal lo?.i nay. S dang k2 c dông phái có cac ni dung chU yu sau dày: 

a. Ten, da chi tri so chInh cUa Ngân hang; 

b. Tng s c phn ducic quyn chào ban, loai c phn dtrcic quyn chào ban và s 

c phn dirge quyn chào ban cUa trng Ioi; 

c. Tng s c phn dä ban cüa tirng loi và giá tn v6n c phn dã gop; 

d. Ho, ten, dia chi thtthng trü, quc teh, s6 The can ciróc cong dan ho.c Giy chüng 

minh nhân dan hoac H chiu hoc ch0ng thrc cá nhân hqp pháp khác di voi c 

dông là cá nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s quy& djnh thành lap, dja chi tru 

so chInh di vói c dông là t chüc; 

e. S lircrng c phn tüng loi cUa mi c dông, ngày dang k c phn. 

2. S dang k' ct dông dugc 1uu gi t?i  trii sâ chInh cüa Ngân hang hoac Trung tam !uu 

k chirng khoan. C dông eó quyn kim tra, tra cu ho.c trich lic, sao chép ni dung 

S dang k c dOng trong giO lam vic cüa Ngân hang hoc Trung tam li.ru k cht'rng 

khoán. 

3. Xác lap danh sách c dông: 

a. Ngân hang quy djnh ci th v thai dim xác l.p danh sách các c dOng &r9c 

huâng cac quyn eCia c dông và phài dam bão c dOng Co thi thôi gian d dang k' 

nhung thay di v bàn than và so c dông ma minh sâ hUii vâi Ngân hang trirOc 
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Diu 1 Ngân hang Thiiong mai  C phn Bi.ru din Lien Vit 

thai dim nói trên. 

b. Các giao dich chuyn nhixong ci phn phát sinh trong khoãng thai gian tir sau 

ngày cht danh sách c dông dn ngày quyn cüa c dông duac thtrc hin, ngui 

chuyn nhi.rçng là ngu'Oi dtrac huong cac quyn cüa c& dông. 

Diu 28. Quyén cüa c dông Ngân hang 

C dông có các quyn sau day: 

a. Tham dr và phát biu ' kin trong các phiên hçp cCia DHDCD và thrc hin quyn 

biu quyt trtrc tip hoc thông qua di din thrcrc Ciy quyn; mi c6 phn ph 

thông có mt phiu biu quy&; 

b. DUpe nhri c trc vói mirc theo quy& dlnh  cCia DHDCD; 

c. Di.rcc iru tiên mua c phn mâi chào ban Wang lmg vâi t l ct phn cüa tUng c 

dông trong Ngân hang; 

d. Dirge chuyn nhucing c phn cüa minh theo quy djnh trong Diu I cüa Ngân 

hang, phü hqp vâi cac quy dlnh  cUa NHNN; 

e. Duc nhn thông tin v tinh hinh hoat dQng cüa Ngân hang theo quy djnh tai  Diu 

Iê Ngân hang; 

f. Di.rpc xem xét, tra ctru va trIch lic các thông tin trong Danh sách c dông CO 

quyn biu quy& và yêu cu sira di các thông tin không chmnh xác; 

g. Duoc xem xét, tra ciru, trIch luc hoäc sao chp Diu 1 cüa Ngân hang, so biên 

bàn hp DHDCD và các ngh quy& cüa DHDCD; 

h. Duqc Uy quyn bang van bàn cho ngui khac thirc hiên cac quyn, nghTa vu ci1a 

minh; ngui dirge Uy quyn không dirge rng cCr vói tu cách cüa chinh minh. Duçc 

Uy quyn bang van bàn cho ngirOi khác trire tip tham dij DHDCD theo quy djnh 

cüa Pháp lut và theo hi.râng dan cüa HDQT; 

i. Dirge nhn mt phn tài san cOn lai  tlrcmg irng vOi s c phan s hau ti ngân 

hang khi ngân hang giãi th hoc phá san. Khi Ngân hang giài th hoac  phá san, 

dirge nhân mt phn tài san cOn lai  tuclng lrng vOi s6 c phan gop vào Ngân hang 

theo quy djnh cUa Pháp luat v giái th và phá san; 

j. Các quyn khác theo quy dlnh  cüa Phãp lut và Diu l Ngan hang. 

2. C dông hoe nhóm co dông s htru tr 10% (muOi phan tram) tng s c phan ph 

thông trong thai gian lien tic It nht 6 (sáu) tháng có them eác quyn sau: 

a. D c1r ngtrOi vào HDQT và Ban Kim soát; 

b. Yêu cau triu tp hp DHDCD trong nh0ng tru'Ong hop nêu tai  Khoãn 3 Diu nay; 
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c. Xem xét va trich liic s biên bàn va các nghj quy& cUa HDQT, báo cáo tài chinh 

giva nãm và hang näm theo mu cUa he th6ng k toán Vit Nam và các báo cáo 

cüa Ban Kim soat; 

d. Yêu cu Ban Kim soát kim tra trng v.n d ci th lien quan dn quàn l', diu 

hành hot dng cüa Ngân hang khi xét thy can thit. Yêu c.0 phãi bang van bàn; 

phãi có h9, ten, dia chi thtrng trá, quc tjch, st Gi&y chUng minh nhân dan, H 

chiu hoc chüng thrc cá nhân hcrp pháp khác di vói c dông là çá nhân; ten, dia 

chi thtrO'ng tri, qu6c tich, s quyt djnh thành lap hoc s dang k' kirih doanh dM 

vâi ci dông là t chc; sé lucing c phn và thOi dim dang k' c phan cüa trng 

c dông, tng s c phan ciia cã nhóm c dông và t I sâ hUu trong tng s c 

phan cüa Ngân hang; vAn d cAn kim tra, rniic dIch kim tra; 

e. Các quyn khác theo quy djnh cüa Pháp luat va Diu 1 Ngân hang. 

3. C dông hoc nhóm c dông quy djnh tai  Khoàn 2 Diu nay có quyn yêu cAu triu 

t.p hçp DHDCD trong các truông hçrp sau dày: 

a. HDQT vi ph.m nghiêm tr9ng quyn cüa c dông, nghTa vi cüa NguOi quán l' 

hoc ra quyt dnh vtr9t qua thAm quyn ducc giao; 

b. Nhim k' cUa HDQT dã vt19t qua 6 (sáu) tháng ma HDQT mói chua &rçrc bAu 

thay th; 

c. Các trtràng hpp khác theo quy djnh cUa Pháp luat  va Diu I Ngân hang. 

Yêu cAu trieu tp h9p DHDCD phãi &rqc 1p bAng van bàn và phài có h9, ten, dja chi 

thuàng trü, s giAy chi.'rng minh nhân dan, ho chiu hoc chüng thrc cá nhân hqp pháp 

khác di vói c dông là cá nhân; ten, dja chi thuong trü, quc tjch, s quy& dinh 

thành lap hoc s dang k kinh doanh di vâi c dông là t chüc; s c phAn và thai 

dim dãng ky c phAn cUa t&ng c dông, tng s c phAn cüa Ca nhóm c dông Va t' 

le sâ hiru trong thng s c phAn cüa Ngân hang, can cu va I' do yêu cAu triu tap hop 

DHDCD. Kern theo yêu cAu phài Co các tài lieu, chCrng cir v các vi pharn cüa HDQT, 

mirc d vi pharn hoc v quyt djnh vl.19t qua thAm quyn. 

4. C dong là t ch(rc CO quyn cü mt hoc mt s ngtthi d?.i diên theo Uy quyn thirc 

hin các quyn c dông cCia mmnh theo quy djnh cüa Pháp luat; trt.rà'ng hgp có nhiu 

han môt nguOi d?i  din theo üy quyn di.rcyc ci~ thI phài xác djnh ci th s c phAn Va 

s phiu bAu cüa mi nguôi del  din. Vic ci.'r, chAm drt hoc thay di nguai del  din 

theo üy quyn phài dugc thông báo bAng van bàn dn Ngân hang trong thô'i han sóm 

nhAt. Thông báo phãi có các ni dung chü yêu sau dày: 

a. Ten, dja chi thung trü, quc tich, s6 và ngày quyt djnh thành 1p ho.c dãng k' 

kinh doanh cüa c dông; 

b. S lucrng c phAn, 1oi c phAn và ngày dang k' c dông tai Ngân hang; 
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c. Ho, ten, dia chi thi.rông trü, quc tich, s Giy chüng minh nhân dan, H chiu 

ho.c chCrng thirc cá nhân hcip pháp khac cüa ngithi di din theo ày quyn; 

d. S c phn duqc ày quyn dai  din; 

e. Thai hn di din theo ày quyn; 

f. Ho, ten, ch k càa ngu6i dai  din theo ày quyn va ngu'ô'i dai  din theo Pháp lu.t 

cüa Co dông. 

5. Viêc d cr ngisO1 vao HDQT, Ban Kim soát thr ic thirc hin truóc khi h9p DHDCD 

trén Co sâ tuan thli thu tic quy djnh ti Diu 51 cüa Diu 1 ny. S lucing rng cQ viên 

ma mi nhóm CO quyn d cr phv thuc vào s luang irng cü viên do DHDCD quyt 

djnh và t' lê s hUii c phn cüa mi nhóm. 

Các c dông nm giu c phn ph thông trong thai hn lien tiic It nht 06 (sáu) tháng 

có quyn gp s quyn biu quyt d d cir cac üng vien HDQT, Ban Kim soát. C 

ông hoc nhóm c dông nm gi tir 5% dn dtiâi 10% tng s c phn có quyn biu 

quy& duçic d cir mt (01) i'rng viên; t& 10% c1n duii 30% dirge d ccr thi da hai (02) 

I'rng viên; tCr 30% dn duài 40% du9c d c ti da ba (03) (mg viên; tCr 40% den du'ói 

50% d119c d ct'r thi da bn (04) Ung viên; tlr 50% dn duO 60% duqc dè ctr t6i da 

näm (05) i'mng viên; tIm 60% dn du'âi 70% dirge d cfr thi da sãu (06) 1rng viên; tIm 70% 

dn 80% dirge d cCr tii da bay (07) (mng viên; và tIm 80% dn dirâi 90% dirge d ca ti 

da tam (08) 1mng viên. 

TrirOng h9p s Iuçing i'mng viên HDQT/Ban Kim soát thông qua d cCr và áng cCmvn 

không dü s h.rcmg cn thi&, HDQT/Ban Kim soát throng nhim eO th d cu them 

(mg c(m viên hoc t ch(rc d ci'm theo ea ch dirgc Ngân hang quy djnh tai Diu le và 

quy eh ni b v quãn tn cong ty. Thu tue HDQT/Ban Kini soát throng nhim giói 

thiu (mg viên HDQT/Ban Kim soát phãi &rgc cong b rO rang va phãi &rgc 

DHDCD thông qua tnróc khi tin hành d e(m theo quy djnh pháp Iuât. 

6. C dông i.ru däi eo t(me có các quyên sau: 

a. Nh.n c tüc vói mi.rc theo quy djnh eüa Ngán hang trong tlmng thai ks'; 

b. Dirge nh.n li mt phn tài san cOn li tirong i[rng vái s c phn gop vn vao 

Ngân hang, sau khi Ngan hang da thanh toán ht các khoân ng, khi Ngân hang 

giãi th hoe phá san; 

e. Các quyn khác nhu eii dông ph thông, trIm eác quyn biu quy&, dir h9p 

DHDCD, d ei~ ngi.mai vâo HDQT và Ban Kim soát (C dOng scr hUn e ph.n iru 

dãi e tirc không có quyn biu quy&, dir h9p DHDCD, d e(r nguai vào HDQT 

va Ban Kim soát). 
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Diêu 29. Nghia viii cüa c dông 

C dOng cQa Ngn hang phâi thirc hin các nghTa vij sau: 

a. Thanh toán dü s6 c phn cam kt mua trong thi han  do Ngân hang quy djnh; 

chiu trách nhiêm v cac khoãn na và nghia vu tài san khác cüa Ngân hang trong 

pham vi s vn dà gop vào Ngân hang; 

b. Không duçic riit vn c phn dã gop ra khôi Ngân hang duâi mi hInh thrc dn 

dn viêc giãm vn diu 1 cüa Ngân hang, trtr trumg h9p duoc Ngân hang hoc 

ngui khác mua lai  c phn theo quy dlnh  ciia Pháp luat  và Diu l nay. TnrOng 

hqp có c dông rut mt phAn ho.c toàn b vn c phn dã gop trái vâi quy djnh 

tai Khoãn nay thI c dông do và ng.rài cO igi Ich lien quan trong Ngân hang phái 

cUng lien dái chju trách nhiêm v các khoãn nq Va nghia vi1 tài san khác cUa Ngân 

hang trong pham vi giá tn c phn dã bj rCit; 

c. Chiu trách nhiém truâc Pháp lut v tinh hçp pháp cüa ngun vn gOp, mua, nhn 

chuyn nhugng c phn t?i  Ngân hang; không sü dung ngun vn do th chirc tin 

ding, chi nhánh ngân hang nu'ác ngoai cp tin dung d mua, nhn chuyn nhuçng 

c phn cOa Ngân hang; không duac gOp vn, mua c phn cUa Ngân hang di.rOi 

ten cUa cá nhân, pháp nhân khác duOi mci hInh thic, trir tri.thng hçrp üy thãc theo 

quy djnh cUa pháp lu.t; 

d. Tuân thU Diu 1 v quy ch quân I ni b Ngân hang; 

e. Chp hanh nghj quy&, quy& djnh cUa DHDCD, HDQT; 

f. Cung cp thông tin cá nhân chinh xác khi däng k mua c phn. Thông báo ngay 

khi cO sr thay di thông tin dã dang k. 

g. Thirc hin cac nghia vu khác theo quy dlnh  cQa Lut Doanh nghip và Diu I 

Ngân hang; 

h. C dông ph thông phái chu trách nhim cá nhân khi nhán danh Ngân hang &räi 

m9i hInh thUc d thirc hin mt trong the hành vi sau day: 

(i) Vi pham Pháp lu.t; 

(ii) Tin hành kinh doanh va các giao djch khác d tir Igi hoãe phiic vu Iqi Ich 

cUa t ch(rc, cá nhân khác; 

(iii) Thanh toán các khoân ng china dn han  tnrâc nguy c tai chinh có th xay 

ra d& vOi Ngân hang. 

2. C dông nhân Uy thác du tir cho t chUt, çá nhân khác phãi cung cp thông tin v 

chU s h&u thrc sr cUa s c phn ma mInh nhan Uy thác du ttr; nu không cung cp 

thông tin cho Ngân hang, trong truOng hqp Ngân hang phát hin ra chU s hcu thrc 
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sir, Ngân hang có quyn dInh chi các quyn c dông lien quan dn s c phn không 

cOng khai chQ sà hUu thirc sir. 

Diéu 30. Di hi ding c dông 

DHDCD gm t&t eà c dông có quyn biu quyt, là ca quan quy& djnh cao nht cOa 

Ngân hang. 

2. DHDCD có các quyn và nhim vi sau day: 

a. Thông qua djnh huóng phát trin cüa Ngân hang; 

b. Süa di, bt sung Diu lê cOa Ngan hang; 

e. Phe chun quy dinh v t chi'rc va ho.t dng cOa HDQT, Ban Kim soát; 

d. Quyt djnh s6 luçing thành vien HDQT, Ban Kim soát timg nhim ks'; bu, min 

nhiêm, bâi nhiêm, bu b sung, thay th thành viên HDQT, thành viên Ban Kim 

soat phCi hop vâi các tiêu chun, diu kin theo quy dlnh  cOa Lu.t các TCTD và 

Diu i nay; 

e. Quy& dinh mUc thO lao, thirông va các lai Ich khác di v&i thành viên HDQT, 

thành viên Ban Kim soát va ngân sách hot dng cUa HDQT, Ban Kim soát; 

f. Xem xét và xCr l theo thAm quyn vi pham cUa HDQT, Ban Kim soát gay thit 

hi cho Ngân hang và c dông cOa Ngân hang; 

g. Quy& djnh ca cu t chirc, b may quàn l diu hành cüa Ngan hang; 

h. Thông qua phirong an thay di mi'rc vn diu I; thông qua phirong an chào ban cô 

phn, bao gm loai c phn và s lixgng c phAn mOi se chào ban; 

i. Thông qua vic mua li c phn dA ban; 

j. Thông qua phuang an phát hành trái phiu chuyn di, trái phiu kern chcrng 

quyên; 

k. Thông qua báo cáo tài chinh hang näm; phuang an phân phi lgi nhun sau khi dã 

hoàn thành nghTa vj thud va các nghia vi tài chInh khác cüa Ngân hang; 

1. Thông qua báo cáo cüa HDQT, Ban Kim soát v viêc thuc hiên nhim vu, quyên 

hn dirge giao; 

rn. Quyt djnh thành l.p Cong ty con; 

n Thông qua phuang an gop vn, mua c phn cüa doanh nghiép, tt cht'rc tin diing 

khác có giá tr tir 20% (hai muai phn tram) trà len so vol vn diu 1 cCia Ngan 

hang ghi trong báo cáo tài chInh dã duge kim toán gn nht; 
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o. Quyt dnh du tu, mua, bàn tài san cüa Ngân hang có giá trj tfr 20% (hai mimi 

phn tram) trâ len so vOi vn diu l cUa Ngan hang ghi trong báo cáo tài chinh dà 

thxgc kim toán gn nht; 

p. Thông qua các hop ding cO giá trj trên 20% (hai mucri phAn tram) vn diu l cUa 

Ngân hang ghi trong báo cáo tài chInh dã du'gc kim toán gn nht gi0a Ngân 

hang vâi thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dc, c dông 

Ian, nguai có lien quan cüa NguO'i quãn l', thành viên Ban Kim soát, c dông lou 

cüa Ngán hang; Cong ty con, Cong ty lien kt cüa Ngân hang; 

q. Quyt dinh viéc chia, tách, hop nht, sap nhâp, chuyn di hInh thóc phap l, giai 

th hoac  yêu cAu TOa an ma thU tic phá san ngân hang; 

r. Quy& djnh giài pháp khc phic bin dng lan v tai chInh cUa Ngân hang; 

s. Các quyn va nhim vii khác theo quy dnh tai  Diu 1 nay và quy dnh cUa Pháp 

1ut CO lien quan. 

3. DHDCD thuOng niên thão Iun va thông qua ti thiu cac vn dé quy dnh tai  Dim k 

va 1 Khoàn 2 Diu nay va cac vn d khãc thuc thm quyn theo quy djnh tai  Diu 1 

Ngân hang. 

Diu 31. Thm quyn triu tp hp Di hi ding c dông 

DHDCF) hop thuông niên ho.c bt thuOng; It nht mi nàm hçp mt In. Oja diem 

h9p DHDCD phài i trên lAnh th Vit Nam. Trtrmg hop cuc h9p DHDCD duçic ti 

chirc dng thi nhiu dja dim khác nhau thI dja dim h9p DHDCD ducic xac djnh 

là nai chU t9a tham dr h9p. 

2. Hmnh th(ic hop DHDCD: NguO'i triu tp h9p thrçc quyt djnh hra ch9n mt trong các 

hinh thuc h9p DHDCD sau: Trçrc tip (hInh thCrc h9p truyn th6ng); Trirc tuyn; Trrc 

tuyn kt hop trlrc tip. 

Di vii hmnh thi'rc h9p trijc tuyn, trIrc tuyn k& hop trirc tip: (i) Tuân thU Quy ch 

T chirc hgp Dai  hi dng c dông trçrc tuyn và bO phiu din tU; (ii) Ngiräi triu tp 

h9p thrçc chU dng quyt djnh aug diing, phuang tin trin khai; (iii) Cách thUc, 

hirOng dn c dông tham gia h9p, biu quyt phai ducc gCri dn c dông kern Thông 

báo môi h9p. 

3. DHDCD phãi h9p thumg niên trong thai han  4 (bn) tháng, k tlr ngày kt thUc nãm 

tài chinh. Theo d nghj cUa HDQT, Ca quan dàng k' kinh doanh cO th gia han  thôi 

han hop DHDCD theo quy djnh cUa Pháp lust. DHDCD thuang niên thào lun và 

thông qua cac vn d sau day: 

a. Báo cáo tài chInh hang näm, k hoach kinh doanh hang näm cUa Ngân hang; 

b. Báo cáo cfia HDQT v quin trj và kt qua hoat  dng cUa I-IDQT và tlrng thành 

viên HDQT; 

Trang 29/75 



LienVuetPostBank 
NGAN HANG BLIU DIEN LIEN VIET 

Diu 1 Ngân hang Thwmg mai  Co phn Btru din Lien Vit 

c. Báo cáo cUa Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Ngan hang, v két qua hoat 

dng cUa HDQT, Tng giám dic; 

d. Báo cáo tir dánh giá k& qua hot dng cUa Ban kim soât và cUa tlrng Thanh vien 

Ban kim soát; 

e. Mirc c tUc di vâi mi c phAn cüa tüng 1oi; 

f. Các vn d khác thuc thm quyn. 

Tai thyi dim kt thóc nãm tài chinh, HDQT, Ban Kim soát chuAn bj cac báo cáo va 

tài 1iu lien quan; dam bão các Báo cáo kt qua kinh doanh, Báo cáo tài chinh cUa 

Ngân hang, Báo cáo dánh giá cong tác quãn l', diu hành Ngân hang phãi có a trV sâ 
chinh ca Ngân hang chm nht 10 ngày truóc ngày khai mc cuc h9p thuông niên 

cUa DHDCD. 

4. DHDCD hop bt thi.iong theo trieu tp h9p cüa HDQT trong các tru0ng hp sau day: 

a. HDQT xët thy cn thi& vi igi ich cUa Ngân hang; 

b. S thành viên HDQT, Ban Kim soát cOn lal  It han s thành viên theo quy djnh 

cUa Pháp Iu.t; 

c. Theo yêu cu cña c dông hoc nhóm c dông sO hthi trén 10% (mithi ph.n tram) 

s6 c phAn ph thông trong thai gian lien tic It nht sáu thang; 

d. Theo yeu cAu cüa Ban Kim soát; 

e. Các truOng hcp khác theo quy djnh cUa Pháp luat. 

5. HDQT phài triu tap h9p DHDCD trong thai hn 30 (ba mu'oi) ngày, k tlr ngày s 

thành viên HDQT, Ban kim soát cOn lai nh.r quy djnh t?i  dim b ho.c nhan du9c yêu 

cAu quy djnh t?i  Dim c va d Khoãn 4 Diu nay. 

TruOng h9p HDQT không triu tp hçp DHDCD theo quy djnh thI Chü tich  HDQT 

và các thành viên I-QT phãi chju trách nhim tnrâc Pháp 1ut va phãi bi thuOng 

thit hi phát sinh cho Ngân hang. 

6. TruOng hçrp HDQT không triu tp h9p DHDCD theo quy djnh t?i  Khoãn 5 Diu nay 

thI trong thOi hn 30 (ba muai) ngày tip theo, Ban Kim soát thay the HDQT triu 

t.p h9p DI-IDCD theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip va Diu 1 nay. 

Trung hop Ban Kiem soát không triu t.p hpp DHDCD theo quy djnh thI Ban Kiem 

soát phãi chiu trách nhim tnr6c Pháp Iut và bi thtthng thit hai  phát sinh cho Ngân 

hang. 

7. Truäng hqp Ban Kiern soát không triu tp h9p DHDCD theo quy dnh tai Khoán 6 

Diu nay thI cA dông hoc nhóm c dong quy djnh t?i  Khoàn 2 Diu 28 cüa Diu ! 
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nay dã yêu câu có quyên thay the HDQT, Ban Kiêm soãt triu tp h9p DHDCD theo 

quy dinh cUa Luât Doanh nghip và Diêu 1 nay. 

Trong tnrng hop nay, c dong hoc nhóm c dong triu t.p h9p DHDCF) có th dê 

nghi co quan däng k kinii doanh giam sat vic triu tp va tin hAnh h9p nu xét th.y 

can thit. 

8. Ng.rOi triu tp phãi thrc hin các cong vic sau day d t chrc hçp DHDCD: 

a. Lap danh sách c dông Co quyn dir h9p; 

b. Cung cp thông tin và giãi quyt khiu ni lien quan dn danh sách c dông; 

c. Lp chuong trinh Va nii dung cuc hop; 

d. ChuAn bj tài lieu cho cuc hçp; 

e. Du thão nghj quy& cüa DHDCD theo ni dung dir kin cüa cuic hçp; danh sách 

và thông tin chi ti& cCia cac üng ci:r viên trong trtrông hop bu thành viên HDQT, 

Thành viên Ban kim soát; 

f. Xác djnh thôi gian và dja dim hçp; 

g. Gtri thông báo moi hop dn timg ct dông cO quyn dir hop; 

h. Các cong viec khác phic vi cuc h9p. 

9. Chi phi cho viêc triêu tp va tin hành h9p DHDCD theo quy djnh tai  các Khoàn 5, 6 

và 7 cüa Biu nay s dtrçc Ngân hang hoàn li. 

10. Ngoài ra, HDQT phâi triêu t.p hp DHDCD bt thirOng khi cO yêu cu cCia NHNN. 

Truang hop xay ra sir kiin ãnh htiOng dn an toàn hot dng cUa Ngan hang, NI-INN 

có quyn yeu cu HDQT cUa Ngân hang triu tp DHDCD bt thuOng va quy& djnh 

v ni dung NI-INN yêu cu. 

Dieu 32. Danh sach co dong cO quyen dçr h9p DI hi dong co dong 

Danh sách c dông CO quyn dir hop DHDCD dLrçc lap dra trén So dang k c dông 

ciia Ngân hang. Danh sách ct dông cO quyn dir h9p DHDCD ducic lap không sam 

hon 30 ngày truóc ngày gCri giy mOi h9p DHDCD. 

2. Danh sách c dông cO quyn dir h9p DHDCD phài có h9, ten, dla  chi thiräng trü, quc 

tjch, s The can ciro'c cong dan hoic Gi.y ching minh nhân dan, H chiu hoc 

chthig thirc cã nhân hop pháp khác cQa c dông là Ca nhân; ten, dja chi thuông trO, 

quc tjch, s quy& djnh thành 1p hoc st dang k' kinh doanb cQa c' dông là t chUc; 

s luqng c phAn tirng loai, s va ngày dang k c dOng cUa trng c dông. 

3. C dông CO quyn kim tra, tra cj'ru, trich lic va sao danh sách c dông có quyn dir 

hop DHDCD; yêu cu si'ra di nhcng thông tin sai loch hoc b sung nhüng thông tin 

cn thit v mlnh trong danh sách c dong có quyn dr h9p DI-IDCD. Trinh ttr, thU 
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tiic yêu cu cung cp thông tin trong s dang k' c dông thrc hin theo quy djnh do 

HDQT Ngan hang ban hành. 

Diu 33. Chiro'ng trinh và ni dung hçp Di hii ding c dông 

Ngi.rôi triu tp h9p DHDCD phãi 1p danh sách c dông có quyn dr h9p và biu 

quyt; chuAn bi chtrong trinh, ni dung, tài lieu cuc h9p va dr thào ngh quyt d& 

vâi ttmg vn dà trong chLrong trInh hpp; xác djnh thOi gian, da dim h9p và gcri thông 

báo mO'i hop dn cac c dông có quyn dir h9p. 

2. C dông hoäc nhóm c dông quy djnh t.i Khoàn 2 Diu 28 cUa Diu I nay có quyn 

kin nghj vn d thra vào chuong trInh h9p DHDCD. Kin nghj phãi b&ng van bàn và 

thrçic gUi dn Ngân hang châm nht ba ngày lam vic truOc ngày khai mac. Kin nghj 

phãi ghi rö ten c dông, s hxgng tirng loi c phn cüa c dông, s và ngây dáng k' 

c dông tai  Ngân hang, vn d kin nghi dua vao chi.rang trInh hop. 

3. Ngrôi triu tp h9p DHDCD chi có quyn tr ch61 kin ngh quy dlnh  ti Khoãn 2 

Diu nay nu có mt trong các triiàng hçp sau day: 

a. Kin nghj du'çc gUi dn không dUng thai hn hoc không dU, không dUng ni 

dung; 

b. Vn d kin nghj không thuc thni quyn quyt dnh cUa DHDCD. 

4. Ngtrai triêu tap hp DHDCD phâi chip nhn và dua kin nghj quy djnh ti Khoãn 2 

Diu nay vào di.r kin chiiang trInh va ni dung cuc hpp, trr trumg hqp quy djnh ti 

Khoãn 3 Diu nay; kin nghj thrçc chInh thrc bii sung vào chtrcng trmnh Va ni dung 

cuc hop  nu du'c DHDCD chip thu.n. 

Diu 34. Mô'i h9p Di hi dng c dông 

Nguài triu tap  hp DI-IDCD phài gUi thông báo mi hp dn tht ca c dông trong 

Danh sách c dông có quyn dr hp chm nht 10 (mui) ngày truâc ngày khai mac. 

Thông báo thxçc gUi bang phu'ang thUc bão dam dn ducrc dja chi lien l.c cUa c 

dông; dng thôi dang trên trang thông tin diên tcr cUa Ngân hang và däng báo h&ng 

ngày cUa trung irclng hoäc dja phucing, khi xét thy cn thi& theo quyêt djnh cUa 

ngtrO'i triu t.p cuc hop. 

2. Thông báo mi hp phái có ten, dja chi tri s chmnh, ma s doanh nghip cUa Ngân 

hang; ten, dja chi thuOng trU cUa c dông là cá nhân hoc ten, da chi tru sO' chInh cUa 

c dông là t' chU'c; thai gian, dla  dim hp và nhung yêu c.0 khác d6i vói ngtri dr 

hop. 

3. Kern theo thông báo mô hçp phãi CO các tài lieu sau: 

a. Ch.ro'ng trinh hop, các tài lieu sU diing trong cuc hp và dir thão nghj quyêt dôi 

vâi tcrng vAn d trong chuang trInh hop. 
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b. Phiu biu quy&. 

c. Mu chi djnh dai diën theo üy quyn du hçp. 

4. Vic gi:ri tài 1iu hpp theo thông báo mi h9p theo quy djnh trên co th thay th bang 

vic däng tài len trang thông tin then tü cUa Ngân hang. Trung hçp nay, thông báo 

môi hop phài ghi rO nai, cách thtrc tãi tài 1iu và Ngân hang phài gui tài 1iu h9p cho 

cô dông nu c dông yeu cau. 

Diu 35. Quyn di hçp Di hi dng c dông 

C dông có th trirc tip tham dr h9p, üy quyn bang vAn bàn cho mt nguOi khác di.r 

h9p thông qua mQt trong cAc hinh thirc sau: 

a. Tham du va biu quy& trrc tip tai  cuc h9p. 

b. Uy quyn cho mt nguôi khác tham dr và biu quyt tai  cuc hop. 

c. Tham dr và biu quyt thông qua hQi nghj tnrc tuyn, bó phiu din tr hoàc hInh 

thi'rc diên tCr khác. 

d. GCri phiu biu quyt dn cuic h9p thông qua gui thu, fax, this diên tir. 

Tnrng h9p c dông là th chirc chua có ngi.rài dai  din theo üy quyn thI có th uy 

quyn cho mt (mQt s) ngui dir hcip DHDCD. 

2. Vic üy quyn cho ngisôi di din dr h9p DHDC[) phài 1p thành vAn bàn theo mâu 

cUa Ngân hang và phài có ch k' theo quy djnh sau day: 

a. Tri.r6ng hçip c dông là cá nhân là ngisài Uy quyn thI phài có chQ k cüa c dong 

dO và cá nhân, nguñ dai din theo pháp lut cCia ti chi.rc dis9c üy quyn dr hpp; 

b. Trirng hqp nguài dai  din theo üy quyn cila c dông là t chirc là nguäi Ciy 

quyn thl phài có chU k cüa nguôi di din theo üy quyn, ngtrài di diên theo 

Pháp luât cüa c dông và ngirôi ducic Uy quyn dir h9p. Chtr k' cüa nguOi üy 

quyn phãi ducc dóng du cUa ti chirc. TnrOng hqp chQ k cüa ngi.thi üy quyn 

chisa cO thAm quyn c1isçc dóng du t chi'rc thI phái ducc di din cO dU thm 

quyn cfia t chirc k ten, dóng du d xac nhân do là chu k cüa ngi.rôi Uy quyn; 

c. Trong truOiig hçip khác thi phài có cht k cüa nguäi d.i din theo Pháp 1u.t cüa 

c dông và ngiiôi thrçc Ciy quyn dir hpp. 

Ngisi du'cc üy quyn d h9p DHDCD phài nip vAn bàn üy quyn truóc khi vào 

phông h9p. 

3. Trr trt1ông hçp quy djnh tai  Khoàn 4 Diu nay, phiu biu quy& càa nguOi duoc Uy 

quyn dir h9p trong phm vi du9c Uy quyn vn cO hiu lrc khi cO mt trong các 

truxng hcip sau day: 

a. NguOi üy quyn dA ch&, bj h?n  ch nAng lirc hành vi dan sr hoc bj mt nAng luc 
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hành vi dan sij; 

b. Nguäi üy quyn dA chm dat vic y quyn. 

4. Quy dinh tai Khoãn 2 Diu nay không ap ding nu Ngân hang nhan &rçYc thông báo 

bang van ban v mt trong các truong h?p  quy djnh tai  Khoàn 3 Diu nay ch.m nht 

24 (hai muti ti.r) gi truOc già khai mac  cuc h9p cUa DHDCD. 

5. Chi nhcrng ngri Co ten trong danh sách c dong Co quyn dr h9p DHDCD mOi có 

quyn tham dr h9p DHDCD. 

Diêu 36. Biu kiên tin hành hQp Di hi dông cô dông 

1. Cuôc h9p DHDCD dirqc tin hành khi có s c dông dr h9p dai  din it nht 51% 

(nãm muoi m& phAn tram) tng s phiu biu quyk 

2. Tnrông h9'p cuc h9p lAn thr nhAt không dü diu kin tin hành theo quy djnh t?i 

Khoãn 1 Diu nay thi duçic triu tp h9p lAn thir hai trong thi han  30 (ba muoi) ngày, 

k tir ngày dr djnh h9p lAn thá nht. CuOc  h9p cüa DHDCD triu tp IAn thir hai dtxçrc 

tin hành khi CO s6 c dông dir hpp di diên it nhAt 33% (ba muai ba phAn tram) tong 

s phiu biu quyt. 

3. Trirng hçip cuôc h9p triu tp lAn thr hai không dU diu kiin tin hành theo quy djnh 

tai Khoãn 2 Diu nay thi dirge triu t.p h9p IAn thr ba trong thii han  20 (hai mtroi) 

ngày, k tr ngày dir djnh hçp IAn thir hai. Truông hcrp nay, cuc h9p cüa DHDCD 

dirge tin hành không phu thuc vào tng s6 phiu biu quyt cUa các c dông dii 

hçp. 

4. Chi có DHDCD mâi có quyn thay di chirang trInh h9p dã dirçrc gri kern theo thông 

báo mi h9p theo quy d!nh tai Khoãn 3 Diu 34 eüa Diu le nay. 

Diêu 37. Th thfrc tin hãnh h9p va biu quyt ti Di hi dng c dông 

Th thCrc tin hành hpp và biu quyt tai  DHDCD thrgc tin hành theo quy dnh sau 

day: 

1. Truàc khi khai mac cuc h9p, phãi tin hành däng k c dông dir hpp DHDCD. 

Ngtrài dang k dr hpp s dirge cp the biu quyt tLrong l'rng vOi s vAn dA cAn biu 

quyt trong chirang trInh hop. 

2. Chü t9a, thir k và ban kim phiu cüa cuc h9p DHDCD dircc quy djnh nhir sau: 

a. Chi.'i tch HDQT lam chü tpa các cue h9p do HDQT triu t.p; tnrOng hcp Chü 

tjch vng mt hoc tam  thôi mAt khã näng lam vic thi các thành viên I-ffQT can 

ia bAu mt ngirài trong s ho lam chü t9a cuc h9p theo nguyen tc da s; truông 

hqp không bAu di.rgc nguOi lam chü t9a thi Truông Ban kim soát diAu khin d 

DHDCD bAu chü tça cuOc h9p va ngtri cO s phiu bAu cao nhAt lam chñ t9a 

cuQc hcp; 
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b. Tnthng hçip khác, ngui k ten triu t.p hpp DHDCD diu khin d DHDCD bAu 

chü toa cuc hpp và nguôi có s phiu bu cao nhAt lam chü tpa cuc hpp; 

c. Chü toa ci'r mtt hoac  mt s ngir6i lam thu ky cuc hpp; 

d. DHDCD bu không qua näm nguäi vào ban kim phiu theo d nghj cüa chü tpa 

cuc hpp. 

3. Chirong trInh va ni dung hpp phãi dugc DHDCE) thông qua ngay trong phiên khai 

mac. Chucrng trInh phãi xac djnh rO va chi tit thai gian dii vâi tU'ng vn d trong ni 

dung chuong trInh hpp. 

4. Chü toa va thu k9 hpp DHDCD Co quyn thrc hiên cac bin pháp cn thit d diu 

khin cuôc hop môt cách hap l, có trt tr, dung thea chuang trInh dã dupe thông qua 

và phãn ánh duac mong mun cüa da s nguäi dir hop. 

5. DHDCD thão luan  Va biu quyt theo tt'rng vn d trong ni dung chuong trInh. Vic 

biu quy& dirge tin hành bang cách thu the biêu quyt tan thành nghj quyt, sau do 

thu the biu quy& không tan thành, cui cüng kim phiu t.p hap s phiu biu quyt 

tan thành, không tan thành, không có kin. K& qua kim phiu dirge chC tpa cong 

ngay truâc khi b mc cuc hcp. 

6. Ci dông hoc ngui dirge üy quyn dr hpp dn sau khi cuc hpp dã khai mc dupe 

dang k va có quyn tham gia biu quy& ngay sau klii dang k. ChC tpa không dirge 

dirng cuc hpp d nhang nguô'i dn muon dang k; trong truông hap nay, hiu lrc cUa 

nhung biu quyt dã tin hành không bj ành huàng. 

7. NguOi triu tp hpp DHDCD CO quyn: 

a. Yêu cu tht cã ngui dir hpp chju sir kirn tra hoc cac biên pháp an ninh hpp 

pháp, hop 1 khác; 

b. Yêu cau co quan Co thm quyn duy trI trt tir cuc hpp; tr1e xut nhung nguôi 

không tuân thu quyn diu hành cia chi. tpa, cô ) gay rôi trt tir, ngän can tién 

trin bInh thuOng cüa cuc hpp ho.c không tuân thu cac yeu cau v kim tra an 

ninh ra khOi euc hpp DHDCD. 

8. Chü tpa có quyn hoãn cuoc hpp DHDCD dã có dü s6 ngträi däng k dr hpp thea quy 

dlnh dn mt thai dim khác hoac  thay di dja dim hpp trong trirYng các tru6ng hpp 

sau day: 

a. Dja dim hpp không cO dU ch ngi thun tin cho tht ca nguOi d hpp; 

b. Các phuang tin thông tin ti dja dim hpp không bâo dam cho các ci dong dr 

hpp tham gia, thão Iuân va biu quyêt; 

e. Co nguôi du hpp can trO, gay ri trât ta, có nguy co lam cho cuc hpp không dupe 

tin hành mt cách cong bang và hap pháp. 
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Thai gian hoAn ti da không qua 03 (ba) ngày, k tt'r ngày cuc h9p dis djnh khai mc. 

9. Truông hcxp chi.i t9a hoãn hoc tam  di'rng h9p DHDC]E trái vói quy djnh tai  Khoãn 8 

Diu nay, DHDCD bu mt nguai khác trong s nhüng ngirài dr hpp d thay th chU 

toa diu hành cuQc h9p cho dn lüc kt thüc và hiu lrc cac biu quyt tai  cuc h9p 

do không bj ãnh huàng. 

Diêu 38. Thông qua nghj quyt cüa Dai  hi &ng c doug 

Quy& djnh cUa DHDCD &rQc thông qua theo quy djnh sau day: 

a. DHDCD thông qua các quy& dlnh  thuc thAm quyn bang hlnh thi'rc: (i) biu 

quyt tai  cuc hpp; hoc (ii) 1y kin bang van bàn; 

b. Trir trung hcp quy dinh t?.i  Dim c Khoãn nay, quy& djnh cüa DHDCD dup'c 

thông qua t.i cuc hop khi duçc s c dông dai din trén 51% (nam miioi mt 

ph.n tram) tng s phiu biu quyt cüa tht ca c dông dir h9p chip thun; 

c. Di vói quyt dnh v các vn d quy djnh tai  cãc Dim b, h, o Va q Khoãn 2 Diu 

30 cüa Diu l nay thI phãi drçc s c dông d.i din trên 65% (sáu muai lam 

ph.n tram) thng s phiu biu quy& cia tt cá c dông d hpp chAp thuan; 

2. Viec bAu thành viên HDQT và Ban Kim soát phãi dugc thic hin duO'i hInh thCrc bu 

dn phiu, theo do mi c dông có thng s phiu biu quy& ttrGng rng vol tong so cO 

phn sâ h0u nhân vài s thành viên dugc bu ctia HDQT ho.c Ban Kim soát và c 

dông cO quyn dèn h& t6ng s phiu bu cQa mmnh cho mt hoc mt s Crng cU viên. 

3. Các ngh quyt cCa DHDCD di.rgc thông qua bang 100% tng s c phAn cO quyn 

biu quy& là h9p pháp Va có hiu 1rc ngay cà khi trinh tIr va thU tpc thông qua nghj 

quy& do không dtrçc thrc hin dUng nhu quy djnh. 

4. Nghj quyt cUa DHDCB phài dtrcic thông bão dn c dông cO quyn dir h9p DHDCD 

trong thô han  15 ngày, k t1r ngày nghj quyt ducrc thông qua; truông h9p Ngân hang 

có trang thông tin din tU•, vic gUi nghj quyt cO th thay th bang vic dang tãi len 

trang thông tin din tr cUa Ngân hang. 

5. Quy& dlnh  v các vAn d quy djnh tai  các Dim a, d, f, va q Khoãn 2 Diu 30 cUa 

Diu 1 nay phãi duqc thông qua bang hInh thirc biu quyt tai  cuc h9p DHDCD. 

6. ThAm quyn và th thirc lAy kin c dông bang van bàn d thông qua quy& djnh cUa 

DHDCD thrc hin theo quy djnh nhi.r sau: 

a. HDQT cO quyn lAy 2 kin c dông bang van bàn d thông qua quyAt djnh cUa 

DHDCD bAt cir thO dim nào nêu xét thAy can thi& vI igi Ich cUa Ngân hang; 

Vic l.p danh sách c dông gUi phiu lAy kin thirc hiên theo quy djnh v lap 

Danh sách c dông Co quyn dr h9p DI-IDCD. Yéu cAu và cách thCrc gUi phiu lAy 

kin va tài lieu kern theo thuc hin theo quy djnh môi h9p DHDCD; 
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b. HDQT phài chun bi phiu thy kin, dir thào quyt dlnh  cüa DHDCE) và các tài 

lieu giâi trInh dir thào quyt djnh. Phiu ly kin kern theo dçr thào quyt djnh và 

tài lieu giãi trinh phai thrcrc gUi bang phucmg thrc bão ám dn ja chi throc dang 

k cUa t&ng c dông có quyn biu quy& chm nht 10 ngày truóc thai hn phai 

gUi Iai  phiu thy ' kin; 

c. Phiu ly kin phãi có các n0i  dung chU yu sau day: 

(i) Ten, dia chi tru sO' chInh, ma s doanh nghip cUa Ngan hang; 

(ii) Mic dIch thy ' kin; 

(iii) HQ, ten, dla  chi th.rmg trü, dja chi lien lc, quc tich,  s The can ci,rác cong 

dan hoc Giy chirng minE nhan dan ho,c Ho chiu ho.c chUng thi'c cá 

nhân hp pháp khác cUa c dông là cá nhân; ten, ma sc doanh nghip ho.c 

s quy& dlnh  thành Ip, dla  chi trV sO' chInh cüa c dông là t chi.'rc va h9, 

ten, d!a  chi thtr6ng trü, dja chi lien 1c, quc tjch, s The can ci.roc cong dan 

hoc Giy chirng minh nhân dan ho.c HO chiu hoc chirng thrc cá nhân 

hçrp pháp khác cUa di din theo uy quyn cüa c dông là t chic; s lu'ong 

c6 phn cUa &ng ba1  và s phiu biu quy& cUa c dOng; 

(iv) VAn dè cn lAy ' kin d thông qua quyt djnh; 

(v) Phuo'ng an biu quy& bao gm tan thành, không tan thành va không có 

kin; 

(vi) Thai han  phãi gUi phiu lAy ' kin dã thrcic trà lOi v Ngân hang; 

(vii) Ho và ten, ch k' ctia Chi tjch HDQT, ngirOi dai  diên theo Pháp Iut cUa 

Ngân hang. 

d. C dông có th gUi phiu lAy ' kin dã trà lO'i dn Ngân hang theo mOt  trong cac 

hInh thi'rc: 

(1) Giri thu: Phiu lAy ' kin da duge trà lOi phãi có chu' k cüa cc dOng là ca 

nhân, cüa nguOi di din theo üy quyn hoac  ngirô'i  dai dien theo pháp lu,t 

cUa c dông là t chirc. PhiEu lAy ' kin gUi v Ngân hang phài duge drng 

trong phong bI dan kin và không ai thrgc quyn mO' truóc khi kirn phiu. 

(ii) Gui fax hotc thu din tr: Phiu lAy ' kin gui v Ngân hang qua fax hoc 

thtr din tO' phãi dtrgc giu bi m,t dn thai dim kim phiu. 

Các phiu thy ' kin gui v Ngân hang sau thai han  dã xác dlnh tai nOi dung 

phiu thy ' kin hoac da bj mO' trong tnrO'ng hgp gui thi.r và bj ti& 10 trong tru'O'ng 

hqp gui fax, thu din tO' là không hop lê. 

e. Phiu thy ' kin không thrgc gUi v du'gc coi là phiu không tharn gia biu quy&; 
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f. HDQT kim phiu và lap blén bàn ki&n phiu dtrói sr chtng kin cUa Ban Kiérn 

soát hoc cUa c dong không nni gic chrc vu quãn trj, diu hành Ngan hang. 

Biên ban kiém phiu phài có các ni dung thu yu sau day: 

(i) Ten, dia chi tri sâ chInh, ma s doanh nghip; 

(ii) Mic dIch vâ các van d cAn lay ' kin d thông qua quyt djnh; 

(iii) S có dông vâi tng s phiu biu quyt dâ thani gia biu quyêt, trong do 

phân bit s phiu biu quyt hqp 1 va s biu quyt không hap 1 

va phuang thirc gri biu quyt, kern theo phi 1ic danh sách c dong tham 

gia biu quyt; 

(iv) T&ig s6 phiu tan thành, không tan thành và không có ' kin di vói tirng 

van dé; 

(v) Các quy& dinh dã d19e thông qua; 

(vi) Ho, ten, ch cüa ChU tjch }QT hoäc thành viên dugc ChU tjch HDQT 

üy quyn thrc hien nhim vi cUa Chu tjch va cüa ngtthi giárn sat kim 

phiu. 

Các thành viên HDQT, ngi.rôi kim phiu và ngui giám sat kirn phiu phài lien H 

dOi chiu trách nhiêm v tInh trung thtrc, chInh xác cüa biên bàn kim phiu; lien - 

dâi chiu trách nhiêm v cac thiêt hal  phát sinh tü các quyt dinh duqc thông qua 

do kirn phiu không trung thrc, không chInh xác. 

g. Biên bàn kt qua kim phiu phài dugc gQi dn the c dông trong thOi han  15 

(mtri lam) ngày, k tr ngày két thüc kim phiu. Vic gui bién bàn kim phiu 

có the thay the bang viêc dang tãi len trang thông tin din ti:r cua Ngân hang; 

h. Phieu lAy ' kien dã &rcYc trà lO'i, biên bàn kiem phieu, toàn van nghj quyet da du'9c 

thông qua và tài 1iu cO lien quan gUi kern theo phiéu lAy ' kien du phài du'crc lin.i 

giü t?i  trig sO chinh cUa Ngân hang; 

i. Quy& djnh duDc  thông qua theo hinh thtrc lAy ' kien ce dông b&ng van bàn eó giã 

tn nh.r quyet dinh &rcYc thông qua tai  cuc h9p DHDCD. 

Diêu 39. Biên ban h9p Di hi dng cô dông 

Các nôi dung lien quan den biên bàn hpp DHDCD thc hin theo quy djnh sau: 

a. Cuc h9p DHDCD phãi &rQc ghi thành biên bàn và cO the ghi am hoc ghi và li.ru 

gi di.rói hInh thrc diên tü khác. Biên bàn phài lap bang ting Viêt, CO th cà bang 

tieng nuâc ngoài và phài có các ni dung chü yeu sau dày: 

(i) Ten, dja chi tri si chinh, ma se doanh nghip cua Ngân hang; 

(ii) Thi gian va dja diem h9p DHDCD; 
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(iii) Chuong trInh và ni dung cuc hpp; 

(iv) I-b ten Chi toa va thu k; 

(v) Tom tt din bin cuc h9p va cac kin phát biu tai  DHDCD v timg vn 

d trong nQi dung chuong trinh h9p; 

(vi) S c dông vã tng s6 phiu biu quy& cUa cac c dong dir h9p, phii !c 

danh sách dàng k c dông, dai  din c dông dr hop vài s c phAn va s 

phiu Mu ttrong thig; 

(vii) Tng s phiu biu quyt di vâi tCrng vn d biu quyt, trong do ghi rO 

phuung th(rc biu quy&, tng s phiu hçp 1, không hçip i, tan thành, 

không tan thành và không có kin; t 1 tuong irng trên tng s phiu biu 

quyt cCia c dông dtr h9p; 

(viii) Cãc vn d dã dugc thông qua và t I phiu biu quy& thông qua tuong 

irng; 

(ix) Ch& k cüa chü toa và thu k. 

Bién bàn du'gc 1p Mng ting Vit và ting nuác ngoài du cO hiu Irc pháp 1'
T 

nhu nhau. Tnrong hçp Co sir khác nhau v nôi dung bién bàn ting Vit và ting t 
nuOc ngoài thI ni dung trong biên bàn ting Vit có hiu 1irc ap dung. 

b. Biên bàn h9p DHDCD phài lam xong và thông qua tri.ró'c khi b mac  cuc hop; 

c. ChU tça và thu k cuc hçp phãi lien dài chju trách nhim v tInh trung thirc, 

chInh xác cUa ni dung biên bàn; 

d. Biên bàn hop DHDCD phài dugc gcri dn tAt cã c dông trong thai han  15 (muôi 

lam) ngày, k tir ngày b mac  cuc h9p; 

e. Biên bàn h9p DHDCD, phii Iic danh sách c dông dang k' dçr h9p, toàn van nghj 

quy& dã ducc thông qua và tài lieu có lien quan gfri kern theo thông bão mài h9p 

phài &rcYc 1uu gi0 tai trV sâ chInh cüa Ngân hang. 

2. Trong vông 15 (mtrôi lam) ngày, k tir ngày b mac  cuc h9p hoãc tir ngày kt thóc 

kim phiu di vâi truOng hpp lAy ' kin bang van bàn, tAt ca các ngh quy&, quy& 

djnh thrgc DHDCD thông qua phài dugc gui dn NHNN theo quy djnh. 

Diéu 40. Yêu câu hüy bó quyt d1nh cüa Dai  hi dng c dông 

Trong thoi han  90 (chin muoi) ngày, k tir ngày nhan dirge biên bàn h9p DHDCD 

hoc biên bàn kt qua kim phiu lAy ' kin DHDCD, c dông, nhóm c dong s h0u 

tir 10% tng s c pMn ph thông tri len trong thai han  lien We it nhAt 06 tháng cO 

quyn yeu cu TOa an hoc Trong tài xem xét, hQy bO nghj quyt hoc mt phn ni 

dung nghj quyt cUa DFIDCD trong các truYng hgp: 
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1. Trinh tii và thu tic triu tp h9p và ra quy& dinh cUa DHDCD không thirc hin dung 

theo quy djnh cüa pháp luât va Diu lé nay, trlr các nghi quyt cUa DHDCD duc 

thông qua bAng 100% tng s6 c phAn có quyn biu quyt là hçrp phap va có hiu 1irc 

ngay cã khi trInh tr và thii t1c thông qua nghi quyt do không ducc thirc hin dông 

nhir quy d!nh; 

2. TrInh tu, thU tue ra quy& dinh và ni dung quyt djnh vi phm Pháp 1u.t hoc Diu l 

nay. 

cHIYNG VIII 

HQI BONG QUAN TR!, BAN K[EM SOAT, TONG GIAM DOC 

Biêu 41. Hii dông Quãn trj và Co cu Hi dng Quãn tr 

1. HDQT là co quan quán tn eó toàn quyn nhân danh Ngân hang d quyt dinh, thrc 

hin the quyn, nghTa vu cUa Ngan hang, trlr nhUng vn d thuc thAm quyn cUa 

DHDCD. 

2. Nhim k' cUa HDQT không qua 05 (nam) näm. Nhim kS'  cUa thành viên HDQT theo 

nhjêni kS'  cUa HDQT. Thành viên HDQT Co th thrcic bAu hoãe b nhiêm lai vài so 

nhiêm k' không han ch& Nhim k' cUa thành viên HDQT dizçic b sunghoc thay 

th là thôi han con lai elta nhiêm k' HDQT. HDQT eUa nhim k' v&a két thUc tiêp 

tiic ho.t dng cho dn khi HDQT cUa nhim k' mdi tip quân cOng viéc. 

3. HDQT phái có không It han 05 (näm) thành viên và không qua ii (muOi mt) thành 

viën, trong do Co It nht 1 (môt) thành viên doe lap. HDQT phãi Co It nht 1/2 (mt 

phAn hai) thng s thành viên là thành viên dc lap và thành viên không phãi là NguOi 

diu hành Ngan hang. 

4. Trua'ng hap s thành viên HDQT không dU 2/3 (hai phn ba) tng s thành viên cUa 

nhim k' hoac  không dU s thành viên ti thiu theo quy djnh ti Diu 1 cUa Ngân 

hang thI trong thai han 60 (sáu mimi) ngày, k tir ngày không du s luçng thành viên, 

Ngan hang phài bi sung du s krcing thành viên HDQT. 

5. Ca nhân và ngirOi cO lien quan cUa cá nhân do ho.e rihung ngi.rai di din vn gop cUa 

môt c dong là t chUc va nguOi cO lien quan cUa nhuiig nguâi nay dugc tham gia 

HDQT, nhung không duac vtr9l qua 1/3 (mt phn ba) tang s thành viên HDQT cUa 

Ngan hang, trtr truOng hgp là nguäi di din phAn v6n gop ccia Nhà nuOc. 

6. HDQT st'r dicing con du cUa Ngân hang d thrc hiên nhim vu, quyn h?n  cüa mInh. 

7. HDQT có Thu k' d giUp vic cho HDQT. Chtrc näng, nhim vi eUa Thu k do 

HDQT quy djnh. 

8. HDQT phãi thành 1p các Uy ban d giUp HDQT thirc hin nhim vu, quyn hn cUa 

mInh, trong do phài cO Uy ban v quãn l rCii ro và TiJy ban v nhân sir. HDQT quy 

djnh ca cu t chrc, hot dng va chirc nang, nhim vi, quyn hn cUa cac Uy ban. 
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Diu 42. Ban Kim soát và Co cu Ban K!m soát 

1. Ban Kim soát là ca quan giám sat hoat dông Ngân hang và dánh giá chInh xác hot 
dng kinh doanh, thuc trang  tài chinh cUa Ngan hang; giám sat vic chp hành ch d 

bach toán, hoat dông cüa h thng kim tra và kim soát ni b cUa Ngân hang. 

2. Ban Kim soát thuc hin kirn toán nOi  b, kim soát, dánh giá vic chap hành quy 

djnh cüa Pháp luât, quy djnh nôi b, Diu lé va nghj quyt, quy& djnh cüa DHDCD, 

HDQT. 

3. Ban Kim soát cüa Ngân hang Co It nht 03 (ba) thành viên, trong dO phài CO it nhAt 

1/2 (met phn hai) tng s thành viên là thành viên chuyên trách, không dng thOi 

dam nhiém chüc vu, cOng viéc khác tai t chtrc tin dting hoc doanh nghip khác. 

4. Ban Kim soát co b ph.n giáp viêc, bô phân kim toán ni bQ, dugc sü ding các 

ngun hsc cia Ngân hang, thxgc thuê chuyên gia và t chCrc ben ngoài d thirc hin 

nhiêm vu cüa mInh. 

5. Nhim k' cUa Ban Kim soát không qua 05 (nãm) näm. Nhim k' cüa thành viên Ban 

Kim soát theo nhiêm k' cia Ban Kim soát. Thành viên Ban Kim soát cO th throc 

bu hoäc b nhiêm lai vâi s nhim k' không han  ch. Nhiêm k' cUa thành viên dirçc 

b sung hoac  thay th là thi han  con  lal  cia nhiém ks'. Ban Kim soát ca nhiêm kS' 

vita k& thüc tip tiic hoat  dng cho dn khi Ban Kim soãt cia nhim k' mth tip 

quãn Cong vic. 

6. Tr.ritng hop s thành viên Ban Kim soát không dü 2/3  (hai ph.n ba) tng s thành 

vien cUa nhim k' hoc không dU s6 thành viên ti thiu theo quy dnh tai  Diu 1 nay 

thI trong thOi han  60 (sáu mucri) ngày, k tir ngày khong dii s Iuçrng thành viên, Ngân 

hang phãi b sung dii s hrgng thành viên Ban Kim soát. 

7. Ban Kim soát hop dinh k' It nht mi qu' môt ln và có th &rqc triu tp h9p bt 

thuOiig d kip thoi giãi quyt nhQng cong vic dt xut. TruOiig Ban Kim soát phãi 

triu tp cuc h9p bt thuitng theo d nghj ciia: 

a. It nh.t 02 (hai) thành viên Ban Kim soát; 

b. Giám dc NI-INN Chi nhánh. 

8. Ban Kim soát ban hành quy djnh ni bô v các ni dung khác (ngoai cac ni dung 

nêu tai  Khoàn 7 Diu nay) có lien quan dn cuoc hçp Ban Kim soát (th thüc thông 

báo, triu tp h9p, th thirc t chUc cuc h9p, biu quyt, biên ban h9p, lay ' kin các 

thành viên bang van bàn) trén Ca sà các quy djnh di vOl cuc h9p HDQT. 

Diu 43. Ting Giám dôc và b may giüp vic 

1. HDQT b nhim mQt trong s các thành viên eCia mInh lam Tng Giám d6c hoc thuê 

Tng Giárn dc, trir trtritng h9p quy djnh tai  Khoãn 1 và 3 Diu 45 cUa Diu 1 nay. 

Tng Giám dc là nguäi diu hành cao nht cUa Ngân hang, chiu trách nhiem truOc 
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HDQT, trurc Pháp luât v vic thuc hiên cac quyn, nghia vu drgc giao theo quy 

dnh cia Pháp luât, Diu l Ngân hang và quy djnh phân cong ni b cüa HDQT. 

2. Nhiêm k' cUa Tng Giám d6c khOng qua 05 (näm) näm. Tng Giám dc cO th dupc 

b nhiêm lai vri s nhim k' không han  ch. 

3. HDQT quy dinh Cu th co cu, chrc nãng, nhiêm vii cüa b may giüp vic cho Tong 

Giám d,c, tr1r các ni dung thuc thm quyn cüa Tng Giám d6c. 

Diu 44. Nhu'ng trirOiig hqp khOng thrçrc dam nhim chu'c vi 

Nhung nguOi sau day không dupe là thành viên HDQT, thành vien Ban Kim soát, 

Tng Giãm d6c, PhO Tng Giám dc và chüc danh tuong throng cUa Ngân hang: 

a. Ngi.ra thuc di tupng quy djnh tai  Khoan 2 Diu nay; 

b. Ngm.rôi thuc dM tuçrng khOng thrçic tham gia quãn l, diu hành theo quy djnh cüa 

Pháp 1ut v can b, cong chüc và Pháp lut v phông, ch&g tham nhUng; 

c. Ngithi dã trng là chü doanh nghip tu nhân, thành vien hçip danh cCia cong ty hpp 

danh, Tng Giám dc (Giám d6c), thành viên HDQT, thành viên Hi dng thành 

viên, thành viên Ban Kim soát cüa doanh nghip, ChU nhim và các thành viên 

Ban quãn tn hgp tác xã tai thri dim doanh nghip, hap tãc xA bj tuyên b phá 

san, trr truOng hap doanh nghiêp, hap tác xä bj tuyên b phá san vi l do bt khã 

kháng; 

d. Nguäi dai  dién theo Pháp lut cUa doanh nghip tai  thai dim doanh nghip bj 

dmnh chi hoat dông, bj buôc giài th do vi pham Pháp lust nghiêm trpng, tnir truYng 

hpp là dai  din theo d nghj cüa co quan Nhà nuót có thm quyn nhm chn 

chinh, cUng c doanh nghip do; 

e. Nguäi dã tirng bi dinh chi chirc danh Chü tjch HDQT, thành vién HDQT, Chfm tjch 

Hi dng thành viên, thành viên Hi dng thành vien, Tnrâng Ban Kim soát, 

thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dc (Giám dc) cüa t chrc tin ding theo 

quy djnh tai  Diu 50 cüa Diu l nay hoc bj co quan cO thAm quyn xác djnh 

nguOi do có vi pham dn den vic t chirc tin dmng bj thu hi Giy phep; 

f. Nguci có lien quan cQa thành viên HDQT, Teng Giám dec không dupe là thành 

viôn Ban Kiem soát cUa Ngán hang; 

g. Ngthi cO lien quan cüa Chü tjch HDQT khong duac là Teng Giám d6c cüa Ngan 

hang. 

h. NguOi phâi chju trách nhim theo ket luan  thanh tra dn den viec to chj'rc tin dmng, 

chi nhánh ngân hang nuóc ngoài bj xü phat vi pham hành chinh trong Iinh vrc 

tin t va ngân hang a khung phat tin cao nht di vOi cac hành vi vi pham ye 

giy phép, quàn tr, diu hành, ce phn, ce phieu, gop yen, mua ce phn, cp tin 
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dung, mua trái phiu doanh nghip, t 1 bâo dam an toàn theo quy djnh cüa pháp 

lut v xfr l vi phm hành chinh trong linE vrc tin t, hot dng ngân hang. 

2. Nhng ngiri sau dày không &rçsc là K toãn truàng, Giám dc Chi nhánh, Giám dc 

Cong ty con cüa Ngân hang: 

a. Nguôi chira thành niên, ng1.r1i b hn ch hoc bi mt nãng lrc hành vi dan str; 

b. Ngtiôi dang bj truy cru trách nhim hInh sr, dang chip hành bàn an, quyt djnh 

v hInh sir cUa Tôa an; 

c. Ngtrài dã bj k& an v ti tr ti phm nghiêm tr9ng trâ len; 

d. Ngi.rôi dä bj kt an v ti xâm phm s hQu ma chua thr9c xoá an tIch; 

e. Can bQ, cong chüc, NguOi quàn 1' t ep phOng trâ len trong các doanh nghip 

ma Nba nirOc nm tir 50% (näm mui ph.n tram) von diêu l trà len, tr'r ngthi 

du9c cCr lam di din quãn 1 phn vn gop cüa Nhà ni.ràc ti Ngân hang; 

f. S quan, h s quan, quân nhan chuyên nghip, cong nhân quc phOng trong các 

ca quan, don vj thuc Quân di nhân dan Vit Nam; s5' quan, ha s5 quan chuyên 

nghip trong các ca quan, dcm vi thuc Cong an nhân dan Vit Nam, trr nguoi 

dtrqc cU lam di din quán l' phn vn gop cüa Nba nuoc tai  Ngân hang. 

3. Cha, m, vçx, chng, con va anh, chj, em cUa thành viên HDQT, Tcng Giám dc va 

VG, chng cüa nhcrng nguOi nay không di.rac là K toán trirOng hoic là ngua ph 

trách tài chInh cCa Ngân hang. 

Diêu 45. NhU'ng trithng hqp không cüng dam nhim chirc vii 

ChCi tjch HDQT ciia Ngân hang khOng thrcic dng thai là Tng Giárn doe, Phó Tng 

Giám dc, K toán triràng, Giám dc Chi nhánh hoac  Ngtthi diu hành cüa Ngân 

hang va cüa t chirc tin dung khác. Thành viên HDQT cüa Ngân hang không discic 

dng thai là Nguai quàn l' cUa t chrc tin diing khác, trtr trirOng hcrp t chi.'rc nay là 

COng ty con cüa Ngân hang hoac là thành viên Ban Kim soát cüa Ngân hang. 

2. Tru'ong Ban Kim soát khOng dirge dng thai là thành viên Ban Kim soát, NgtrO'i 

quãn l ca t chirc tin ding khac. Thành viên Ban Kim soát không dugc dng thai 

dam nhiêm mit trong các ch'rc vii sau dày: 

a. Thành viên HDQT, Ngirai diu hành, nhân viên cüa Ngan hang ho.c Cong ty con 

ciXa Ngân hang hoc nhân viên cUa doanh nghip ma thành viên HDQT, Tng 

Giám dc cCa Ngân hang là thành viên HDQT, NguOi diu hành hoc là c dOng 

Ion cUa doanh nghip do; 

b. Thành viên HDQT, Ngi.rOi diu hành cUa doanh nghip ma thành viên Ban Kim 

soát cUa doanh nghip do dang là thành viên HDQT, Nguôi diu hành tai  Ngân 

hang. 
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3. Tng giám dc, Phó Tng giám dc va cac ch(mc danh tu'ong throng cOa Ngân hang 

thông &rcYe dng thôi là thành vién Hi dng quàn tn, thành vien HOi  dng thành 

vien, thãnh vien Ban kim soát cOa t ch(rc tin diing khác, trir truong hQp to chi:rc dO 

là Cong ty con cOa Ngân hang. PhO Tang giám dc va cac ch(mc danh tuong throng cOa 

Ngân hang thông dirge ding th?:ii là Tng giãm dc (Giám dc), Phó Tng giãm dc 

(PhO giám de) hoc cac ch(rc danh tuong duung cOa doanh nghip khác. 

4. ChO tjch HDQT, Tng giám dc cila Ngân hang thông dirge dng thôi là Chci tich 

Hi dng quàn trj, thành viên Hi dng quãn trj, ChO tjch Hi ding thành viên, thành 

viên Hi dng thành viên, Chci tjeh cong ty, Ting giám de (Giám dc), Phó Tng 

giám dc (PhO giám dc) hoc các ch(rc danh tirong throng cUa doanh nghip khác. 

Diu 46. Tiêu chun và diu kin vol NgirOi quãn l, Ngu'ô'i diu hành và mt s chIrc 

danh khác cüa Ngân hang 
NC 

Thành viên HDQT phài có dO cac tiêu chuân, diêu kin sau dày: 

a. Không thuQc di ti.rçrng quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 44 cOa Diu i nay; 

b. Co dao  d(rc ngh nghip; 

c. CO bang di hpe trâ len; 

d. Co It nht 03 näm là ngu6i quàn l', ngui diu hành cüa t chi.rc tin ding hoäc có 

It nht 05 nãm là ngi.rOi quãn l', ngui diu hành cQa doanh nghip hot dng 

trong ngành tài chinh, ngân hang, k toán, kim toán hoãc cüa doanh nghip khác 

có vn chü sà hUii ti thiu bang mc v6n pháp djnh di vOi ba1  hmnh th chc tin 

dung tl.rong (mg ho.c có it nht 05 näm lam vic trirc tip tai  b phn nghip vii v 

tài chinh, ngân hang, k toán, kim toán. 

2. Thành viên Ban Kim soát phãi có do các tiéu chun, diu kien sau day: 

a. Không thuc di ttrçing quy djnh tai  Khoán 1 Diu 44 cOa Diu i nay; 

b. Co dao  düc ngh nghip; 

c. Co bang dai  hoc trâ len v mt trong cac ngành kinh t, quãn trj kinh doanh, luât, 

k toán, kim toán; có it nht 03 (ba) nãm lam vic trijc tip trong linh virc ngân 

hang, tài chinh, k toán hoc kim toán; 

d. Không phãi là ngui cO lien quan cia Ngi.ri quãn l' Ngân hang; 

e. Thành viên Ban Kiêm soát chuyên trách phài Cu trU tai  Vit Nam trong thai gian 

throng nhiêm. 

3. Tng Giám dc phài có dO các tiêu chun, diu kin sau dày: 

a. Không thuQc di tucrng quy djnh t?.i  Khoàn 1 Diu 44 cUa Diu l nay; 

b. CO do dOe ngh nghip; 
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c. Co bng di hoc trä len v mt trong các ngành kinh th, quàn tn kinh doanh, lust; 

d. Co It nht 05 (nàm) näm lam Ngui diu hành cüa t chirc tin ding ho.c có it nht 

05 (näm) nãm lam Tng Giám d6c (Giãm dc), PhO Tng Giám d6c (Phó Giám 

dc) doanh nghiép çó vn chü sâ h&u ti thiu bang mirc vn phãp djnh dôi vol 
timg 1oi hInh t chrc tin dung tuang üng va có It nht 05 nãm lam vic trrc tip 

trong linh vuc tài chinh, ngân hang, k toán, kim toán ho.c có It nhAt 10 (m.thi) 

nãm lam viêc true tip trong linh vi,rc tài chinh, ngân hang, k toán, kim toán; 

e. Cu trü t.i Vit Nam trong thô gian duong nhim. 

4. Phó Tng Giám dc, K toán truOng, Giám dc Chi nhánh, Giám dc Cong ty con và 

các chCrc danh tuong throng phãi CO dU các tiêu chun, diu kiin sau day: 

a. Không thuc di tuong quy djnh ti Khoàn 2 Diu 44 cüa Diu l nay; di vOi 

PhO Tng Giám dc khOng thuc dti tuçng quy djnh ti Khoàn I Diu 44 cüa 

Diu lê nay; 

b. Co bang di h9c trâ len v mt trong các ngành kinh t, quãn trj kinh doanh, lu.t 

hoc linh vuc chuyên mOn ma mInh se dam nhim; hoc cO b&ng dai  h9c trâ len 

ngoài các ngành, linh virc néu trén và có it nht 03 (ba) näm lam vic true tip 

trong lTnh we ngân hang, tài chinh ho.c lTnh virc chuyên mon ma mInh së dam 

nhiêm; 

c. Cu trü tai Vit Nam trong thai gian ducing nhiem. 

Diêu 47. Tiêu chun, diu kin di vo'i thành viên Hi d1ng Quân trl  dc 1p 

Thành vién dc l.p cüa HDQT phài eó di các tiêu chun, diu kin quy djnh ti 

Khoãn 1 Diu 46 Diu l nay và các tiêu chun, diu kin sau day: 

1. Không phài là nguO dang lam vic cho Ngân hang hoc Cong ty eon cüa Ngân hang 

hoe dA lam vic cho NgAn hang hoc Cong ty con cüa Ngân hang trong 03 (ba) nAm 

lin k truàc do. 

2. KhOng phài là nguài huOng lucmg, thà Lao thtriing xuyén eUa Ngân hang ngoài nhung 

khoàn phu e.p cOa Thành viên HDQT dtrgc hu&ng theo quy djnh. 

3. Không phài là ngtrài có vçn, chng, cha, me, con, anh, chj, em và vg, chèrng cüa nhUng 

ngu0i nay là c dOng Ian cüa Ngân hang, NguOi quàn l' hoac  Thành viên Ban Kim 

soát cüa Ngân hang hoc Cong ty eon cüa Ngân hang. 

4. Không trirc tip, gián tip sa hthi hoc dai  din sâ hüu tlr 1% (met phn tram) vn 

diu lê hoac vn c phn CO quyn biu quy& trâ len cOa Ngân hang; khOng ccing 

nguOi cO lien quan sa hUn tin 5% (näm phn tram) vn diu l hoac vn c phn cO 

quyn biu quyt tra len cüa Ngân hang. 

Trang 45/75 

M 
U 

N 



LienVietPostBank 
NGAN HANG BIIU DIEN LIN VIT 
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5. Không phãi là Ngt.rôi quán l, Thành vién Ban Kim soát cüa Ngân hang ti bt k' 

thii dim nào trong 05 (nàm) näm lin kà trtxó'c do. 

Diêu 48. Dtro'ng nhiên mt tir cách 

Các tru?mg hçip sau day duang nhiên mt tu each Thành viên HDQT, Thành viên Ban 

Kim soát, Ttng Giám disc: 

a. Mt nàng lc hành vi dan sr, cht; 

b. Vi pham quy djnh tai  Diu 44 cUa Diu l nay v nhCng trumg hqp không dugc 

dam nhiêm chirc vu; 

c. Là nguôi dai  din phAn v6n gop cüa mt th chirc là cti dông cüa Ngân hang khi t 

chire dO bi chm dirt Ui cách pháp nhân; 

d. Không cOn là nguOi dai  din phn vn gop theo uy quyn cüa c dông là t chrc; 

e. Bi trVc  xut khôi lãnh th nuo'c Cong hOa Xa hi Chü nghTa Vit Nam; IC 

f. Khi Ngân hang bj thu hi giy phép; 

g. Khi hcip dng thuê Tng Giám dtc ht hiu lirc. 

2. HDQT cüa Ngân hang phài CO van bàn báo cáo kern tài lieu chüng minh v vic các 

di Urçing diang nhiên mt tu each theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diu nay gth NHNN 

trong thO'i han 5 (näm) ngày lam viêc, k t& ngày xác djnh thrçic di tirçrng trên throng 

nhiên mt tu each va ehju trách nhim v tInh chInh xac, trung thrc ci'ia báo cáo nay; 

thre hién các thu tuc bu, b nhim chüc danh bi khuy& theo quy djnh cüa Pháp lu.t. 

a. Trong thai han  ti da 15 (mi.rOi lam) ngày lam vic k t'~ ngày Chü tjch HDQT bi 

ducrng nhiên mt Ui each theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diu nay, cac thânh viên 

HDQT có trách nhim t chc h9p HDQT d bu mt thành viên lam ChCi tjch 

HDQT. 

b. Trong thai han  ti da 15 (muäi lam) ngày lam vic k t ngày Tnrâng Ban Kim 

soát bj throng nhiên m&t Ui each theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diu nay, cac thành 

viên Ban Kim soãt cO trách nhim t chtrc hpp Ban Kim soát d bAu môt thành 

viên lam Tru&ng Ban Kim soát. 

c. Trong thOi han  01 (mit) ngày lam vic k tr ngày Tng Giám dcc bj xác djnh 

duong nhiên m&t ti.r each theo quy djnh tai  Khoàn 1 Diu nay hoc bi min nhim, 

bãi nhim khi chua có ngui thay th& HDQT phài có Quyt djnh cü ngay môt 

Phó Tng Giám dc diu hành hoat dng Ngân hang d dam bào Ngân hang boat 

dng n djnh, lien tic và CO van bàn bão cáo NHNN (qua Co quan Thanh tra, 

giám sat va NT*N Chi nhánh). NguOi duc ci diu hành Ngân hang phãi chju 

trách nhim cá nhân di vOi nhim vii thrcic giao trong thai gian dam nhn nhim 

vu nay. 
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Diu I Ngan hang Th!.rong mi C phn Bixu din Lien Vit 

3. Sau khi throng nhiên mt tir cách, thành vien HDQT, thành viên Ban Kim soát, Ttng 

Giám dc cia Ngân hang phài chiu trách nhim v các quyt djnh cüa mInh trong thà 

gian diiong nhim. 

Diu 49. Bãi nhiêm, min nhim 

Chü tich, Thành viên HDQT; Tri.rông ban, Thành viên Ban Kim soát; Tong Giãm 

dc cüa Ngân hang bj min nhiem, bãi nhim khi thuc mt trong cac trirOng h9p sau 

day: 

a. B han ch nang hrc hành vi dan sir; 

b. Co don xin ttr ch(rc gCri HDQT, Ban Kim soát cUa Ngan hang; 

c. Không tham gia hot dng cUa HDQT, Ban Kim soát trong 06 tháng lien tiic, tth. 

truOng h9p bt khà kháng; 

d. Không bào dam tiêu chun, diu kin quy djnh t.i Diu 46 và 47 cUa Diu I nay; 

e. Thành viên dc Ip cüa HDQT không bào dam yêu cAu v tinh dc lap. 

2. Sau khi bi min nhiêm, bäi nhiêm, ChU tjch, Thành viên HDQT; Trining ban, Thành 

viên Ban Kim soát; Tng Giám d6c cüa Ngân hang phái ehju trách nhim v các 

quyt djnh cüa minh trong thai gian throng nhim. 

3. Trong thi hn 10 (mu6i) ngày lam vic, k tt'r ngày thông qua quyt djnh min 

nhim, bãi nhiêm di vOi các d6i tircrng theo quy dinh tai Khoàn 1 Diu nay, HDQT 

cUa Ngân hang phãi có van bàn kern tâi 1iu lien quan báo cáo NHNN; dng thai thirc 

hin cac thu tiic d bu, b nhim ch(rc danh bi khuy& theo các quy djnh cüa Pháp 

lut, trong do: 

a. Trong thai h?n  ti da 60 (sau muai) ngày k tix ngày nhn don xin tr chrc cUa 

Chci tich  HDQT, HDQT phài t ehirc h9p d xem xét quy& dnh và tin hành các 

thCi t1c min nhim và b&u Chu tjch HDQT thay th; 

b. Trong thai hn ti da 60 (sau muai) ngày k tr ngày nh.n don xin tr chi.'rc cUa 

Tnrâng Ban Kim soát, Ban Kim soát phái t chrc h9p d xem xét, quy& djnh 

và tin hành các thu tue min nhim va bu Truang Ban Kim soát thay the; 

c. Di vói cac trt.rông hop min nhiem, bãi nhiêm thành viên HDQT, thành viên Ban 

Kim soát theo quy djnh tai Khoàn I Diu nay, HDQT cO th th chi'rc h9p 

DHDCD bt thu&ng hoc trinh DHDCD gn nht quyt djnh; 

d. Trong thôi han thi da 60 (sau mi.roi) ngày k tr ngày Tng Giám dc bi duong 

nhiên mt tu cách theo quy djnh tai Khoàn 1 Diu 48 cüa Diu l nay, bj min 

nhiêm, bãi nhim theo quy dinh ti Khoàn 1 Diu nay, HDQT phài ti&i hành các 

thU tic d nghj NHNN b nhim hoc chu.n y vic b nhim Tng Giám doe mOi 

theo quy djnh. 
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Diu 1 Ngân hang Thucmg mai  C6 phAn Buu din Lien Vit 

Diêu 50. DInh chi, tm dInh chi 

NHNN có quyn dInh chi, tam dInh chi viôc thixc thi quyn, nghTa vu cia Chi tjch, 

CaC Thành vien HDQT, TruOng ban, cac Thành viên Ban Kim soát, Ngi.r6i diu hành 

Ngân hang vi pham quy dinh ti Diu 45 cüa Diu lé nay, quy djnh khác cUa Pháp 

1ut có lien quan trong qua trInh thrc hin quyn, nghTa vi dugc giao; yeu CU Co.  

quan CO thAm quyn min nhim, bu, b nhiem nguôi thay th hoc chi djnh ngi.rôi 

thay th nu xét thAy cn thi&. 

2. Ban Kim soát dãc bit (do Ngân hang Nba rnroc thành 1p khi quy& djnh dt Ngân 

hang vão tInh trng kim soát dc bit) CO quyn dInh chi, tm dinh chi vic thrc thi 

quyn, nghTa vu cüa ChU tich, Thành viên HDQT; Trirâng ban, Thành viên Ban Kim 

soát; Ngixôi diu hành cüa Ngân hang b•  dt vào tInh trng kim soát dc bit nu xdt 

thay can thiet. 

3. Ngirôi bi dInh chi, tam dInh chi vic thc thi quyên, nghia vu theo quy djnh tai  Khoãn 

1 và Khoân 2 Diu nay phài có trách nhim tham gia xr I' các tn tai  và vi ph.m CO 

lien quan dn trách nhiêm cã nhân khi cO yêu cu cüa NI-IIN, HDQT, Ban Kim soát 

cüa Ngan hang hoc Ban Kim soát dc biet. 

4. Chü tich và cac Thành viên HDQT, Trung ban và các Thành viên Ban Kim soát, 

Tng Giám dC cUa Ngân hang có th bj dInh chi, tm dinh chi vic thrc thi nhim 

vu, quyn h.n theo quyt djnh cüa Ca quan baa v Pháp lut. 

Diêu 51 Chap thuân danh sach dir kin nhfrng nglro'i diro'c bu, b nhiérn lam Thanh 

vien Hoi dong Quan tr!,  Thanh vien Ban Kiem soat, Tong Giam doc 

1. Danh sách dir kin nhng ngirôi duqc b.u, b nhiêm lam Thành viên HDQT, Thành 

viên Ban Kim soát, Tng Giám dc cüa Ngân hang phài dugC NHNN chap thu.n 

bang van bàn truOc khi bu, b nhim các chrc danh nay. 

Nhcthg nguài &IqC bu, b nhim lam Thành viên HDQT, Thành viên Ban Kim soát, 

Tng Giám d6C cüa Ngân hang phài thuc danh sách dã dirgc NHNN chip thuan. 

2. Ngân hang phãi thông báo cho NHNN danh sách nhung nguäi dUpC bu, b nhim 

CáC chrc danh quy djnh tai  Khoãn 1 Diu nay trong thai hn 10 (mu?Yi) ngày lam vic, 

k t& ngày bu, b nhim. 

Diêu 52. Cong khai các lçri Ich có lien quan 

1. Thành viên HDQT, Thành viên Ban Kim soat, Tng Giám dc, PhO Tng Giãm doe 

Va các chtrc danh tl.rclng dtxcing cila Ngân hang phài Cong khai vri Ngân hang các 

thông tin sau day: 

a. Ten, dja chi trV s chinh, ngành, ngh kinh doanh, s và ngày cap Giy chirng 

nhan dang k doanh nghip, nai dàng k kinh doanh ciXa doanh nghip, t chiit 

kinh th ma mInh va nguiri cO lien quan dóng ten s h0u phn vcn gOp, c' phAn 

Trang 48/75 



LienVietPostBauk 
NGAN HANG BW GlEN LIEN VIET 

Diu l Ngân hang Thng mi C phn Bi.ru din Lien Vit 

hoc uy quyn, Ciy thác cho cá nhân, t chrc khác dThig ten tr 5% (nãm phn 

tram) vn diu Iê trâ len; 

b. Ten, dja chi tri sâ chinh, ngành, ngh kinh doanh, s6 và ngày cp Giy ching 

nh.n dang k' doanh nghiép, noi däng k,2 kinh doanh cüa doanh nghiép ma minh 

và nguO°i có lien quan dang là thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng 

Giám dc. 

2. Viêc cong khai thông tin quy djnh ti Khoãn 1 Diu nay và vic thay dôi thông tin 

lien quan phài dtrcc thirc hin b&ng van bàn trong th&i h.n 07 (bay) ngày lam viêc, k 

tir ngày phãt sinh hoc cO thay di thông tin. 

3. Ngân hang phài cong khai thông tin quy djnh ti Khoàn 1 Diu nay djnh k' hng nãm 

cho DHDCD ciia Ngân hang và niêm yt, lini giu tai  tri s0 chInh cüa Ngan hang. C 

dông, dai  din theo üy quyn cüa ci dOng, thành viên HDQT, Ban Kim soát, Tng 

Giám d6c có quyn xem xét nii dung kê khai bt cr lüc nao nu xét thy cn thit. 

4. Thành viên HDQT, Tng Giám dc nhân danh cã nhân hoc nhân danh ngu'Oi khác d 

thirc hin cong vic thrOi mci hInh thi.'rc trong ph.m vi cOng vic kinh doanh cüa Ngan 

hang du phài giãi trInh bàn chit, ni dung cüa cOng vic do truóc HDQT, Ban Kim 

soãt và chi duçrc thrc hin khi duc da s6 thành viên cOn li cUa HDQT chp thu.n; 

nu thc hin ma không khai báo hoc không ducic sir chip thun ci:ia HDQT thI tAt 

cà thu nhp có dtiqc tr hot dng do thuc v Ngân hang. 

5. Ngân hang phãi thông báo bang van bàn cho NHNN các thông tin quy dnh ti khoãn 

I Diu nay trong thai hn 07 ngày lam viêc, k tt'r ngày Ngân hang nhn dixqc thông 

tin cong khai theo quy djnh tai  khoàn 2 Diu nay. 

Diu 53. Quyn va nghia vi cüa NgirO'i quail i, NgirOi diu hành 

1. Thirc hin quyn, nghia vt.i theo quy djnh cQa Pháp luât, Diu lê nay, nghi quy&, 

quy& djnh cüa DHDCD. 

2. Thirc hiên quyn, nghTa vi mi,t each trung thirc, cAn tr9ng, vi Ici Ich cüa Ngân hang, 

c dông. 

3. Trung thành vâi Ngân hang; không s dicing thông tin, bI quy&, co hi kinh doanh cQa 

Ngàn hang, 1m diing dja vi, chóc vi và tài san ccia Ngân hang d thu Igi Ca nhân hoäc 

d phc vii Igi Ich cüa t chüc, cá nhân khác lam tn hai  tâi igi Ich cüa Ngân hang, c 

dông. 

4. Bão dam h.ru trQ h so càa Ngân hang d cung cAp di.rgc các s 1iu phiic vi cho ho.t 

dng quail l', diu hành, kim soát m9i hoat  dng cüa Ngân hang, hoat dng thanh 

tra, giám sat, kim tra cüa NI-INN. 

5. Am hiu v các loai rUi ro trong boat dng cüa Ngân hang. 

6. Thông báo kjp thO'i, dAy dü, chInh xác cho Ngân hang v quyn Igi cüa minh tai t 
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chüe khac, giao dich vi t chUc, cá nhân khác co th gay xung dt vó.i 19.i Ich cüa 

Ngan hang và chi duac tham gia vào giao dlch  do khi duçc HDQT chAp thuan. 

7. KhOng du'oc tao diu kiin d bàn than ho.c ngui CO lien quan cUa minh vay v6n, sCr 

ding các djch vii ngân hang khác cüa Ngân hang vâi nhung diu kin u'u dãi, thun 

lçii hon so vâi quy djnh chung cüa Ngân hang. 

8. Không duc tang li.rong, thc lao hoac  yêu cu tra thung khi Ngân hang bj l. 

9. Cãc nghia vii khac do Diu l nay quy djnh. 

Diêu 54. Thñ lao, tin lu'o'ng và lqi Ich khác cüa thành viên Hi dng Quãn ti-j , thành 

viên Ban Kim soát, Tang Giám dc 

ThU lao, tin lirong và loi ich khác cUa thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát 

do DHDCD xem xét, quyt djnh; thU lao, tin luung va lqi Ich khac cUa Tng Giám 

d6c do HDQT xem xét, quyt djnh. 

2. ThU lao, tin li.rong và la'i Ich khác cUa thành vien HDQT, Tng Giám dôc thrcic trà 

theo quy djnh sau day: 

a. Ngân hang có quyn trà thU lao, tin hrong cho thành vien HDQT, Tng Giãm dc 

va Nguôi quãn 1' khác theo kt qua và hiu qua kinh doanh; 

b. Thành viên HDQT dirçc humg thU lao cong vic va tin thuàng. ThU lao cong 

vic duçrc tInh theo s ngãy cOng cn thit hoàn thành nhim vi cUa thành viên 

HDQT và müc thU lao mi ngày. HDQT dr tinh mrc thU lao cho trng thành viên 

theo nguyen tAc nhAt trI. Tng mtc thU lao cUa HDQT do DHDC quyt dtnh  ti 

cuc h9p thung niên; 

c. Thành viên HDQT cO quyn ducic thanh toãn các chi phi an, 6', di li và chi phi 

hpp I' khác ma ho chi trà khi thrc hin nhim vi ducic giao; 

d. Thành viên HDQT nm gia chirc vi diu hành (bao gm Ca chi.'rc vii ChU tjch 

hoac Phó Chci tich) hoc Thành viên HDQT lam vic ti các Uy ban cUa HDQT 

hoac thirc hin nhctng Cong vic khãc ma theo quan dim cUa HDQT là nm ngoài 

pham vi nhim vij thông thuOng cQa mt thành viên HDQT cO th d119c trã them 

tin thU lao hoãc di.rOi dng mt khoàn tin cong tron gói thea tfrng IAn, 1uang, boa 

hng, phAn tram l?i  nhun hoc hInh thi'rc khác theo quy& djnh cUa HDQT; 

e. Tng Giám dc ducc trà hioiig và tin thu6'ng; 

f. ThU lao cCia các thành viên HDQT và tin luong cUa Tng Giám dc và Ng.thi 

quãn l' khác &r9c tinh vao chi phi kinh doanh cUa Ngân hang theo quy djnh cOa 

Pháp lu.t v thu thu nh.p doanh nghip. 

3. ThU lao và các Iai Ich khác cUa thành viên Ban Kim soát: 

a. Thành viên Ban Kim soát thrcc trã thU lao thea cong vic và ducc huOng các 191 
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ich khác theo quyt dinh cüa DHDCD. DHDCD quyt djnh mirc tang thu lao và 

ngân sách hot dng hang nãm cüa Ban Kim soát can cr vao s ngày lam vic dir 

tinh, s hrqng và tinh chat cUa cong vic và mirc thu lao binh quân hang ngày cüa 

thành viên; 

b. Thành vien Ban Kim soát dupc thanh toán chi phi an, a, di lai, chi phi si dung 

dch vu tu vn dc lap vâi mirc hgp l'. Tng müc thii lao và chi phi nay không 

vi.rqt qua tng ngân sách hot dng hang näm cüa Ban Kim soát dã duac 

DHDCD chip thuân, trir tniOng hçrp DHDCD cO quy& dnh khác; 

c. Thu lao và chi phi hot dng cUa Ban Kim soát du9'c tInh vão chi phi kinh doanh 

cUa Ngân hang theo quy djnh cCia Pháp lust v& thu thu nhâp doanh nghip, Pháp 

luat có lien quan và phãi duc 1p thành miic riêng trong báo cáo tài chinh hang 

nãm cüa Ngân hang. 

Diu 55. Nhim viii, quyn hn cüa Hi dng Quãn tr 

1. Chju trách nhim truâc DFIDCD trong vic thrc hin nhim vu, quyn h?n  ducc giao. 

2. Trinh DHDCD quy& dinh, thông qua các v.n d thuQc th.m quyn cQa DHDCD quy 

djnh ti khoãn 2 Diu 30 cüa Diêu l nay. 

3. Quyt djnh vic thánh lap chi nhánh, van phOng d.i din, dan vj sir nghiêp. 

4. B nhim, min nhim, k' luat,  dInh chi va quyt dnh mac hrang, Igi ich khac di 

vài các chirc danh Tng giám déic; Phó Tng giám dtc, K toán truOng, Thu k' 

HDQT và ngui quán 1, ngui diu hành khác theo quy djnh ni b ciia I-IDQT. 

5. Thông qua phuong an gop vn, mua c phn cüa doanh nghip, t chic tin dung khác 

có giá trj disói 20% vn diu l cüa Ngân hang ghi trong báo cáo tài chinh dã dtrgc 

kim toán gn nht. 

6. Cir nguOi dai  din vn gop cia Ngân hang t.i doanh nghip, t chüc tin ding khác. 

7. Quy& djnh du tir, giao djch mua, ban tài san cüa Ngân hang tir 10% trâ len so vó,i 

vn diu l cña Ngân hang ghi trong baa cáo tài chInh dã duc kim toán gAn nht, 

trr các khoàn du tu, giao djch mua, ban tài san cüa Ngân hang quy dlnh tai dim p 

khoãn 2 Diu 59 cQa Luât các TCTD nãm 2010. 

8. Quy& djnh các khoán cp tin dung thuc thm quyn ci.'ia HDQT theo quy dlnh  cüa 

Luat các TCTD và quy dinh ni b cUa Ngân hang, trir các giao djch thuôc th.m 

quyn quyt djnh cüa DHDCD quy djnh ti Diu 30 Diu lé nay. 

9. Thông qua các hqp dng cUa Ngân hang vói cong ty con, cong ty lien kt cia Ngân 

hang; các hcrp dng cQa Ngân hang vài thanh vien HDQT, thanh viên Ban kim soát, 

Tng giám dc, c dông IOn, ngui có lien quan cüa h9 có giá tn  bang hoc nhô han 

20% v6n diu l cüa Ngân hang ghi trong báo cáo tai chinh dã di.rc kim toán g.n 

nht. Trong truOng hcrp nay, thanh viên có lien quan không có quyn biu quyt. 
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10. Kim tra, giám sat, chi dao Tng giám dc thc hin nhim vii dirgc phân công; dánh 

giá hang näm v hiu qua lam vic cüa Tng giám dc. 

11. Ban hành các quy djnh ni b lien quan dn t ch(rc, quãn trj Va hot dng cüa Ngân 

hang phU hqp vái các quy djnh cUa Lut các TCTD va pháp lut có lien quan, trü 

nhung vn d thuc thAm quyn cüa Ban kim soát hoàc cUa DHDCD, bao gm 

nhung không giâi han  các van bàn sau: 

a. Quy ch t chirc và hoat dng cüa HDQT; 

b. Quy ch ni b v quàn trj cüa Ngân hang; 

c. Quy ch, quy djnh v t cht'rc và boat dng cüa các Dan vj trirc thuQc Ngân hang; 

d. Các Quy ch, quy djnh v phân cp, üy quyn, giOi han  d Tng Giám dc diu 

hành trong các boat  dng huy dng vn, cp tin ding, du tu, mua sm tài san và 

các vn d khãc cüa Ngân hang. 

12. Quy& djnh chInh sách quãn 1' rii ro và giám sat vic thc thi các bin pháp phông 

ngira rüi ro càa Ngân hang. 

13. Xem xét, phê duyt báo cáo thirOng nien. 

14. Ltra ch9n t chiic dlnh giá chuyên nghip d djnh giá tài san gop vn không phãi là 

tin Vit Nam, ngoi t tij do chuyn di, yang theo quy djnh cüa pháp luat. 

15. D nghj Ngân hang Nba nuâc chip thun các vn d theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

16. Quy& djnh chào ban c phn mâi trong pham vi s c ph&n &rçic quyn chào ban. 

17. Quy& djnh phuang an phát hành trái phiu trü trái phiu chuyn di, trái phiu kern 

chüng quyn. Quyt dnh giá chào ban c phn Va trái phiu chuyn di trtr truOng 

hap giá chào ban dA disçc n djnh trong Phuung an phát hành cia di.rcic DHDCD thông 

qua. 

18. Quyt djnh mua Iai  c phAn cüa Ngàn hang. 

19. Kin ngh ph.rang an phân ph6i Iqi nhuan, mi'rc c ttrc duoc trà; quy& dinh thai han 

và thu tic trã c trc ho.c xi 1 I phát sinh trong qua trInh kinh doanh. 

20. Chun bj ni dung, tài lieu lien quan d trinh DHDCD quy& djnh các vn d thuc 

thm quyên cUa DHDCD, tth nhung ni dung thuc nhim vu, quyn han  cüa Ban 

kim soát. 

21. Duyt chuang trinh, k hoach  hoat dng cüa HDQT; chuong trinh, ni dung, tài lieu 
phi.ic vi h9p DHDCD; triu tp h9p DI-IDCD hoc 1y kin c dông b&ng van bàn 

d thông qua nghj quy&, quy& djnh cüa DHDCD. 

22. To chirc trin khai, kim tra, giám sat vic thirc hin nghj quy&, quyt djnh cQa 

DHDCD va HDQT. 
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23. Thông báo kip thi cho Ngân hang Nhà ni.rOc thông tin ãnh huOng tiêu crc den ttr 

cách thành viên HDQT, Ban kim soát, Tng giám dc. 

24. Quyt djnh chçn t chrc kim toán dc Ip. 

25. Kin nghi viec t chirc Iai, giãi th hoac  yêu cu phá san Ngân hang. 

26. Quyt djnh chin Iupc, k hoach  phát trin cüa Ngân hang. 

27. Quyt djnh k hoach kinh doanh hang närn cUa Ngân hang. 

28. Quy& djnh co cu t chic, bO may cüa Ngãn hang, trü các ni dung thuc thAm 

quyn ciia DHDCD. 

29. Phân cp phán quyt d& vó'i các don vj, Ca nhân thuc Ngân hang, tth trtsàng hqp 

thuc thm quyn cüa DI-CD, TGD theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

30. Thrc hiên kim tra, giám sat, dánh giá di vói boat dng ni b, quán 1 rüi ro và mUc 

dü vn thea quy djnh cüa pháp Iut. 

31. Thirc hin các nhim v1, cong vic do DHDCD phân công, giao theo Nghj quyt cUa Nl 

DHDCD. 

32. Quyt dlnh  moi vn d khác cUa Ngân hang, tr& nhQng vn d thuc thm quyn cüa I 

DHDCD theo quy djnh t.i Diu I Ngân hang. 

33. Các nhiêm vu, quyn han  khác theo quy djnh tai  Diu 1 ca Ngan hang. 

Diu 56. Nhim v, quyn han  cüa Chü tich  Hi dng Quãn trj 

1. Lap chtrong trinh, k hoach hoat dng cüa Hi dng quãn tn. 

2. Chun bi chuong trInh, nôi dung, tài 1iu phiic vu cuc h9p; triu tp và chü tça cuc 

h9p Hi dng quãn trj. 

3. T chirc vic thông qua quy& djnh cüa Hôi dng quãn tn. 

4. Giám sat qua trinh th chüc thtrc hin các quy& djnh cUa Hi dng quãn trj. 

5. Chü tQa cuc h9p Dai  hi dng c dông. 

6. Bão dam các thành viên Hi dng quãn tn nhn du,cc thông tin dy dü, khách quan, 

chInh xác và có dü thôi gian tháo lu.n các v.n d ma HQi dng quãn trj phâi xem xët. 

7. Phân cong nhim vv cho các thành viên Hi dng quân trj. 

8. Giám sat các thành viên Hi dng quãn trj trong vic thrc hin nhim viii thrgc phân 

cong vã cãc quyn, nghia vi chung. 

9. ft nh.t mi nãm mt Ian, dánh giá hiu qua lam viêc cUa trng thành viên, các Uy ban 

cüa Hei dng quán tn và baa cáo Dai  hi dng c dOng v kt qua dánh giã nay. 
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10. Triêu tip, chü toa cuc hop cUa các liJy ban ma ChiTi tjch HDQT không dng thOi là 

Chü tjch Uy ban khi xét thy cn thit. 

11. Trung hpp ChU tch HIDQT vng m.t hoc không th thijc hin thrçc nhim vii cüa 

minh thI uy quyn bang van bàn cho môt thành viên khác thuc hin cac quyn va 

nghia vu cüa Chü tjch HDQT thea nguyen tc quy djnh tai  Diu 1 nay. 

12. Quy& dnh vic mô'i các chuyên gia tir vnIc vn va thành 1p các Hi dng ti.r 

vn/c vn nu cAn thit. 

13. K' các van bàn xiTr I' cong viêc thuOc nhim vu, quyn hn cüa }-IDQT hoAc Chü tich 

HDQT. 

14. Các quyn, nghia vi khác theo quy djnh tai  Diu I nay, quy djnh ni b cUa Ngân 

hang vã quy nh ciTia Pháp luat  có lien quan. 

Diu 57. Nhim vii, quyn han cüa thành viên HÔI ding Quãn trl 

1. Thc hiên quyn, nghia vi cüa thành viên HDQT theo quy dnh cüa Pháp !ui.t, cUa 

NHNN, Diu 1, quy djnh ni b lien quan khác cCia Ngân hang và s phân cong cUa 

HDQT, Chü tjch HDQT mt each trung thrc vi lcii Ich cüa Ngân hang và c dong. 

2. Xem xét baa cáo tài chInh do kim toán viên doe lap chuAn bj, có ' kin ho.c yeu cAu 

Ngithi diu hành cüa Ngân hang, kim toán viên dc 1p và kim toán viên ni b giãi 

trinh các vn d có lien quan dn baa cáo. 

3. D ngh ChU tch HDQT triu tâ.p cuc h9p DHDCD, HDQT bt thung theo quy 

djnh cüa Pháp Iut và quy dinh ti Diu ! Ngân hang. 

4. Tham dir cac cuc hçp HDQT, thão 1un và biu quy& v các vAn d thuc nhim vu, 

quyn hn cüa HDQT thea quy djnh ti Diu l nay, tth tri.rông hgp không du'çc biu 

quyt vi vAn d xung dt lçii Ich vói thành viên do. Chju trách nhim tru'àc DHDCD 

và HDQT v quyt djnh cüa minh. 

5. Trin khai thirc hin nghj quyt, quyt djnh cüa DHDCD và HDQT. 

6. Nghién ciTru, dánh giá tinh hinh và kt qua hoat  dng cüa Ngân hang. Dóng gop ' kin 

vao vic xay drng chin hrgc phát trin, phuong htrâng, k hoach hoat dng va kinh 

doanh cUa Ngân hang trong ttTrng thO ks'. 

7. Tham gia bO phiu hoc cho ' kin v vic bâu, min nhim, bãi nhim chtrc danh 

Chü tich HDQT và Phó ChiTi tich HDQT. 

8. ChAp hành các quy djnh cüa Pháp Iut và Diu I Ngân hang v vic chuyn nhugng 

c phAn. 

9. Tham gia các liJy ban, HQi dng thuc HDQT d thçrc hin mt s nhim vv thea quy 
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djnh noi ho cUa Ngân hang và pháp Iu.t. 

10. Thtrc hiên các nhiêm vu khác theo phân cong cfia Chfj tjch HDQT. 

11. Các quyn, nghTa vi khác theo quy djnh ti Diu l eUa Ngân hang và quy djnh pháp 

Iuât. 

fMêu 58. HQp Hi dông Quãn trj 

1. HDQT hçp djnh kS'  it nht mi qu mt I.n và có th duac triêu tap h9p bt thu6ng dê 

kp thai giái quy& nhung cong vic dt xuAt. 

2. Cuôc h9p bAt thuOng ciia HDQT dtxcic tin hành theo d nghj cUa: 

a. Chü tich HDQT; 

b. ft nhAt 02 (hai) thành vien HDQT hoac  01 thành viên HDQT dc lap; 

c. Ban Kim soát hoc TruOng Ban Kim soát; 

d. ft nhAt 2/3 (hai phn ba) s thành viên Ban Kirn soát; I 

e. Tng Giám dc; hoac  It nhAt 05 (nãm) Ngui quãn 1' khác; E 
41 

f. C dông hoc nhOm c dông sä hüu trên 10% (muô'i phn tram) s c phn ph 

thông trong thO gian lien tide It nhAt 06 (sau) thang; 

g. Giám dc Chi nhánh NHNN tinhlthành ph nai Ngân hang d.t Trii sâ chInh. 

3. Trong thai hn 07 (bay) ngày lam vic, ké tt'r ngày nhan thrpc van bàn d nghj hpp 

HDQT bAt thi.rO'ng eüa mt trong các di tirçcng nêu tai Dim b, c, d, e, f và g thuQe 

Kiioàn 2 Diu nay, Chü tjch HDQT phãi triu tap vâ tin hành cuc hpp HDQT bAt 

thuông. Truông hgp Chü tjch không triu tp hpp Hi dng quàn trj theo d nghi thi 

ChU tjch phãi chju trách nhim v nhng thit hai  xày ra dM vói Ngân hang; nguôi d 

nghj có quyn thay th Hi dng quãn trj triu t.p hpp Hôi dng quàn tn. 

4. Các cuQc hpp HDQT s duqc tin hành dja chi dã dang k' cUa Ngân hang ho.c 

nhUng da dim khác duct HDQT quy djnh. 

5. Thông báo m6i hpp và các tài 1iu lien quan phãi du'ge gcri b&ng thrOng buu din, fax, 

this din tü hoc phuong tin khác, nhung phãi bào dam dn duct  da chi lien 1?c  cUa 

tirng thành viên HDQT duc dang k' ti Ngân hang truâc thai gian hpp. Thông báo 

v cuc hpp HDQT dupe lam bang van bàn ting Vit, trong do nêu rO v chuoiig 

trmnh, thai gian, dia dim hpp và phài duc kern theo nhQng tài 1iu cAn thit v nhUng 

vAn d s discic bàn bc va biu quy& ti cuc hpp HDQT va ca các phiu bAu cho 

nhQng thành viên HDQT không th dr hpp. Nhrrng thânh viên HDQT nay s gth 

phiu bAu cho HDQT trirâc khi hpp. 
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6. Cuôc hop HDQT thr c tin hành khi có tr 3/4 (ba phn tu) thng s6 thành vién HDQT 

tr& len dir hçp. Truông hop  triu tp hop HDQT nhisng không dU so thành viên tham 

du theo quy dinh thi ChU tjch HDQT hoc nglrà'i có th.m quyn thrçTc triu tp tiêp 

cuoc hop HDQT In hal trong thOi han (07) ngày k tir ngày dir djnh hop 1n thu nhAt. 

TruOng hop nay, cuc hop thr9'c tin hânh, nu co han mt ni~a s thành vien HE)QT 

d hçp. 

Thành viên HDQT thrçcc iy quyn cho ngui khác dr hop nu dtrçic da s thânh viên 

HDQT chp thu.n. 

7. Chü toa phiên hop HDQT trInh bay Báo cáo cUa Chü tjch HDQT, trong do nêu rO và 

danh giá k& qua thirc hin các nôi dung Nghj quyt cUa DFTDCD, HDQT va các cong 

vic khac do Chü tjch HDQT giãi quyt gitta hai phién hp HDQT; dèng thai trinh ra 

phiên hçp các nQi dung cong vic d FIDQT xem xét, quyt djnh. Các thành viên 

HDQT dr hop báo cáo ni dung Cong vic &rcYc phân cong và tham gia thão luan  biu 

quy& cac vn d do Chu tch HDQT trInh ra phiên hop. HDQT thông qua các quyt 

dinh bang hinh thcrc biu quy& bô phiu kin hoc gia tay. 

8. Biu quy& ti các cuc hp HDQT: 

a. Mi thành viên HDQT tham dir hop I-IDQT sê có mt phiu biu quyt ti cuc 

hpp HDQT. 

b. Thành viên HDQT cO quyn lçii lien quan tài vn d duqc dua ra HDQT quyt 

djnh se không ducrc phép tham gia biu quyt di vâi vn d dO và không &roc 

tinh vào s hrong di biu yêu cau có mt ti cuc hop, dèing thôi cung không 

di.ioc nh.n Uy quyn cüa thành viên HDQT khác d tham gia biu quy& vAn d 

do; 

c. Nu cO nghi ngi nào nay sinh ti mt cuc hop lien quan dn quyn Igi cUa thành 

viên HDQT hoc lien quan dn quyn thrp'c biu quyt cüa thành viên HDQT va 

nhthig nghi ng do không dugc thành viên HDQT do tr nguyen giãi quyt bang 

cách chAp thuan tr bO quyn biu quyt, thl nghi ng do së dugc chuyn toi ChU 

tça cUa cuQc hop.  Phán quyt cüa Chü t9a se có giá trj cui cüng va có tinh kt 

luân, trtr trisOng hcrp khi bàn chAt hoac  mic d quyn Igi cUa thành vien HDQT CO 

Iiênquan dO chua &rgc bi& rO; 

d. BAt k' thành viên HDQT nào CO lien quan dn mt hp dng dtrcrc neu trong 

Khoán 1, Diu 162 cüa Luat  Doanh nghip sê duac coi là cO quyn Igi vat  chAt 

d6ivâihgpdôngdó; 

e. Thành vien HDQT dt.rgc coi là tham dir và biu quyt t.i cuOc hop trong truOng 

hap: 
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(I) Tham dir va biu quyt trIrc tip tai  cuc hpp; 

(ii) Uy quyn cho nguOi khãc dn d hp nu &rgc da s thânh viên HDQT chp 

thuân; 

(iii)Tham dir và biu quy& thông qua hi nghj trire tuyn hoac hInh thi.'rc tuo'ng tr 

khác; 

(iv)Giri phiu biu quyt dn euc hp thông qua thu, fax, thu diên tt'r. 

TruOng hqp gui phiu biu quyt dn euc hp thông qua thu, phiu biu quyt phãi 

dung trong phong bI kin và phãi dirge ehuyn dn ChU tjeh HDQT chm nht mQt gi 

truâe khi khai mae. Phiu biu quyt ehi dirge m truàc sir ehirng kin cCia tAt cã 

nhUng ngu&i d hop. 

9. Thành viên HDQT, nu theo sir hiu bi& cüa mmnh, thAy cO lien quan dü là tre tip 

hay gián tip tâi mt hp dng, mt thoà thun hay mt hçrp dng dir kin hoac  mQt 

thoà thu.n du kin k k& vol Ngân hang, phài khai báo bàn chAt quyn Igi lien quan 

t.i cuc hp HDQT. Ti day, HDQT së xem xét viie có k' k& cáe hp dng hoc 

thoã thun do không, nu nhu sau nay mâi bi& v sr tn t.i quyn Igi do ciia mInh 

hay trong bAt cr tru6ng hgp nao khae, thành vien dO phãi thông báo ti cuôc hp 

HDQT dAu tiên sau khi thành viên do bitt dirge dä cO quyn Igi lien quan. 

10. Quyt djnh eCia HDQT dirge thông qua nu dirge da s thành viên HDQT CO quyn 

tham gia biu quy& dr hp chAp thuan. Truong hop s phiu ngang nhau thi quyêt 

djnh cui et1ng thue v phIa eó ' kin cUa Chü tjeh HDQT hoc thành viên kháe 

trong HDQT dirge Chü tich  HDQT üy quyn ChU tça eue hp (trung h9p ChU tjch 

HDQT yang mat). 

11. Cue hop  HDQT phãi dirge ghi dAy dü vào S biên bàn. Biên bàn hp I-IDQT dirge 

1p b&ng ting Vit và phãi dirge tAt eà các thành viên HDQT tham dr hp k' ten. 

Chii t9a, Thu k và eáe thành viên HDQT tham dir hp phãi lien dOi chju trách nhim 

v tInh chInh xáe và trung the eUa Biên bàn hpp HDQT. Chü t9a euQe hop  eó tráeh 

nhim b trI 1p và gi Bién bàn euQe hçp cho eáe thành viên HDQT Va nhUng Biên 

bàn dO së dirge eoi là nhUTlg bang ehing mang tinh k& lun v Cong vice tin hành tai 

eáe euQe hp do, trü trirOng hqp eó nhUng khiu ni lien quan dn ni dung eüa Biên 

bàn do trong thOi hn 10 (mirOi) ngày, k tir ngày gii Biên bàn. 

12. Sau khi eue hp kt thüe, Thu k euôc hp son thào, trinh Chu tjeh HDQT k" Nghj 

quyt phiên hp (met Nghj quyt ehung hoae  eáe Nghj quy& v tirng vAn d) gui eho 

eáe thành viên HDQT, Ban Tng Giám dc và Ban Kim soát d thire hién, giám sat, 

dng thai hru giQ ti b phn Thu k2 giup vice eho HDQT vã Van phOng cia Ngan 

hang. 
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13. Cáe thành viên Ban Kim soát, Tng Giáni dc và có the có các can b quàn 1', 

chuyên gia khác dirge môi dir toàn b hoac  mt phn cuc hp HDQT, nhirng không 

dtrçc tham gia biu quyét. 

Diêu 59. Biên bàn hQp Hi dng Quãn trl 

Các ni dung lien quan dn Biên bàn hp HDQT thire hin theo quy djnh nhi.r sau: 

a. Cáe cuôe hop cüa HDQT phài dirge ghi thành biên bàn và cO th ghi am, ghi và 

kru giQ' di.râi hinh thirc din tU khac. Biên bàn phài có các nii dung ehU yêu sau 

day: 

(i) Ten, dia chi trV s chunh, ma s doanh nghip cüa Ngân hang; 

(ii) Mic dich, ehuang trInh và ni dung hop; 

(iii) Thai gian, dja dim hop; 

(iv) Ho, ten tmg thành viên dir hop hoc nguai dirge üy quy&n di,r hop và cáeh 

there dir hop; hç, ten cac thành vien không dr hp va 1' do; 

(v) Các van dê dirgc thào luan  va bieu quyêt t.i cuc h9p; 

(vi) Tom t&t phãt biu ' kin cüa tmg thành vien d hp theo trinh tr din bin 

cua euQe hop; 

(vii) K& qua biu quyt trong do ghi rO nhcrng thành viên tan thành, không tan 

thành và không CO ' kin; 

(viii) Cáe quy& djnh dã dirge thông qua; 

(ix) Ho, ten, ch& k' eüa tht cã thành viên ho.c d.i din theo Qy quyn dir hop. 

b. Chi'i tça va thu k2 phãi chiu trách nhim v tinh trung thrc va chfnh xác cUa ni 

dung biên bàn hop HDQT; 

c. Biên bàn hop HDQT va tài 1iu si diing trong cue hp phãi dugc hru giQ ti trig 

chInh cUa Ngân hang. 

2. TrirOng hp thành viên trirc tip di.r hp không k vào biên bàn thI phãi ghi rO I' do; 

nu không ghi rO l do thI biu quyt ecia thành viên do di vâi nhQng ni dung ti 

cuc hop  coi nhi.r không có giá trj. 

3. Biên ban cuc hp FIDQT phài duc l.p bang ting Vit và cO th bang ting ni.róc 

ngoài, va hai bàn nay có giá trj phap l ngang nhau. TrirOng hgp eác biên bàn nay có 

sr khae bit v ni dung thI dirge giãi thIch theo biên bàn dirge Ip bang ting Vit. 
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Diêu 60. Thm quyn và th thirc 1y kin cüa Thành viên Hi ding Quãn tn bng 

van bàn 

1. Chü tich HDQT quy& djnh viêc 1y kin Thành viên HDQT bang van bàn. 

2. Thu k HDQT chuAn bi phiu ly ' kin, cac tài lieu cn thi& có lien quan dn nôi 

dung xin ' kin. Phiu ly ' kin và tài lieu kern theo phãi diroc gUi bang phu'ong 

thi'rc bào dam dn dja chi lien lac  cUa t&ng thành viên HDQT. 

3. Phiu lAy ' kin phãi có các nOi  dung chU yu sau day: 

a. Ten, dia chi trii s chInh, ma s6 doanh nghip cüa Ngân hang và ngày cAp; 

b. Muc dIch lAy ' kin; 

c. Hp, ten và dia chi lien lac  ccia thành viên HDQT; 

d. VAn d cn lAy ' kin; 

e. Phucing an biu quyt, bao gm: tan thành, không tan thành và không có ' kin; 

f. Thai han  gcri phiu lAy ' kin dä dugc trà lO'i v Ngân hang; 

g. H9 va ten, chU k cüa Chü tch HDQT. 

4. Phiu lAy ' kin dä dirge trá lai phài có ch k9 cüa thành viên HDQT và g1i v Ngân 

hang theo quy djnh cUa Ngân hang. 

5. Vic kirn phiu, lap biên bàn kim phiu phãi có sr tham gia cüa Chü tjch I-QT và 

Thu k' HDQT va cac cá nhân khác (nu xét thAy cn thit). Biên bàn kiêm phiêu phài 

CO các ni dung chñ yu sau day: 

a. Ten, dja chi tr sâ chInh, s6 và ngày cAp GiAy phdp thành 1p và boat  dng, GiAy 

chimg nhn dang k' doanh nghip cüa Ngân hang; 

b. Miic dIch và các vAn d cn lAy kin; 

c. Tng s phiu biu quyt gCri di, tng s phiu biAu quyt thu v, s phiu biu 

quy& hpp 1, s phiu biu quy& không hçrp l. Biên bàn phài có phi.i lc danh 

sách thành viên HDQT dã tham gia biu quyt; 

d. Tng s phiu tan thành, không tan thành và không cO ' kin di vói ti~ng vA d 

dupe xin ' kin; 

e. Hp, ten, chQ k' cüa ChQ tjch HDQT, Thu k' HDQT và các Ca nhân tharn gia khác 

(nu cO). 

6. Chü tich HDQT, Thu k' HDQT và các Ca nhân khác (nu cO) tham gia vào vic lAy 

kin thành viên HDQT bang van bàn phãi lien dO chiu trách nhim v tinh trung 
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thtxc, chinh xac cCia biên bàn kiêm phiêu; lien dâi chju trách nhim ye các thit hai 

phát sinh tir các quyt djnh duçic thông qua do kim phiu không trung thçrc, không 

chinh xac. 

7. Biên bàn kt qua kim phiu kern nghj quy&, quyt djnh cüa HDQT thông qua dira 

trên k& qua kirn phiu phãi duc gii dn các thành viên HDQT trong thO han  15 

(muOi lam) ngày, k tr ngày k& thCic kim phiu. 

8. Phiu lAy ' kin dä thrcc trà Ryi, biên bàn kim phiu, toàn van nghj quyt dã dirgc 

thông qua và tâi lieu Co lien quan gri kern theo phiu lAy ' kin du phài &rçc Itru giu 

tai try sâ chInh cQa Ngàn hang. 

9. Quyt dinh &rçlc thông qua theo hinh thCrc lAy ' kin thành viên HDQT bang van bàn 

cO giá trj nhu quyt djnh ducc thông qua tai  cuc hop HDQT. 

Diu 61. Nhim vi và quyn hn cüa Ban Kim soát; quyn thrçrc cung cap thông tin 

cüa Ban Kim soát 

Nhim vy va quyn han  cüa Ban Kim soát 

a) Giám sat viêc tuàn thU cac quy djnh cUa Pháp luat  và Diu i nay trong vic 

quàn trj, diu hành Ngân hang; chlu trách nhim tnrOc DHDCD trong vic thrc 

hién nhim vy, quyn han  dirge giao; 

b) Ban hành quy djnh ni bQ cUa Ban Kirn soát; djnh kS'  hang näm xem xdt Iai 

quy dinh ni b cUa Ban Kim soát, các chfnh sách quan tr9ng v k toán vã báo 

Cáo; 

Bt nhiêrn, min nhiêm, k Iut, dInh chi va quy& djnh mirc Iirang, lcri ich khác 

di voi các chirc danh thuc b ph.n kim toán ni bO; 

c) Thuc hin chirc nãng kim toán ni b; có quyn si1 dyng tu vAn dc 1p va 

quyn thrc tip can, cung cAp dU, chInh xác, kip thai các thông tin, tài lieu lien 

quan dn hot dng quãn 1', diu hành Ngân hang d thrc hin nhim vy, quyn 

han dugc giao; 

d) ThAm djnh báo cáo tài chInh 06 (sáu) tháng dAu närn và hang nãm cQa Ngân 

hang; báo cáo DHDCD v kt qua thAm djnh báo cáo tài chinh, dánh giá tmnh 

hcip l, hgp pháp, trung thrc và mirc d cAn tr9ng trong cong tác k toán, thng 

kê va lap báo cáo tai chInh. Ban Kim soát có th tham khào kin cUa HDQT 

truOc khi trInh báo cáo và kiên nghj len DHDCD; 

e) Kim tra s k than, các tài lieu khác và cong vic quãn 1', diu hành boat dng 

cUa Ngân hang khi xét thAy cn thit hoac  theo nghj quy&, quyêt dinh cUa 

DHDCD ho.c theo yêu cu cUa c dong lói hoc nhóm c dông Ian phü hp 
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vói quy djnh ccia Pháp lu.t. Ban Kim soát thrc hin kim tra trong thài han 07 

(bay) ngày tam viëc, k tir ngày nhn thrc yeu cAu. Trong thai han  15 (mu'èi 

tam) ngày, k tCr ngãy k& thüc kim tra, Ban Kim soát phãi báo cáo, giãi trinh 

v nhung vn d duqc yêu cu kim tra dn t chüc, cá nhân có yêu cu. Vic 

kim tra cUa Ban Kim soát quy djnh tai Khoán nay không du'gc can tth, gay 

gián doan boat dng bInh thuig trong vic quán 1', diu hành hoat  dng kinh 

doanh cUa Ngân hang; 

Kp thai thông bão cho HDQT khi phát hin Ngiroi quãn 1' Ngân hang có hành 

vi vi pham; yêu cu ngtthi vi pharn chAm düt ngay hành vi vi pham vã cO giãi 

pháp khc phic hau  qua, nu có; 

g) Lp danh sách c dông sang tip, c dong lou, thành viên gop vn và ngtiOi CO 

lien quan cüa thánh vien HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giãm d6c cUa 

Ngân hang; luu gia và cp nh.t thay dôi cUa danh sách nay; 

h) D nghj HDQT hop  bt thiRrng hoc d nghi HDQT triu tp DFIDCD bat 

thumg theo quy d:nh  cüa Lut cac TCTD và Diu l nay; 

i) Triu tp DHDCD bt thuông trong tnràng hçip HDQT co quy& djnh vi pham 

nghiêm trong quy djnh cüa Lu.t các TCTD hoc vupt qua thm quyn dtrc 

giao va tnrOng hap khãc theo quy djnh tai  Diu l nay; 

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

k) Các nhim vi, quyn han  khác theo quy djnh tai  Diu i nay. 

2. Quyn thrgc cung cp thông tin cüa Ban Kim soát 

Các co quan, cá nhân lien quan phái thrc hin d dam báo quyn di.rqc cung cp 

thông tin cüa Ban Kim soát, cu th nhu sau: 

a) Thông báo mi hop, phiu Iy 2 kin thành viên HDQT va cac tãi 1iu kern theo 

phãi thrcic gui dn các Thành vién Ban kim soát cüng thOi dim và theo 

phucmg tht'r nhi.r d& v&i thành viên HDQT; 

b) Các nghj quyt và biên ban hop cUa DHDCD, HDQT phãi duc gUi dn cho các 

Thành viên Ban kirn soát cUng thOi dim và theo phi.rong thtrc nhu d& vO.i c 

dông, thành viên HDQT; 

c) Báo cáo cüa Giárn dc hoc Tng giám dc trInh HDQT hoac  tài Iiu khác do 

Ngân hang phãt hành duc gi dn các Thành vién Ban kim soát ccing thai 

dirn va theo phuong thirc nhis d& voi thanh viên HDQT; 

d) Thành viên Ban kim soát có quyn tip c.n các h so, tài lieu cUa Ngân hang 

luu gui tai tri sO chinh, chi nhánh va dia dirn khác; CO quyn dn các dja dim 
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lam viêc cüa ngLthi quàn 1, diu hành và nhân viên cUa Ngân hang trong giä 

lam viêc; 

e) HDQT, thành viën HDQT, Giám dc hoãc Tng giám dc, ngirôi quân 1', diêu 

hành khác phãi cung c.p dy dü, chinh xác và kjp thai thông tin, tài 1iu v Cong 

tác quàn 1)2, diu hành và hoat  dng kinh doanh cUa Ngân hang theo yêu cu 

cüa thành viên Ban kim soát hoäc Ban kim soát. 

Diéu 62. Nhiêm viii, quyn hail  cüa Trir&ng Ban KJm soát 

1. T chrc trin khai vic thrc hin nhim vu, quyn han  cUa Ban Kim soát theo quy 

dlnh tai Diu 61 eCia Diu nay. 

2. Chun b chirong trmnh cho các cuc h9p cUa Ban Kim soát trên Ca s& xem xét các 

vn dè Va rni quan tam cüa tht ca thành viên Ban Kim soát lien quan dn nhim vu, 

quyn han  cüa Ban Kim soát; triu tp và chU t9a cuc h9p Ban Kim soát. 

3. Thay mat  Ban Kim soát k)2 các van bàn thuc th.m quyn cüa Ban Kim soát. 

4. Thay mat  Ban Kim soát triu tp DHDCD h9p bt thirng hoac  d nghj HDQT h9p 

Mt thuong theo quy djnh tai  dim h và dim i Khoãn 1 Diu 61 cüa Diu l nay. 

5. Tham dçr cuc h9p HDQT, phát biu)2 kin nhung không dugc biu quy&. 

6. Yéu cu ghi 1a 32 kin cüa mInh trong biên bàn cuQc hçp HDQT nu 32  kin cüa mInh 

khac vói nghj quy&, quyt dinh cüa HDQT và báo cáo truâc Dai  hQi dng c dông.
L 

7. ChuAn bj k hoach  lam vic và phân cOng nhim vu cho cac thânh viên Ban Kim 

so at. 

8. Dam bâo các thành viên Ban Kim soát nhan dixc thông tin dÀy dü, khách quan, 

chInh xac và dü thai gian thào luan  các vAn d ma Ban Kim soát phài xem xët. 

9. Giám sat, chi dao  các thành viên Ban Kim soát trong vic thrc hin các cong vic 

ducrc phân cong va nhim vu, quyn han  cQa Ban Kim soát. 

10. Uy quyn cho mt thành viên khác cia Ban Kim soát thirc hin nhim vii cüa mInh 

trong thai gian vng mat. 

Diu 63. Quyn và nghia viii cüa thành viên Ban Kim soát 

1. Tuân thu quy djnh cfia Pháp lust, Diu 1 nay va quy dnh ni b cüa Ban Kim soat 

mt each trung thre, cAn tr9ng vI 19i Ich cüa Ngân hang và cUa Co dông. 

2. Bâu mt thành viên Ban Kim soãt lam Trirâng Ban Kim soát. 

3. Yêu cÀu TruOng Ban Kim soát triu tp Ban Kim soát h9p bAt thirng. 
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4. Kim soát hoat dông kinh doanh, kim soát s sách k toán, tài san, báo cáo tài chInh 

vá kin nghj bin pháp khc phic. 

5. Dtrçc quyn yéu cu can b, nhân viên cüa Ngân hang cung cp s 1iu va giãi trinh 

các hoat  dng kinh doanh d thijc hin nhim vu duoc phân cong. 

6. Báo cáo TnrOiig Ban Kim soát v hot dng tài chInh bt thtrang và chju trách nhim 

v dánh giá va k& luan  cüa mInh. 

7. Tham dir cuc h9p cUa Ban Kim soát, thão luan  va biu quyt v vn d thuc nhim 

vi1, quyn hn cüa Ban Kim soát, tr& nhüng vn d cO xung dt igi Ich vâi thành viên 

do. 

8. Thani du cac cuôc h9p HDQT, tham gia ' kin và thra ra kin ngh, nhisng không 

thrcic biu quy&. 

9. Yêu cu ghi 1a  các kin cUa mmnh trong biên bàn cuic h9p HDQT nu ' kin cüa 

mInh khác vói cac quyt dlnh  cüa HDQT và báo cáo truâc DHDCD. 

Diu 64. Quyn, nghTa vi cüa Ting Giám dc 

1. Tng Giám dc là Ngi.thi di din theo Pháp luat  cüa Ngân hang, chju trách nhiêm cao 

nhAt truOc HDQT và Pháp lut trong viêc diu hành hot dtng Ngân hang theo quy 

djnh t?i  Diu 1 nay, các quy djnh ni b khác cUa Ngân hang và quy djnh cüa Pháp 

lust cO lien quan. 

2. T ch(rc thut hin nghj quy&, quy& djnh cüa DHDCD, HDQT. 

3. Quyt djnh các vAn d thuc thAm quyn lien quan dn hot dng kinh doanh hang 

ngày cüa Ngân hang. 

4. Thit lap, duy trI h thng kim soát ni b hot dng cO hiu qua. 

5. Lap và trinh HDQT thông qua hoc d báo cáo cap có thâm quyên thông qua báo cáo 

tài chInh. Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cUa báo cáo tài chInh, báo 

cáo thng kê, s Iiu quyt toán và các thông tin tài chInh khác. 

6. Ban hành theo thAm quyn quy ch& quy djnh ni bQ; quy trinh, thU tVc  tác nghip dê 

4n hành h thng diu hành kinh doanh, h thng thông tin báo cáo. 

7. Baa cáo HDQT, Ban kiêm soát, DI-IDCD và ca quan nhà nuàc có thAm quyn v hot 

dng va k& qua kinh doanh cUa Ngân hang. 

8. Quy& djnh ap dung bin pháp vlrpt thAm quyn cUa mmnh trong tru?ing hçrp thiên tal, 

djch hoa, hóa hon, sir c và chju trách nhim v quyt dinh do va kjp thai báo cáo 

HDQT. 
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9. Kin nghj, d xut co cu t chirc và hot dng, quy djnh quàn 1 ni b cüa Ngân 

hang trinh HDQT hoc DHDCD quyt djnh theo thm quyn. 

10. D nghj HDQT h9p bt thuong theo quy djnh cüa Lust các to chrc tin diing. 

11. B nhiem, min nhiem, bãi nhiem các chiic danh quãn l', diu hành ciia Ngân hang, 

trr cac ch(rc danh thuc thAm quyn quy& djnh cüa DHDCD, HDQT. 

12. K kt h9p dng nhân danh Ngân hang theo quy djnh ciia Diu l nay và quy djnh ni 

bcOaNgânhàng. 

13. Kin nghj phuang an sii ding Igi nhuan, xi:r l l trong kinh doanh ciia Ngân hang. 

14. Tuyn dung lao dng; quyt djnh luong, thi.rong cCia nguO lao dng theo thAm quyn. 

15. Uy quyn bang van bàn vâi ttr cách NgirOi dai  dien theo Pháp lu.t ciia Ngân hang cho 

các PhO Tng Giám dc hoc Ca nhân khác d thrc hien nhiem vi, quyn h?n  ciia 

NguOi di dien theo Pháp luat. 

16. Thrc hién kim tra, giãm sat, dánh giá dti voi hoat dQng ni b, quãn l' ru ro và mi'rc 

dii vn theo quy djnh cUa pháp luat. 

17. CáC quyn, nghTa vii khác theo quy djnh tai  Diu le nay, quy djnh ni b c1ia Ngân 

hang và quy djnh cUa Pháp lu.t có lien quan. 

CIUNG IX 

H THÔNG KIEM TOAN, KIEM SOAT NQI BO 

Diu 65. H thong kim tra và kim soát ni b 

1. Ngân hang thit 1p h thng kim tra, kim soát ni b d dam bão viec diu hành 

cüa Ngân hang dUVC thông su&, an toàn và dung Pháp luat  d& vâi mci hot dng 

nghip v. 

2. Co ché kim tra, kim soát ni bQ dirge thit k, thit l.p, t chiic thuc hien ngay 

trong moi quy trinh nghip vu, tai  tht ca cac don vj, b ph.n cia Ngân hang. 

3. Ngân hang phài thuàng xuyên t chirc kim tra, kim soát ViêC chap hành Pháp luat 

và các quy dinh ni b; trrc tip kim tra, kim soát các hoat  dng nghip v trên tht 

cã các linh vi.rc tai Trii s chInh, Chi nhánh, Van phOng di dien, Don v sir nghip và 

CaC Cong ty Con. 

4. Hot dng ciia h thng kim tra, kim soãt ni b ciia Ngân hang phài thr9C kirn 

toán nôi bô, to chtrc kim toán dC 1p dánh giá djnh ks'. 

Trang 64/75 

V 



LuenVietPostBank 
NGAN HANG BLJ1J GlEN LIEN viET 

Diu 1 Ngân hang Thucmg mai  C phn Buii din Lien Vit 

Diéu 66. Kim toán nôi bô 

1. Kim toán nôi bQ cüa Ngân hang duge th ohirc thành h thng thng nh&t theo chiu 

doc, trijc thuôc và chlu sr chi do trrc tip cUa Ban Kiêm soát. 

2. Kim toán nôi b thuc hin rà soát, dánh giá dc l.p, khách quan d61 vói h thng 

kim soát ni b, dánh giá dc I.p  v tInh thIch hop và sir tuân thu cac chinh sách, thu 

tVc quy trinh dà duc thit I.p trong Ngân hang, dua ra các kin nghj nhm nâng cao 

hiu qua cüa cac h thng, quy trmnh, quy dinh, gop phn dam bào Ngân hang hot 

dng an toàn, hiu qua, dung Pháp lut. 

3. Kt qua kim toán nôi b phái thrcc báo cáo kjp thOi cho HDQT, Ban Kim soát và 

gui Tng Giám dc Ngan hang. 

4. Can cü quy mô, mt'rc dQ và dc dim hot dng cUa Ngân hang và trên co s d nghj 

cCia Ban Kim soát, HDQT quy& djnh t chic b may, hot dng cüa kim toán ni 

bô, ch d hrong, thuàng, ch dQ cüa ngui lam cong tác kim toán ni b. 

Diu 67. Tiêu chun dM vó'i ngu*i lam cong tác kiém toán ni b 

1. Kim toán viên nQi b phãi co dii các tiêu chu.n theo quy djnh cüa Pháp 1ut hin 

hành và cac tiêu chun co bàn sau: 

a. Co bang dai hoc trâ len v mt trong cãc ngành kinh t& quãn trj kinh doanh, lut, 

k toán, kim toán; Co b&ng dai  h9c trâ len v ngành cong ngh thông tin hoc 

chuyên ngành phU hop di vO'i kim toán viên cOng ngh; 

b. Co kinh nghim lam vic trrc tip trong ngành ngân hang, tài chinh, k toán, kim 

toán ti thiu là 02 näm di vOi kim toán vién ni b và 03 näm di vOi Trtràng 

kim toán nii b; có kinh nghim lam vic trong ngành cOng ngh thông tin ti 

thiu là 02 nãm di vth kim toán viên cOng ngh. 

c. Các tiêu chuAn khác do Ngân hang quy dlnh. 

2. Viêc b nhim, min nhim và quyt djnh v nhân sir thuiic bQ may kim toán ni bQ 

thuc hin theo quy dinh cüa Ngân hang do I-IDQT ban hành trén co sâ d nghj cüa 

TruOng Ban Kim soát. 

Diéu 68. H thong kim soát ni bi 

Ngân hang phãi thit 1p h thing kim tra, kim soát nQi b giUp Tng Giám dc 

diu hành thông su&, an toàn và dung Pháp lu.t mi ho.t dng nghip viii cüa Ngân 

hang. 

2. Ngân hang phài thirOng xuyên kiêin tra, kim soát viec chap hành Pháp luat  va các 

quy djnh ni bQ; tri1c tip kim tra, kim soát các hot dng nghip vu trên tht cã các 
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lTnh vrc tai  Tni sâ chfnh, Chi nhanh, Van phOng dai  diên, Dan v sir nghip và các 

Côngty con. 

3. H th6ng kim soát ni b là t.p hqp các ca ch& chInh sách, quy trInh, quy djnh ni 

bô, ca cu t chUc cüa Ngân hang duçic xay drng phU hp vài htroiig dn cüa NT-INN 

và duccc t chi'rc thirc hiên nhm bào dam phông ngi~a, phát hiên, xir ly kip thO rüi ro 

và dat  duqc yêu cu d ra. H th6ng kim soát ni b thc hin giám sat cüa quan i' 

cp cao, kim soát ni b, quàn I' rüi ro, dánh giá nôi bô v mrc dü vn và kim toãn 

nib. 

4. H thng kim soát ni bO cüa Ngan hang phãi bào dam các yêu cu sau day: 

a. Hiêu qua và an toân trong hoat  dng; bão v, quàn 1, sQ dung an toàn, hiu qua 

tài san Va các nguôn lirc; 

b. He thng thông tin tài chinh và thông tin quãn l trung thuc, hçip l', dy dU va kjp 

thôi; 

c. Tuân thu Pháp Iu.t và các quy ch, quy trinh, quy djnh ni b; 

d. Phü hcp vth quy mô, diu kin va m1rc d phUt tap  trong hoat dng kinh doanh 

cUaNgânhàng; 

e. Co dü ngun 1rc v tài chInh, con nguài, cong ngh thông tin d dam bão hiu 

qua cüa h thng kim soát nQi b; 

f. Xây dmg, duy trI van hóa kim soát, chuAn mrc dao  düc ngh nghip cho Ngân 

hang. 

CHIJ(NG X 

TAI CHINH, icE TOAN, BAO CÁO, THÔNG TIN VA BAO M4T 

Diu 69. Ch do tài chinh 

1. Ch d tài chinh cüa Ngân hang dugc thrc hin theo quy djnh cüa ChInh phci. 

2. HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám dc Ngan hang chju trách nhim truuc Pháp Iu.t, 

truâc ca quan quãn I Nhà ni.râc v vic chap hành ch dt tài chinh cüa Ngân hang 

minh. 

Diêu 70. Nãm tài chInh 

Nãm tài chmnh cüa Ngân hang bt du tr ngày 01 tháng 01 và k& thic vào ngày 31 

tháng 12 närn duung ljch. Nãm tài chInh dAu tiên bat du k t'r ngày Ngân hang duac 
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cp Giy chng nhân dang k kinh doanh và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 ciing nãm 

do. 

Diêu 71. Sfr dng vn 

1. Ngan hang duoc sü dung vn d phic vi hoat  dng kinh doanh, du tu xây dirng, mua 

s.m tài san c djnh theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

2. Ngân hang duqc quyn thay di ca cu vn và tài san phc vii cho viec phát trin hoat 

dng theo quy djnh cüa Phãp 1u.t. 

3. Ngân hang thrqc diu dng vn và tài san giQ'a cãc Cong ty con có tLr each pháp nhân, 

hach toán doc l.p trên ca s bào dam than thu cac quy dnh cüa Pháp luat. 

Diu 72. Các qu di trfr 

Ngân hang dugc trIch lap cac qu sau: 

1. Qu dr tr b sung vn diu 1. 

2. Qu dr phông tài ehinh. 

3. Qu5' du tir phát trin nghip vii. 

4. Qu5' dr phong trg cap mat vic lam. 

5. Qu5 khen thuâng. 

6. Qu5' phUc loi. 

7. Các qu' khác theo quy djnh cüa Pháp luat. 

Diêu 73. Ttr chü v tài chinh cüa Ngân hang 

Ngân hang tçr chü v tài chInh, tir chju trách nhim v mi hoat  dng kinh doanh ccia 

mmnh, thrc hin nghia vu và các cam kt cQa mInh theo quy djnh cüa Pháp luat. 

Diu 74. H thng k toán 

1. Ngân hang thirc hin ch d k toán, thng kê theo quy djnh ccia Pháp luat. 

2. Ngân hang së lap s sách k toán bang ting Vit. Ngân hang phãi 1p s k toán theo 

loai hinh kinh doanh. Các s sách do phãi chInh xác, cap nhat, có h thng và dü d 

ch(mg minh vã giãi trInh các giao djch. 

3. Ngan hang thirc hin hach toán theo h thng tài khoãn k toán do NHNN quy djnh. 

4. Ngân hang s diing dng Vit Nam lam don vi tin t dung trong k toán. 

5. Ngân hang m tài khoãn tai  ngân hang Vit Nam (NI-INN ho.c ngân hang thuang 

mai) hoc  tai  các ngân hang nuâc ngoài di.rcc phép hoat  dng  tai  Vit Nam. Trong 
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tnIng hop cn thit, Ngân hang có th mi tài khoàn ngân hang a nuâc ngoài theo các 

quy djnh ca Pháp Iut. Ngân hang s tin hành tt cà các khoán thanh toán và giao 

dich k toán thông qua các tài khoàn tin Vit Nam hoc ngoi t ti các ngân hang 

ma Ngân hang mi tài khoán theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

Diu 75. Báo cáo 

1. Ngân hang phài thrc hin ch d báo cáo theo quy djnh cüa Pháp 1ut v k toán, 

thng ké va báo cáo hot dng nghip vi djnh k' theo quy djnh cUa NHNN. 

2. Ngân hang có trách nhiêm báo cáo kjp thOi bang van bàn vói NHNN trong các truông 

hçcp sau day: 

a. Phát sinh din bin không binh thumg trong hoat  dng nghip vu cO th ãnh 

hu'Ong nghiêm tr9ng dn tinh hInh kinh doanh cUa Ngân hang; 

b. Co thay di v t chüc, quãn tn, diu hành, tinh hlnh tài chInh cüa c dông Ion Va 

cac thay di khác có ãnh huOng nghiêm tr9ng dn hot dng kinh doanh cüa Ngân 

hang; 

c. Thay di ten chi nhánh cUa Ngân hang; trn ngrng hoat dng kinh doanh duâi 05 

ngày lain vic; niêm yt c phiu trên thj truông chrng khoán trong nuó'c. 

3. Cong ty con, Cong ty lien kt cüa Ngân hang có trách nhim gcri báo cáo tài chInh, 

báo cáo hot dng cUa mmnh cho NHNN khi thrç'c yêu cu. 

4. Trong thôi hn 90 (chin muoi) ngãy k t1r ngày k& thUc nãm tài chInh, Ngân hang 

phài gri NI-INN các báo cáo hang näm theo quy djnh cüa Pháp lust. 

Diu 76. Cong khai báo cáo tài chinh 

1. Trong thai hn 120 (met tram hai muai) ngày k tr ngày kt thüc näm tài chInh, Ngân 

hang phài cong khai các báo cáo tãi chInh theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

2. Trong thai hn 10 (miri) ngày k tr ngày có báo cáo tài chinh nãm dâ di.rcic kim 

toán, Ngân hang phái cong b thông tin djnh kS'  v báo cáo tài chInh nàm theo quy 

djnh ti Khoán I Diu 16 Luât Chthig khoán nãm 2006 dA chrcic sira di, b sung. 

Diu 77. Thông tin 

1. Ngân hang phái cung cp thông tin cho chü tài khoãn v giao djch và s du trên tài 

khoãn cCia chü tài khoàn theo thôa thun vOi chCi tài khoân trên ca sâ phi hcip vói quy 

djnh lien quan cüa Pháp 1ut. 

2. Ngân hang có trách nhim cung cp cho NI-INN thông tin lien quan dn hot dng 

kinh doanh vã ducc NHNN cung cAp thông tin cta khách hang có quan h tin ding 

vOi Ngân hang theo quy djnh cCia NHNN. 
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3. Ngân hang du'gc trao di thông tin vói t chirc tin dçing khác v hot dng eCia minh. 

Diêu 78. Bão mt thông tin 

1. Nhân vien, Ngiräi quãn 1', Nguôi diu hành cüa Ngân hang vã nhung ngirôi có lien 

quan không dirge tit 1 bi mt kinh doanh cüa Ngân hang. 

2. Ngân hang phãi dam bào bi mt thông tin lien quan dn tài khoân, tiên gCii, tài san gui 

và cac giao djch cCia khách hang tai  Ngân hang. 

3. Ngân hang không &rgc cung cp thông tin lien quan dn tài khoãn, tin gCi'i, tài san 

gth, cac giao dich cUa khách hang t.i Ngân hang cho t chc, cá nhân khãc, trCi 

tn.ràng hgp có yêu cu cUa ca quan Nba ntràc có thm quyn theo quy djnh cUa Pháp 

luat hoc dugc sr chip thuan cüa khách hang. 

CI{UYNG XI 

KIEM TOAN BOC LAP 

Diu 79. IUm toán dôc 1p 

1. Truàc khi kt thCic näm tài ehInh, Ngân hang phãi Ia ch9n mt t chCrc kim toán dQc 

lap dU diu kiên theo quy djnh cüa NI{NN d kim toán các hot dng cUa mInh trong 

nãm tài chInh tip theo. Vic ch9n th chCrc kim toán dQe 1p dirge thre hin theo quy 

djnh lien quan cUa Pháp luat. 

2. Trong thai han 30 (ba mimi) ngày k ttr ngày quy& djnh chn th chCic kim toán dc 

l.p, Ngân hang phãi thông báo cho NHNN v th chire kim toán dc 1p dirge lra 

ch9n. 

3. Ngân hang phài thirc hin kiêm toán dc 1p 1i trong truang h9p báo cáo kim toán 

có kin ngoai  trCr eüa t chCic kim toán dOe  lap. 

4. Trong qua trmnh kim toán, Ngân hang có trách nhim: 

a. Cung cAp kjp thôi, dy dñ và trung thc mi thông tin, tài lieu cn thi& cho vic 

kim toán; 

b. Phi hip, to diu kiin thuan Icii cho kim toán viên thirc hiên kim toán. 

5. HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám dc và Nguai diu hãnh khác hçp, dánh giã k5' 

lirOng v báo cáo kim toán và các kin nghj cüa kim toán dOe  l.p, dira ra k hoch 

va thôi gian biu thrc hin các kin nghj cUa kijn toán dOe  1p va theo dôi vic thirc 

hin k hoach do. 
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6. Kim toán viên dôc lap throc phép tham dr các phiên h9p DHDCD, thu th.p cãc 

thông báo va các thông tin khác lien quan den bt kS'  phiên h9p nào ma các eô clông 

duçc quyn nhan va duçc phát biu kin ti DHDCD v các vAn è cO lien quan 

kiem toán. 

CHLfNG Xiii 

QUYEN DIEU TRA sO SAd vA HO S(I 

Diu 80. Quyên diu tra so sách và ho so' 

C dong Ion hoc nhóm c dông IOn d.rçic quyen trc tiep hoc thông qua ngtthi thrcc 

ciy quyen, bang môt yêu cu bang van bàn, thAm tra danh sách các c dông ciia Ngân 

hang va các biên bàn cüa DHDCD trong gi lam vic ti trii sO chinh cüa Ngan hang 

và sao chip hoc trich lic các h sa dO. Yêu cu kiem tra do phia lut su d.i din 

hoäc dai diên ducyc üy quyen khác cüa c dong phài kern theo giAy üy quyn h9p l 

cüa c dông ma ngu6i dO dai  din. 

2. Thành viên HDQT, thành viên Ban Kiem soát, Tng Giám dc và cac thàrth viên Ban 

diu hành khác CO quyen kiem tra S dang k c dông cüa Ngân hang, danh sách c 

dông và h sa khác cCia Ngâri hang vi nhng mic dIch lien quan tOi chCrc vii cUa rninh 

vOi diu kiên các thông tin nay phài duqc bão mat. 

3. Ngân hang së phãi hru Dieu l nay và nhUng bàn si:ra di be sung cüa Dieu I, GiAy 

phép thành 1p va hoat  dông, GiAy chrng nhan dang k' doanh nghip, các quy che, 

các tài lieu chüng minh quyn sO hQ'u dei vOi các tài san, báo cáo tài chInh hang näm 

dA thrcic xác thrc cüa kiem toán dôc lap xác nhn, biên bàn h9p DHDCD va HDQT, 

cac báo cáo cCia Ban Kiem soát, se sách ke toán và bAt cuir giAy tO nao khác theo quy 

dinh cUa Pháp lut t?i  tri sO chInh hoc mt nai khác trong dja bàn hoat dng cUa tru1 

sO chinh vOi dieu kin là cac c dông và cac cc quan dang ky kinh doanh dll9c thông 

báo ye dja diem liru trü các giAy tO nay. 

4. Diu l nay thric cong be trên website cüa Ngan hang. Các ce dông çó quyen nhn 

thrcic mt bàn sao Diu lê min phi do Ngân hang cung cAp, neu có yêu cu. 

CHTS(YNG XIII 

NGU'Ol LAO BONG vA CONG BOAN 

Diêu 81. Ngu*i lao dng và cong doàn 

Ngân hang phài xay drng các quy dlnh  lien quan den vic tuyen dvng, thuê muOn lao 

dng, thôi vic, Iucmg, bào hiem xä hi, phOc l?i,  khen thuOng va k lust dei vOi 
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nguOi lao dng cüa Ngân hang cüng nhu các mi quan h cUa Ngân hang vâi các t 

chá'c cong doàn &rYc cOng nhn, phü hop vói cc chuAn muc, thông l và Diu l nay, 

các quy djnh ni bO khác cüa Ngân hang và quy dlnh  lien quan cCia Pháp luat. 

CHThYNG XIV 

PHAN CIlIA LQ'I NHU4N 

Diu 82. Trã c tCrc 

1. Ngân hang chi dugc trã c t1rc cho c dông khi kinh doanh có lãi, dã hoàn thành nghia 

vii nop thu và các nghia vij tài chInh khac theo quy djnh cia Pháp Iut. 

2. Theo quyt dinh cüa DHDCD và theo quy dlnh  cCja Pháp lut, c tt'rc s duqc cong b 

và chi trà tr lai nhun cOn Iai cUa Ngân hang nhirng không duçrc vi.rgt qua müc do 

HDQT d xut sau khi dã duqc DHDCD thông qua. 

3. Ngan hang s không trã lãî suit cho bt ci'r c b.'rc hay mt khoãn tin nào khác cO tinh 

chAt lãi cho c t(rc, trCr trung hap c tic thxc trâ vào tài khoãn tin gi ctXa c dong 

ti Ngân hang. 

4. HDQT có th dè ngh DHDCD thông qua vic thanh toán toàn b hoac mOt phAn c 

tüc b&ng nhthig tài san cii th (nhu c phiu hoac trái phiu dã dirç'c thanh toán dAy dci 

do cong ty khac phát hành) và HDQT là co quan thirc thi nghj quy& nay cia 

DHDCD. 

5. Trung hap c tue hay nhung khoãn tin khác lien quan tó'i mQt c phiu dugc chi trã 

bang tin mat  thI Ngân hang së phái chi trà bang tin dng Vit Nam và có th dupc 

thanh toán bang sec hoac  lnh trâ tin gi qua buu din tâi dja chi dã dang k cUa c 

dong thi huOng và tri.r6ng hap có rCii ro phát sinh (tr dja chi däng k cila c dong) thI 

c dông do phãi chlu. 

6. C tirc hoäc các khoãn tin khác duqc chi trá bang tin mat  có lien quan tài mt c 

phiu co th di.re thanh toán bang chuyn khoãn qua ngân hang khi Ngân hang dã 

thr?c cung cAp chi tit v ngân hang cüa c dong d có the chuyen trrc tip vào tài 

lthoàn ngân hang do cüa ce dông. Neu Ngân hang dã chuyen khoãn dáng theo cac 

thông tin chi tiet ye ngân hang nhis thông báo cüa ce dông thi Ngân hang së không 

chu trách nhim ye các thit hai  phát sinh tir vic chuyen khoãn dO. 

7. NhQng nguOi dã chInh thirc dang k giü cô phieu hoac  các chUng khoãn khác có 

quyen nhân ce tCrc, khoãn phân b& khoãn chia, thông báo hoac  tài 1iu. 
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8. Tru'ng h9p c6 dông chuyn nhucmg c phn cUa mmnh trong thai gian g1ua thai diem 

kt thüc lap danh sách c dông dU9c nhn c tCrc và thai dim trâ c tirc thI nguOi 

chuyn nhung là ng.thi nhn c tüc tr Ngan hang. 

9. Ngân hang có th trá c t1rc bang c phiu thea quy dlnh  cüa Pháp luat. 

10. HDQT có th thông qua Nghj quyt quy djnh môt ngày ci th lam ngày khOa s hot 

dng kinh doanh. Can ci ngày do nhU'ng ngtrâi dang k voi tis cách c dông hoãc 

ngi.rOi sâ hQu eác chirng khoán khác ducic quyn nhan ct t1rc, lãi suit, phân chia 19i 

nhuân, nhân c phiu, nhn thông báo hoc tài 1iu khãc. Ngày khóa s nay có th vào 

cilng ngày hoac  vào th6i dim tri.rc khi các quyn lcii dO dtrac thirc hin. Diu nay 

không ánh huOng tói quyn 19'i cüa hai ben trong giao djch chuyn nhucing c phiu 

ho.c chüng khoán lien quan. 

11. HDQT phai lap danh sách c6 dOng duçc nhn c t1rc, xác djnh mi'rc c t1rc ducrc trã 

di vâi tmg c phn, thO han  và hInh thic trâ ch.m nht 30 (ba mi.rai) ngày truâc 

mi 1n trá c tCrc. Thông báo v trã c tic phãi &rpc cong khai gii dn tt ca cãc ci' 

dông chm nht 15 (mi.rOi lam) ngày tnicc khi thrc hin trá c tUc. Thông baa phài 

ghi rO ten Ngân hang, ten và dja chi cüa c dông, s c phan trng loai  cña c dông, 

mrc c tirc di vâi t&ng l°ai  c phan và tng s6 c tirc ma c dông do &rcrc nhn, thOi 

dim và phuoiig thirc trã c t(rc. 

12. Vic thanh toán c tOc di vói các c phiu niêm y& tai  Sâ Giao djch Chng khoán 

có th thrac tin hành thông qua cOng ty chrng khoán hoc trung tam hru k' thea quy 

dlnh lien quan cQa Pháp lu.t. 

Diu 83. Các vn d khác lien quan dn phân phi lçri nhun 

Các vn d khác lien quan dn phân phói Igi nhu.n dugc thirc hin thea quy djnh cüa 

Pháp lut. 

CHUONG XV 

CON DAU 

Diêu 84. Con du 

1. Mau du cUa Ngân hang do HDQT quyt djnh hoc phân cp cho cp Co thm quyn 

khác quy& dinh. 

2. Viêc khac, dang k, quãn l và sir ding con du thc hin theo quy djnh ni b cOa 

Ngân hang. 
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CHTJ'ONG XVI 

JUEM SOAT DAC BIT, PHA SAN, GIAI THE vA THANH L'' 

Biu 85. Báo cáo và Kim soát dc bitt 

1. Trong truang hgp Ngân hang có nguy Co mt khã nng chi trã, Ngân hang phãi báo 

cáo ngay vói NW'N v thrc trng tài chInh, nguyen nhân và các bin pháp da áp 

dung, dr kin áp diing d khc phiic. 

2. Ngân hang có th bi NI-II'N dt vào hoc &rcTc chm dirt tInh trng kim soát dc bit 

theo quy djnh ciia Pháp lut và hirórig dn cüa NHNN. 

3. TruOng h?p  cp bach, d bào dam khà näng chi trá tin gU'i hoc tin Iai cUa khách 

hang, Ngân hang có th duoc các th chirc tin dung khac hoäc NHNN cho vay däc bit. 

Khoãn vay däc bit nay së dirçic i.ru tiên hoàn trá truOc tht cà các khoãn nç khác cUa 

Ngân hang. 

4. Trách nhiêm cüa HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám dc trong tmnh trng kim soát 

däc biêt: 

a. Xây dmg phuong an ciXng c th chirc và hoat  dng ccia Ngân hang trInh Ban 

Kim soát d.c bit thông qua và t chü'c trin khai thijc hin phirong an do; 

b. Tip tic quán tn, kim soát, diu hành hot dQng và báo dam an toàn tài san cUa 

Ngân hang trir tnràng h9p bj dInh chi, tarn dinh chi quyn quãn tn, diu hành, 

kim soát Ngân hang; 

c. Chp hành yêu cu cüa Ban Kim soát dc bit lien quan dn t chUc, quàn trj, 

kim soát, diu hành Ngân hang; 

d. Thixc hin yêu cu cüa NHNN theo quy djnh cUa Pháp Iut. 

5. Vic chm dth kim soát d.c bit &rqc thrc hin trong cac tmàng hçrp sau: 

a. Hot dng cUa Ngan hang tr 1i bInh th.rông; 

b. Trong qua trInh kim soát d.c bit, Ngân hang dirge sap nhp, h9p nht vào môt 

t chi'rc tin ding khác; 

c. Ngân hang không khôi phic &rgc khá nãng thanh toán. 

6. Quy& djnh kt thüc kim soát dc bit do NHNN ban hành và thr9'c thông báo cho 

các Co quan CO lien quan. 

Diu 86. Phá san Ngãn hang 

Sau khi N}IINN có van bàn chm dot kim soát däc biêt hoäc van bàn chm dOt ap 
dung hoac van bàn không áp dung các bin pháp phic hi kha nàng thanh toán ma 
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Ngân hang vn lam vào tInh trang phá san, thI Ngan hang phãi lam don yêu cAu TOa 

an ma thi tue giâi quyt yeu cu tuyên b phá san theo quy djnh eüa Phãp luat  v phã 
san. 

2. Viêc phá san Ngan hang du ic thrc hien theo quy djnh cüa Pháp luat  v phá san. 

Diêu 87. Giãi th Ngân hang 

Ngân hang giãi th trong các trirng hgp sau: 

1. Tr nguyen xin giãi th nu có khã näng thanh toán ht nçi và duac NHNN chp thun 

bang van ban. 

2. Ht han hot dng Ngân hang không xin gia han  hoc xin gia han  nhung không dugc 

NHNNchpthu.n bang van ban. 

3. Bj thu hi giy phép thành l.p và hoat  dng. 

Diu 88. Thanh I tài san cüa Ngân hang 

1. Tnràng hp Ngân hang bj tuyên b phá san, vic thanh l' Ngân hang duct thirc hin 

theo quy djnh cüa Pháp luat  v phá san. 

2. Khi giãi th theo quy dinh tai  Diu 87 cUa Diu 1 nay, Ngân hang tin hành thanh 1' 

tai san duOi sir giám sat cUa NI-INN vâ theo trinh tr, thCi tiic thanh 1 tài san do NII-[NN 

quy djnh. 

3. Mi chi phi lien quan dn vic thanh 1 do Ngân hang thanh toãn. 

CH(YUNG XVII 

GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

Diu 89. Giãi quyt tranh chap ni b 

1. Trtthng hgp phát sinh tranh chip hay khiu nai  có lien quan toi hoat  dng cta Ngân 

hang hay tài quyn cüa cac e dông nay sinh tux Diu 1 hay tr bt cir quyn hoac 

nghia vu do Lut Doanh nghip, Lut các TCTD hoc bAt k' Lu.t hoc các quy djnh 

hanh chInh khãc quy dinh, giaa: 

a. MOt  c dong hay các c dông và Ngân hang; 

b. BAt kS'  c dông hay các c dông va HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám dc, hay 

can bQ quãn l cao cAp. 

Các ben lien quan së c gang giãi quyt tranh chAp do bAng thuang luong và hôa giãi. 

Trir truäng hçrp tranh chAp lien quan tOi HDQT hay Chc tich  HDQT, Chc tich  HDQT 

së chü tn vic giãi quy& tranh chAp va Se yêu cu mi ben trinh bay các yu t thirc 
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LienVietPostBank 
NGAN HANG BUU DIEN LIEN VIET Diu 1 Ngan hang Thircing mai  C phn Biru din Lien Vit 

tin lien quan den tranh chip trong vông 21 (hai muai mat) ngày lam vic k tir ngày 

tranh chip phát sinh. Nu tranh chAp lien quan toi HDQT hay ChU tjch HDQT, bAt cU 

ben nào deu cung có th yeu cu CG quan có thAm quyên giai quyêt. 

2. Nêu không có quy& dinh nào dat &r9'c trong hoà giãi trong vOng 10 (mui) tun k tir 

khi bt du qua trInh boa giãi hoc quy& djnh cUa hôa giãi viên không duac các ben 

chAp nhan, bAt k' ben nào cüng cO th dua tranh chAp do ra Toà an có thAm quyn. 

3. Mi ben se tr chju chi phi cUa minh có lien quan tói thU tic thuung hrang và hOa giãi. 

Các chi phi cUa Toà an së do Toà an phán quy& ben nào phãi chju. 

CHE!ONG XVIII 

NGAY HIU LIC, SIA BOI VA BO SUNG BIEU L 

Diêu 90. Ngày hiêu lirc, süa di và b6 sung Diéu I 

1. Diu lé nay có hiu hrc k tr ngày dixcic DI-IDCD thông qua ngày j5 / 6 /2020, Va 

thay th Diu l cUa Ngân hang dã thrcic Dai  hi dèng c dông thông qua và CO hieu 

hjc k tr ngày 24/4/20 19. 

2. Viêc süa di, b sung Diu l nay phai duge DHDCD xem xét quyt djnh. 

3. Cac vAn de chua dirge dè e.p trong Diu l nay se duct thirc hiên theo các quy dlnh 

pháp luât cO lien quan. Khi có ni dung nào cUa Diu l nay trái vâi cac quy djnh cUa 

pháp luat  thi di.rang nhiên h& hiu lrc thi hành và Ngân hang së t dng ap ding các 

quy djnh cUa pháp lut ti.rang Ung./. j_ 

-. 
Jnçrn L1(2Cfl roi 
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