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LienVietPostHank 
NGAN HANG BIIU DIEN LIEN VIT 

Dièu l Ngan hang Thtrcmg mi C phn Buu din Lien Vit 

PHAN M DAU 

NGAN HANG THL!ONG M41 cO PHAN BUU DIN LIEN VIT (sau day goi tt là 

Ngân hang) là ngân hang thixong m.i C6 phn duqc thrc hin các hot dung ngân hang và cac 

hoat dng kinh doanh khác theo quy djnh cia Pháp lut vl mtic tiêu lçii nhun và gop ph.n 

thirc hin các miic tiêu kinh t - xã hôi ciXa Nhà ntrâc Vit Nam. 

T6 chirc và các hot dng cüa Ngân hang duqc thrc hin theo Diu 1 nay, các quy djnh hin 
hành cüa Ngán hang Nhà nuóc Vit Nam va can quy djnh cüa Pháp 1ut hin hânh khác co 

lien quan. 

Diu I Ngan hang g6m 18 (mi.thi tam) Chi.rong vói 90 (chIn mucii) Diu. 
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LuenV,etPostBank 
'IF NGAN HANG BW GlEN LIEN viET Diu l Ngn hang Thumig mi C phn Btru din Lien Vit 

CThYNG I 
GIAI TftiCH CAC TBIL&T NGIY TRONG DIEU LE 

Diu 1. Gui thich tfr ngfr vi vit tt 

Trong Diu 1 nay, nhftng thut ngü duâi dày s có nghia nhu sau: 

a. Ngân hang là Ngân hing Thuong mi C phn Bmi din Lion Vit. 

b. Ngày thành 1p là ngày Ngân hang dtrc Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam k quy& 

dnh cp Giy phép thành 1p và hot dng. 

c. Thai hzn hoçzt dng là thri gian Ngân hang di.rqc tin hành cáo hot dng kinh 

doanh theo quy djnh cüa Pháp 1ut, k tir ngày duvc  Ngãn hang Nba ntr&c Vit 
Nam cp GMy phép thành 1p Va ho.t ctng. Ngân hang có th dtrqc gia hn th&i 
hn hot dung trOn cci sà quyt djnh ciXa Di hi dng c dông và phii ducc Ngân 
hang Nhà ntr&c Vit Nam chip thun. 

d. Ba bàn hoat dng là phm vi dja l dtrçic ghi trong Giy phép cUa Ngân hang 
Nhâ rnróc Vit Nam ma ti do Ngân hang ciuçic thit 1p  mng luài hot dng theo 
quy dinh  cfia Pháp lut. 

e. V6n diu le là thng giá frj mnh giá c phàn da bàn hoc da duqc dang k mua khi 
thãnh Ip  Ngân hang. 

f. Gi4y cháng nhn táng kj doanh nghip là van bàn hoc bàn din tr ma Co quan 

dAng k kinh doanh cAp cho doanh nghip ghi li nhthig thông tin ye dAng k 

doanh nghip. 

g. Cong ty con cáa Ngân hang là cong ty thuc mt trong các trumg hçip sau: 

(i) Ngân hang hoc Ngãn hang và nguäi có liOn quan cUa Ngân hang sâ hthi 

trOn 50% (nAm mirth ph.n tram) v6n diu l hoc trOn 50% (nArn muoi 

ph.n tram) vn c ph.n cO quyn biu quyt; 

(ii) Ngân hang có quyn tnxc tMp hoc gián tip b nhim da s6 hoc tht cà 

thãnh viOn HQi dng Quàn tij, HGi  ding thành viOn hoc Tng Giám d6c 

(Giám d6c) cüa Cong ty con; 

(iii) Ngãn hang cO quyn sia di, b sung Diu l cüa Cong ty con; 

(iv) Ngân hang và ngtr1i cO lien quan cüa Ngãn hang trrc tip hay gián tip 

kim soát vic thông qua nghj quyt, quyt djnh ciXa Da.i hi dng c dông, 

Hi dng Quàn trj, Hi ding Thành viOn ciXa Cong ty con. 

h. COng ty lln kIt cáa Ngân hang là cOng ty trong dO Ngân hang hoc Ngân hang 

va ngithi cO liOn quan sà hUu trOn 11% (muxi mt phn tram) v6n dièu 1 hoc 

trOn 11% (muii mOt  phàn tram) vn c phn cO quyn biu quy&, nhung không 

phii là Cong ty con ciXa Ngán hang. 
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LIenVIetPostRaNk 
NGAN HANG BLfiJ BIEN LIEN VIET Diu l Ngân hang Thtrang mi C phn Buu din Lien Vit 

i. C6phän là vn diu l dugc chia thành các phn bang nhau. 

j. C6 phin wu dã1 cJ tic la. c phn di.r9'c trâ c tirc v&i mfrc cao hcm so v&i mirc ci 

t(rc cüa c phn pM thông hoc mrc 6n djnh h&ng näm. 

k. May c phtn trpng ylu là mCrc c phn chim tU 5% (nám ph.n tram) vn c 
phn có quyn bi&i quyEt trâ len cüa Ngân hang. 

I. Cdplzilu là chfrng chi do Ngan hang phát hành, bili toán ghi s hoc dt lieu din 
tfr xác nl4n quyn sâ huu mQt hoc mt s6 c ph.n cüa Ngân hang. 

m. C tác là khoàn lçii nhun rông ducic trà cho mi ci ph.n bang tin mt hoc b.ng 
tài san khac tir ngu&i lçii nhun con 1i cüa Ngân hang sau ldii dä thc hin nghia 
vi v tài chmnh. 

n. Cti döng là th chirc hoc cá nhân si hU'u mOt  hoc mQt s6 c phkn cOa Ngân hang 
và dng k ten trong S dAng k c dông ca Ngân hang vdi tir each mt nguri 

nâm giü (các) c phân. 

o. Co2  dtng sdng 1p  là c dông tham gia vào vic thông qua va k3 ten vào bàn Diu 

l du tiên cüa Ngân hang. 

p. Ci Jông Ion là th chrc hoc cá nliãn sâ hUu trrc tip, gián tip tr 5% (nAm phan 
tram) v6n có phan có quyôn biu quyt trâ len ciia Ngân hang. 

q. SO hi?u gidn tiEp là vic th chc, cá nhân sâ hüu v6n diu l, vn có ph.n cüa 

Ngân hang thông qua ngirôi có lien quan hoc thông qua üy thác dAu tu. 

r. Nhóm c döng IOn là nhóm các c dông sei hU'u trên 10% (muOi ph.n trAm) thng 

s c phn pM thông trong thi gian lien tiic It nMt 06 (sáu) tháng. 

s. S 2ng kfi cá aong là taf lieu b&ng van bàn, tp dI 1iu din tir hoc cà hai. Si 

dAng k c dông phài Co các ni dung chCi yu theo quy djnh ti Khoán 1 Diu 27 

Diêu 1 nay. 

t. DHDCD là D?.i hOi dMg c dông cüa Ngân hang. 

u. HDQT là HQi dng Quàn ftj cüa Ngân hang. 

v. Thành viên HDQT dc 41p là nhilng nguii dáp ñng các yêu cau quy djnh tai  Diu 

47 cüa Diu lé nay. 

w. NgwOi quân Ifl bao gm Chü tjch HDQT và thành viên HDQT, Tng GiAm d6c. 

x. Ngwô'i itiu hành baa gm T&ig Giám d6c, các PhO T6ng Giám doe, K toán 

tn.rOng, Giáxn dOe Chi nhánh và các chirc danh quãn l tlxang duong cia Ngân 
hang do HDQT quy djnh phil hgp vài yêu cu cüa PhAp lut va quy djnh cüa 

NHNN. 
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Lien VietPostBank 
NGAN HANG BIIU DIEN LIEN vIEi 

Dièu 1 Ngân hang Thirong m.i C ph.n Buu din Lien Vit 

y. Ngw&i có lien quan là t chi'rc, cá nhân có quan h trirc tip hoc gian tip vói tà 
chirc, cá nhân khác thuc môt trong các triräng hçp sau dày: 

(i) Cong ty mc voi Cong ty con và nguqc 1.i; Ngân hàñg vâi Cong ty con cüa 
Ngân hang và ngtrçic 1?.i;  các Cong ty con cüa cüng mt Cong ty mc hoc 
cña Ngân hang vói nhau; Ngirài quán I, thành viên Ban Kim soát cüa 
COng ty mc hoc cüa Ngân hang, cá nhân hoc tó chirc cO th.m quyn b6 

nhim nhüng nguôi nay vói COng ty con và ngtxqc 'ai; 

(ii) Cong ty hoc Ngãn hang vài Ngirôi quàn l, thành viên Ban Kim soát cüa 

cong ty hoc Ngân hang hoc vOi cong ty, th chirc có thm quyn be1 
nhim nhftng ngithi dO và nglrçlc 1i; 

(iii) Cong ty hoc Ngân hang vâi te1 chUt, cá nhãn s hihi tir 5% (nAm ph.n 
trAm) v6n diu l hoc vn ce1 phn cO quyM biu quyt trâ len tai  cong ty 

hoc Ngãn hang và ngtrçic lii; 

(iv) Ca nhan vOi vçx, che1ng, cha, mc, con, anh, chj, em cüa ngtthi nay; 

(v) Cong ty hoc Ngãn hang vâi cá nhân theo quy djxth ti Ti& (iv) Die1m nay 
cüa NgtrM quãn l, thành vién Ban Kim soat, thãnh vién gOp vn hoc ce1 
dông sâ hQu tü 5% ve1n di&i 1 hoc v6n c phn cO quyn biu quyt trâ 

len cüa cOng ty hoc Ngân hang và nglrqc l.i; 

(vi) Ca nhân dtrqc üy quyn di din cho te1 chirc, cá nhân quy djnh t4i cáo Tiát 

(i), (ii), (iii), (iv) và (v) cUa Di&n nay vOi te1 chirc, cá nhân Uy quyn; cáo 
cá nhân di.rçrc üy quyn di din ph.n v6n gop ciia cOng mt t6 chirc vOi 

nliau. 

(vii) Pháp nhân, cá nhân khác 06 m6i quan h tim n riM ro cho hoat  dng cUa 
Ngân hang duçic xác djnh theo quy djnh nQi bO cüa Ngàn hang hoc theo 
yOu cu bang vAn bàn ctia Ngân hang Nba nuâc thông qua hot dng thanh 

tra, giám sat de1i vài tirng truâng hçrp ci the1. 

z. P/zap lu(it là tAt cã cáo lut, pháp lnh, nghj djnh, quy dnh, thông Pr, quyt djnh 
và cáo vAn bàn Pháp lut khác duçic ocr quan Nba nuâc Vit Nam ban hAnh theo 

thng thii dim liOn quan de1n cáo ho.t dung ngân hang. 

aa. Lut.DoanJz nghip là Lu.t Doanh nghip so 68/2014/QH13. 

bb. Lut cdc TCTD là Lut Cáo tO chirc tin dung sO 47/2010/QH12 và Lut sra di, 

bO sung mOt  sO die1u cüa lut cáo TO chirc tin dimg sO 17/2017/QH14. 

cc. N/INN là Ngãn hAng Nba nuâc Vit Nam. 

dd. Vit Nam là nuâc Cong hàa Xã hQi Chü nghTa Vit Nam. 
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Lien VietPostBank 
GAN HANG BW DIEN LIEN VIET 

Diu 1 Ngan hang Thuong mi C phn Buti din Lien Vit 

ee. Ngày Thm v4c hong Diu l nay ducic hiu là ngày lam vic cüa Ngân hang 
TMCP Btru din Lien Vit, không bao gm ngày nghi cu6i tu.n và các ngày nghi 
1, tht theo thông báo cüa Ngân hang. 

Trong Diu 1 nay, ty tthig ngf cành ma có th sr ding các thut ngtl dâ thrçc djnh 

ngha trên day hoc các thut ng và/hoc ciim tr ngft gc. 

2. Trong Diu l nay, bt k' dn chiu nào toi bt cü quy djnh hoc vAn bàn Pháp Iut 

nào s gm cà nMng sa d6i hoc vAn bàn Pháp lut thay th cüa chüng. 

3. Các tiêu d (Chuong, Diu cfia Diu 1 nay) dtrcic sü ding nhm thun tin cho vic 

hiu nOi  dung và không ành hu&ng tài các ni dung cüa Diu l nay. 

CR[JONG II 
THÔNG TIN yE NGAN RANG BUtJ DIN LIEN VIT 

Diu 2. Thông tin v Ngân hang 

Ngân hang Thuong m.i C phn Btru din Lien Vit (trithc dày là Ngân hang Thuong 
mai c6 phn Lien Vit duqc phép thânh 1p va hot dQng theo Giy phép thành 1p 
va hot dng s 91/GP-NBNN ngày 28/03/2008 do NHNN cap. Quyt djnh s6 

366/QD-NHNN v vic sira di ten vi& tAt bang ting Anh và mrc vn dièu l ghi 
trong Giay phép thành 1p va ho.t dng cüa Ngân hang do Thong dc N}INN ban 

hành ngày 29/02/20 12. Ngân hang cO: 

1. Tu cách pháp nhân theo quy djnh cüa Pháp lut Vit Nam. 

2. Nguai di din theo Pháp lut cüa Ngân hang là Tng Giám d6c Ngân hang. NgixOi 
d?i din theo Pháp lut cüa Ngân hang phài cu tilt ti Vit Nam, tnxàng hçip v.ng mt 

a Vit Nam phái üy quyn bang vAn bàn cho ngir1i khác là Ngiri quãn 1', Nguôi 
diu hành cUa Ngân hang dang cu tilt ti Vit Nam d thi?c hin quyn, nghia v cüa 

mInh. Vic üy quyn thirc hin theo quy djnh ni b cüa Ngân hang v Uy quyn. 

3. Ten dy dU bang ting Vit: NGAN RANG TIJUONG MJ CO PHAN BUll 

DIN LIEN VIET 

Ten dAy dü bang ti&ig Anh: LIEN VIET POST JOI1T STOCK COMMERCIAL 

BANK 

Ten vit tAt bang ting Anh: LienVietPostBank 

Ten giao djch: NGAN RANG BUll DIN LIEN VIT 

4. Trt sa chinh ctt tai: Tang 1, 3, 4, 5, 6 Tôa nha Thaiholdings Tower, S 210 ththng 

Tran Quang Khài, Phuing Tràng Tin, Qun Hoàn Ki&n, Thành ph Ha Ni. 

Din thoi 024.62 668 668 
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LienVietPostBank 
NGAN HANG BIJJ DIEN LIEN viEr 

Diu 1 Ngàn hang Thuo'ng mai  C1 phn Bmi din Lien Vit 

Fax : 024.62 66 96 69 

Trang Web : www.lienvietpostbank.com.vn  

5. DiEu l t ch(rc và hot dng; các c quan quán 1 và diu hành. 

6. Vn diu l t.i thôi dim thông qua Diu 1 nay là.: 

Bang s& 9.769.483.190.000 dng. 

Bang chfr: Chin nghIn bay tram sáu mirol chin t5 bn trAm tam miroi ba triu 
môt trAm chin miroi nghln dng. 

V6n diu l cüa Ngan hang cO th dtrcic thay dói trong ffrng th&i k theo quy djnh cüa 
NHNN, quy djnh cña PhAp 1ut v vic thay di mirc vn diu l. S v6n diu l mOi 

khi duçc dàng k theo quy djnh cüa PhAp lu.t dtrcic xem là sia d6i, b sung diu 
khoãn nay. 

7. Con du ring và tài khoân riêng ma ti NHNN va các ngân hang trong nuâc va ntràc 
ngoài theo quy djnh cüa NHNN. 

8. Bang cAn dM tài sAn và cAc qu5 theo quy djnh cUa PhAp Iut. 

9. Thri hn ho.t dQng là 99 (chIn mui chIn) nàm. 

10. Dja bàn hoat dung: trén lAnh th nithc CQng hôa Xâ hi Chñ nghia Vit Nam. Ngoài 
ra, NgAn hang có th ho.t dung t.i các quc gia, vlmg lAnh th6 khAc nu ducc NHNN 

và. chunh quyn mróc, vüng lAnh th sâ ti cho phóp. 

CI[UONG ifi 
MUC TIEU, NQI DUNG VA PllM VI HOjT BONG CUA NGAN HANG 

Di&u 3. Mic tiêu cüa Ngân hang 

Linh vuc kinh doanh cña Ngân hang là hot dng kinh doanh tin t, tin ding và cAc 

dich vi tài chinh, .tin t, ngân hang... duçic quy djnh trong GMy phép thàith 1p va 
hot dOng ciia NgAn hang, GMy chthig nhn dAng k doanh nghip và tuAn thu các 
quy djnh cña Lu.t cAc TCTD, cAc quy djnh hin hành cO lien quan cila PhAp lu.t 
nh&m phiic vii cho các d6i tuçing khách hang theo dUng chMn hrçic kinh doanh dA 

ra. 

2. Mc tiêu cUa NgAn hang là xAy dmg mQt ngân hang bàn lê din hinh, có vi tn hang 

du trong nuâc Va trong khu virc ye quy mô hot dng, thj phn, chat hrng djch V!1, 

phong cAch phic vi, hiu qua ho.t dng kinh doanh cao. Trên c s& do, NgAn hang s 
dóng gop tIch crc vao ngAn sAch Nhà nuâc, thrc hin trAch thim xA hOi,  gOp ph&n 

phát triEn kinh t d.t nuâc va mang li lqi nhun cao nMt cho c dông. 
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Lien VietPostBank 
NGAN RANG BIJU DIEN LIEN viEr Diu l Ngân hang Thucing mai  C phn Buu diên Lien Vit 

3. Các muc tiêu khác: 

a. Xay dirng Ngân hâ.ng thh mQt tp the doàn kt, nh&t tn, phn du de Ngân hang 

ngày càng phát tri&i lou mnh; 

b. Tao viêc lam n djnh. cho nguói lao dng ti Ngân hang; 

c. Các miic tiêu khác phU hgp vdi quy djnh cUa Phap lut. 

Dieu 4. Ni dung h03t dng 

1. Nhn tièn g1ri không k' hn, tin gui có k' hn, tin gri tiet kiêm và các loi tien gui 

khác. 

2. Phat hãnh chng chi tièn gui, k' phiu, tin phiáu, trái phieu de huy dng vn trong 

nirOc Va nuOc ngoài. 

3. Cp tIn ding duài các hinh thüc sau day: 

a. Cho vay; 

b. Chit khu, tái chi& khu cong ciii chuyen nhi.rqng va gthy ti có giá khác; 

c. Bão lânh ngân hang; 

d. Phát hành the tin diing; 

e. Bao thanh toãn trong nuOrc; bao thanh toán quec t khi Ngân hang &rç'c phép thc 

hin thanh toán qu& t; 

f. Các hinh thüc cp tin ding khác sau khi dtrcc NHNN chip thun. 

4. Ma tài khoãn thanh toán cho khách hang. 

5. Cung ng các phuang tin thanh toán. 

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

a. Thc hin djch vi thanh toán trong nuâc bao gm séc, 1nh chi, uy nhim chi, nh& 

thu, üy nhim thu, thu tIn diing, the ngân hang, djch vi thu ho và chi h; 

b. Th%rc hiên djch vt thanh toán qu6c t va các djch vi thanh toán khác sau khi duqc 

NHNN cMp thun. 

Dje5. VayvncüaNBINN 

Ngân hang dupc vay v6n cüa NHNN du&i hmnh thi'rc tai c.p vn theo quy djnh ci.ia 

Pháp lust. 

Dieu 6. Vay vn cüa th chüc tin ding, t chuc tai chfnh 

Ngân hang duqc vay vn cüa th chirc tin ding, t chüc tai chlnh trong nuàc va nuóc 

ngoài theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 
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LienVietPestBank 
NGAN HANG BLJ thEN LIEN vIET 

Diki 1 Ngan hang Thucing mai C phn Btru din Lien Vit 

Diéu 7. M& ta.i khoãn 

1. Ngân hang phãi ma tãi khQân tièn gUi ti NHNN và duy tn tren tài khoãn tin gui nay 

s dix binh quãn không thp han mrc dir trD bt buc. 

2. Ngân hang dtrqc ma tài khoán thanh toán tai  to ch(rc tin dipig khác. 

3. Ngân hang du9'c ma tài khoãn tin gUi, tâi khoãn thanh toan a nuO,c ngoài theo quy 
djnh cUa Pháp lut ye ngo.i Mi. 

Diu 8. Te chfrc và tham gia các h tMng thanh toán 

1. Ngân hang duc tO chüc thanli toán nQi bQ, tham gia h thOng thanh toán lien ngân 

hang quOc gia. 

2. Ngân hang duqc tham gia h thOng thanh toán quOc t sau khi duçic NI{NN chip 

thun. 

Dieu 9. Gop vOn, mua cO ph&n 

I. Ngân hang chi dtrçic dung vOn dieu I và qu d%r fr d gOp vOn, mua CO ph.n theo 
quy djnh t.i các Khoãn 2, 3, 4 và 6 Diu nay. 

2. Ngân hang phài thành 1p hoc mua 1.i Cong ty con, Cong ty lien ket ae thirc hin 

ho?t dng kinh doanh sau day: 

a. Bào lanh phát hành chi'rng khoán, mOi giOi chuiig khoán; quãn 1', phãn phOi 
ching chi qu5r du tu ch(rng khoán; quàn 1' danh miic du tix chUng khoán Va 

mua, ban cO phiéu; 

b. Cho thuê tài chinh; 

c. Bào hiem. 

3. Ngân hang duqc thànJa lip, mua lai Cong ty con, Cong ty lion kOt ho.t dng trong ITnh 
we quin 1 nç va khai thác tài san, kièu Mi, kinh doanh ngoi Mi, yang, bao thanh 
toán, phát hành the tin di,mg, tin dmg tiOu dung, djch vii trung gian thanh toán, thông 

tin tin diing. 

4. Ngân hang duçic gop vOn, mua cO ph.n cUa doanli nghip hot dQng trong các lTnh 

virc sau day: 

a. Bào hiOm, ehirng khoUn, kieu Mi, kinh doanh ngo.i Mi, yang, bao thanh toán, 

phát hânh the tin dicing, tin ding tiêu dung, djch vi trung gian thanh toán, thông tin 

tin diing; 

b. Linh vijc khác không quy dh ti DiOm a Khoãn nay. 
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LienVietPostBank 
IuIlF NGAN HANG B1J DIEN LIEN viEr Diu I Ngãn hang Thumig mai  C ph.n Bi.ru din Lien Vit 

5. Vic thânh l.p,  mua  1aj  Cong ty con, Cong ty lien kt theo quy djnh t.i Khoàn 2 và 3 
Diu nay và viêc gop v6n, mua c phkn cüa Ngân hang theo quy djnh tai  Dim b 
Khoân 4 Diu nay phài duçic sir ch.p thun trtthc bAng van bàn cüa NHI.JN. 

Diu kin, thu tuc va trInh tr thành 1p Cong ty con, Cong ty lien kt cüa Ngân hang 

thrc hin theo quy djnh cua Pháp Iu.t có lien quan. 

6. Ngân hang, Cong ty con cüa Ngân hang &rqc mua, ntm git c phiéu cüa th chirc tin 
ding khãc vâi diu kin và trong giài hn quy djnh cüa NHNN. 

Diu 10. Tham gia thj trirô'ng tin t 

Ngân hang duqc tham gia thu thku tin phiu Kho bac,  mua, ban cong ci chuyn 
nhtrqng, trái phiu ChInh phü, tIn phiM Kho bac, tin phiu NHNN va các giy ti có 
giá khác trên thj tru&ng tin t. 

Diu 11. Kinh doanh, cung ung djch vii. ngoi h6i và san phm pbái sinh 

1. Sau khi &rçlc NIINN chip thun bAng van ban, Ngân hang ducic kinh doanh, cung 
ing djch vii cho khách hAng a trong nuàc và nuàc ngoài các sAn phm sau dày: 

a. Ngoai  Mi; 

b. Phái sinh v t3' giá, 1i suit, ngo.i Mi, tin t và tài san tài chlnh khác. 

2. NHNN quy djnh v phrn vi kinh doanh ngoi h6i; diu kiin, trinh tçr, thu tic chip 
thun vic kinh doanh ngoi Mi; kinh doanh, cung ing sAn phxn phái sinh cüa NgAn 

hAng. 

3. Vic cung trng djch vii ngoai Mi cüa Ngan hang cho khách hang thirc hin theo quy 

djnh cüa Pháp Iut v ngoi h6i. 

Diu 12. Nghip vii üy thác và dal  I 

Ngan hang duqc quyn üy thác, nhn ñy thác, dai  1 trong ITnh virc lien quan dn boat 

dng ngãn hAng, kinh doanh bAo him, quàn Is" tai sAn thea quy djnh cua NHNN. 

Diu 13. Các hot dng kinh doanh khAc cia Ngân hang 

1. Djch vu quAn I tin m.t, tu vn ngAn hAng, tAi chlnh; các djch vi quAn 1, bAa quãn 

tAi sAn, cho thuê tü, két an toAn. 

2. Tix vk tAi chinh doanh nghip, tu v.n mua, bàn, hçrp nht, sap nhp doanh nghip va 

tii v.n thu tu. 

3. Mua, bàn trAi phiu Chlnh phü, tthi phiáu doanh nghip. 

4. Djch vi,i môi giài tin t. 

5. Luu k chrng khoAn, kinh doanh yAng và cAc hoat dQng kinh doanh khAc lien quan 

dn hoat dQng ngân hang sau khi duçic NHNN ch.p thun bAng van ban. 
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6. Cáo hot c1ng kinh doanh khác dugc NIHNN chip thun bang van bàn. 

7. Cáo hot dng kinh doanh kháo theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

Diu 14. Ho3t dng ngân hang din tfr 

Ngân hang ducc thjc hin các hot dng kinh doanh qua vic sir d%mg cáo phuong 
tin din tCr theo huâng dan cüa N}INN v quãn 1 rCü ro và quy djnh cüa Pháp h4t v 
giao djch din tCr. 

• - Then 15. Krnh doanh bat dQng san 

Ngân hang không duçic kinh doanh Mt dung san, lrü các trtthng hqp sau day: 

1. Mua, dau tix, sâ hthi Mt dng san d sir ding lam trii sr kin.h doanh, dja dim lain 

vic hoc car sà kho tang phc vi trirc tip cho cáo hot dng nghip vi cüa Ngân 
hang. 

2. Cho thuê mt phan tru sâ kinh doanh chua sfr dicing ht, thuQc s& htu cUa Ngân hang. 

3. Nârn gill Mt ding san do vic xfr 1 nçi vay theo quy djnh cüa Pháp 14t. 

Diu 16. Bão dam an tom trong hoat dng 

1. Tlêbáodámantoàn 

a. Trong qua tr'mh hoat  dung, Ngân hang phái duy fri các t' 1 bão dam an toàn sau 
day: 

(i) T' 1 kM nAng chi tra.; 

(ii) T' 1 an toàn v6n ti thiu 8% (tam phân tram) ho.c t' 1 khác theo quy 

dnhciXaN}lNNtrongffrngth&ik; 

(iii) T 1 thi da cüa ngun vn ngân hn duqc sir dimg d cho vay trung hn và 

dài han; 

(iv) Trng thai ngoi t, yang t6i da so v&i vn tr có; 

(v) T 1 du nçi cho vay so vói tng tin gUi; 

(vi) T' 1 mua, dau Pr trái phiu Chfnh phü, frái phiu thrqc ChInh phü bàn 

lAnh. 

b. Ngán hang khi tham gia h thng thanh toán lien ngân hang qu6c gia phái nm gill 

s6 hrçmg t6i thiu giy ti có giá thrcic phép cm c6 theo quy djnh cüa NBNN 

trong tlmg thri ks'. 

c. Tng s vn ciXa Ngân hang dan tir vào M ch(rc tin ding khác, Cong ty con cüa 

Ngân hang duói hinh tbiXc gop v6n, mua c phan và cáo khoán dau Pr dirói hiith 
thüc gop vn, mua c6 phan nhrn n&n quyM kim soát các doanh nghip boat 
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dng trong Iinh vrc ngân hang, b him, ching khoán phài tth khôi v6n t có khi 
tmnh các t lê an toan. 

2. Drphôngthiro 

a. Ngân hang phài d%r phong rCii ro trong hot dng cia mInh. Khoân dir phông rüi to 
nay ducic hch toán vào chi phI hot dng. 

b. Vic phân loi tài san có, mrc trich, phucing pháp trich 1p dir phOng rüi. ro va 
vic sU diing dr phông d xi 1 rtXi ro trong hoat  dng do NHNN quy dinh. 

c. Trong trtthng hgp Ngãn hang thu h6i dtrçirc vn cIA xfr 1 bang khoàn dij phOng rüi 
ro, s6 tin thu hi nay duqc coi là doanh thu cüa Ngán hang. 

CHtNG IV 
VON DIEU L vA VON HOAT DQNG 

Diu 17. Vn diu lê 

1. Vn diu l dixqc hch toán bang ding Vit Nam (VND). 

2. Trong qua trinh hot dông, Ngân hang phãi bào dàni mCrc vn dièu l thiic có không 
thp ho'n mirc v6n pháp djnh theo quy djnh cüa Phap 14t. Khi có sr thay di v6n diu 

1, Ngân hang phài cong b cong khai s v6n diu l mâi. 

3. V6n diu l cUa Ngân hang duqc si dimg vao các muc dIch: 

a. Mua, d.0 tu vào tâi san c djnh cüa Ngân hang không qua 50% (nAm mtrai phn 
tram) v6n diu I và qu dr trtr b6 sung v6n diu 1; 

b. Gop v6n, mua c ph.n thea quy djnh cüa NHNN; 

c. Thành lap COng ty con, dan tir vào Cong ty lien kt thea quy djnh cüa Pháp luat; 

d. Cp tIn dmg; 

e. Thrc hin các ho?.t  dcng khác theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

Diêu 18. Thay di vn diu l 

Viéc thay di v6n diu le ci:ia Ngân hang (tang hoc giam) phài dixqc thirc hin trén cc 

sà quyt djnh cüa D.i hQi dng c6 dOng và phài thrcc NHNN chip thun bang van 
bàn truâc khi thay Mi v6n diu I theo quy djnh ciXa Pháp 1ut. 

1. V6n di&i 1 Ngân hang cO th duçc tang tir các ngun sau: 

a. Qu dr trti b sung vn dMu 1; Qu5 thng dtr v6n c phan; içii nhun d ii và 

các qu5' khac theo quy djnh cüa Pháp 1ut; 
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b. Phat hành c p1iiu ra cong chiing, phát hàiih c phiu riêng Iê theo quy djnh cüa 
Pháp 1ut; 

c. Chuyn d6i tr trái phiu chuyn di thành c phi&t ph thông; 

d. V&i do chfi si htht, thãnh viên gop v6n c.p them; 

e. Các ngun khác theo quy djnh ci.ia Pháp h4t. 

2. Vn diu 1 Ngãn hang cO th duçic giám trong các truong hçip san: 

a. Ngân hang mua 1i vâ. hüy bO mQt s6 hrçmg c phiu qu cO mnh gia tuong thig 
vói S6 v6n d kin thrcic diu chhnh giám; 

b. Ngân hang thu hi va hüy bO s6 luçxng c6 phiu qu5' cO mnh giá tirang thig vói s6 
luqng v6n dir kin &rçic diu chinh; 

c. Các huh th(rc khác do DHDCE) quyt djnh, phii hçip vd'i quy djnh cüa Pháp 1ut. 

Vic giàm v6n diu 1 ciXa Ngan hang phài dam bâo không duçrc thp han v6n pháp 
djnh cüa Ngân hang theo quy dnh cüa Phá.p 1ut. 

3. Trmnh tsr, thu tiic, h so xiii chp thuan thay d6i v6n diu 1 thirc hin theo quy djnh 
cCia N}INN và Pháp 1ut co lien quan. 

4. Sau khi dâ thay d6i v6n diu 1 theo vAn ban chap thun cüa các co quart quAn 1 Nba 

nuâc, Ngân hang phãi cO vAn bàn báo cáo NHNN (qua cci quan thanh tra, giám sat) v 
kt qua thc hin thay d6i v6n diu 1, dfnh kern bàn sao vAn bàn cüa co quart Nba 
nucic cO thm quyên xac nhân so v6n thêu lé da dtrac dAng ky (ban sao cO chung thtrc) 

kern theo Danh sach co dong, dong th?n gut Chi nhanh tmh, thanh pho not Ngan hang 
dt tri s& chInh toàn b các vAn bàn nay. Ngân hang cting phài thc hin dAng báo 
trung uong, dja phucing theo quy djnh cüa Pháp luat  v s6 v6n dièu 1 mâi. 

5. HDQT Ngân hang phài chju trách nhim truâc Pháp 1ut v vic thrn djnh h so, thu 
tic, ctiàu kin d chap thu.n cho c6 dông gOp v6n theo các yêu cku quy djnh cüa 
NHNN và Diu I nay. 

Diêu 19. V6n ho3t dng cüa Ngân hang 

V6n hot dng cüa Ngãn hang g.m các ngun sau: 

V6n dMu 1 cüa Ngãn hang; 

2. Các khoãn chénh lch do dánh giá li tâi san, chênh Ich t giá; 

3. Các qu d trif b6 sung V6n diu l, quy dutix phát trin nghip vii, qu5' dir phOng 

tài chinh, qu5 d phOng tr? cap mat vic lam, qu khen thixâng, qu phCic Iqi; 

4. V6n huy dung theo các hlnh th(rc quy djnh ti Diu 4, 5 và 6 cU.a Diu 1 nay; 

5. Lqi thun ducic d 1i chira phân b6; 
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6. Vn tài trq, vn iy thác du tu d cho vay theo các chucrng trmnh dr an có mic tiêu 
riêng cüa ChInh phU giao; 

7. Các 1oi vn khác theo quy djnh cña Pháp 1u.t. 

CH1JONG V 
co CAU TO CIT(rC CUA NGAN HANG 

Diu 20. Co cu tt chfrc quãn 1 cüa Ngân hang 

1. Ca cu tó chüc quán I cüa Ngán hang bao gm: 

a. Dai hOi ding c dông; 

b. Hi ding Quân tn; 

c. Ban Kim soát; 

d. T6ngGiamdc. 

2. HDQT cO thki quyn thành I.p  cac Uy ban hoc b phn khác thirc hin chirc näng 

tu vn, thani mtru, giüp HDQT thrc hin mt s nhim vii theo quy djnh cüa Pháp 

1ut hoc theo quyt djnh cUa DHDCD, HDQT. 

Diu 21. Bô may diu hành 

B may diu hành gm: 

1. Tng Giám dc; 

2. Các Phó T6ng Giám dc; 

3. K toán truó'ng; 

4. Các HOi  dng và các b phn khác thirc hin chic nang tham mini, giüp vic, quyt 

djnh theo quy djnh cüa Pháp Iut hotc theo quyt djnh cüa TGD; 

5. Các Khi nghip vu. 

Diu 22. M3ng lirói hot dng cüa Ngân hang 

1. Mng hrói hot dng cüa Ngan hang gm: 

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

b. Các Phong Giao djch; 

c. Các Phông Giao djch Buu din; 

d. Các don vj khác phü hcip voi quy djnh cüa Pháp Iut. 

2. Thy thuOc t~ng th&i dim cii th, Ngãn hang quyt dnh vic ma mng hrói & trong va 

ngoài nuóc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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CHU€1NG VI 
CO PHAN, CO PIIIEU, CO DONG, TRAI mEu 

Diu 23. C phn, C doug, Muh giá C phn, Trái phiu 

1. Ngân hang phãi có thi thiu 100 (mOt tram) c dông và không h?n  the so luvng tOi da, 
trong dO phài cO c dông là t6 chüc và c6 dông cá nbân theo quy djnh cüa NIEINN. 

Các t' l gOp yen cüa ce dông phài dam bão theo quy djnh cüa Pháp lust. Te chñc, cá 
nhán nuâc ngoài duqc mua c ph.n cüa Ngân hang theo quy djnh cia Pháp lut. 

2. Cáo lo?.i  c pMn, ce dông: 

a. Ngán hang có quyn phát hãnh cáo lo.i c phn, chüng khoán theo quyet djnh cüa 

DHDCD phü hçp vài quy djnh cüa Pháp lut. 

b. Cáo loi c6 ph.n, c dông: 

Ngân hang phài có c6 phn phe thông. Ngithi sâ hitu c6 phn phe thông là 
c dông phe thông. Ce phn phe thông không the chuyen dei thành ce ph.n 
uudAi; 

(ii) Ngân hang có the có c phn iru dài. Nguoi stY hthi ce phn tru dAi gc1 là ce 
dông i.ru dâi. Ngân hang cO the phát hành c phieu tru dâi sau khi cO sir 
chip thun cUa DHDCD va phi hçip vOi quy djnh cüa Pháp luat.  C phn 

.ru dAi cO the chuyen d6i thành c phn phe thông theo quyet djnh cüa 
DHDCD. Ce phn iru dai g6m: C ph.n uu áâï c tCrc; Cáo loi ce ph.n tru 

dAi khác theo quyet djnh cüa DHDCD trOn Cu sâ phü hqp voi, quy djnh cüa 
Pháp lut, trr cáo loi ce phn ru d:ài dn cten vic giãm v6n dieu l cüa 

Ngân hang. 

Ce dông s hu c phn uu dâi ce tüc cO các quyen nhu c dông phe 

thông, Irlr quyèn bieu quyet, dir hQp DIIDCD, de ci ngtrOi vao HDQT và 
Ban kiem soát. C t(rc cUa c phn iru dài c6 tCrc duqc chia hang nAm gem 

c ttrc c6 djnh và c tüc thirông. C tttc 0e djnh không phi thuc vao ket 

qua kinh doanh cüa Ngân hang. Tnrâng hcip Ngân hang kinh doanh thua 1 

hoc cO lài nhung không dü de chia ce titc c6 djnh thI c tCrc c djnh trã cho 

c6 phân uu dái ce trc ducic cQng d6n vào cáo nAm tip theo. Mcrc c tüc c6 
dinh cz the và phuung th'rc xác djnh c t(rc th'ixông do DHDCE) quyet djnh 
va duçrc ghi trôn ce phieu cüa c6 ph.n iru dãi c t.tc. Teng giá fri mnh giá 

cüa c6 phn uu dâi ci ttrc t6i da b&ng 20% (hai mtrui phn tram) von diM 

l cüa Ngân hang; 

(iii) Thành viOn HDQT, thành viôn Ban Kiem soát, TOng Giám dOe và cáo ctutc 

danh quãn 19, diM hàn.h khác cüa Ngân hang không duqc mua CO phkn uu 
dAi CO ttrc cüa chfnh Ngân hang phát hành. Ngithi dirqc mua cO ph.n ixu dâ.i 

CO tüc do DHDCD quyOt djnh. 
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c. C& ph.n cüa e dông sang 1p  thrc hin theo quy djnh hin hãnh có lien quan cüa 

NHNN v thành 1p ngãn hang thuong m.i Co ph&n. 

d. CO phn cüa Ngãn hang ctuçic mua bang tin Vit Nam va phài thanh toán dU mt 

ian. 

(i) Mnh giá mQt cO phan cüa Ngân hang là 10.000 dOng (Mixäi ngàn dOng 

Vit Nam); 

(ii) Ngân hang có thO phát hành the loi  chüng khoán khac khi duçic DHDCD 

nht tn thông qua và phU hçirp  vài quy djnh cXa Pháp lut; 

3. Trái phi&i 

Ngân hang có quyOn phát hânh trái phiOu, lrái phiEu chuyOn dOi, trái phiOu kern chüng 

quyên và các lo?.i  trái phiOu khác theo quy djnh tha Pháp 1ut và Diu l cüa Ngân 

hang. 

a. DHDCE) thông qua phucing an phát hành trái phiu chuyn d6i, trái phiOu kern 

cluing quyOn; 

b. HDQT thông qua phumig an phát hành the loi trai phiu không phài là trái phiOu 

chuyOn dOi, trái phiáu kern ch(rng quyOn và cae Ioi trái phiOu khác nu DHDCD 

üy quyên. 

Diu 24. T l sô hun cO phn 

MQt cO dông là cá nhân không thrçic si hiiu virçlt qua 5% (nAin phan trAm) vOn diOu l 

ciia Ngân hang. 

2. Mt cO dông là tO chirc không duqc s& h&u vtxqt qua 15% mu&i lAm phan trAm) vOn 

di&i 1 cüa Ngân hang, trr các tnrông hçip sau day: 

a. Sâ hthi cO ph.n ti tO chcrc tIn diing duqe kiOm soát dc bit theo phtrnng An co 

c&u Ii dtxqc cp Co th.ni quyn phé duyt; sâ hfru cO phan ciia tO chirc tin dicing 

t.i cong ty con, Cong ty lien kt quy djnh tai khoAn 2 và khoAn 3 DiOu 103, khoãn 

3 DiOu 110 cüa Luât các TCTD. 

b. Sc& hüu cO phan cüa nhà du ti.r nizâc ngoài theo quy djnh t.i Khoàn 2 DiOu 16 etia 

Lut các TCTD. 

3. CO dOng và ngithi cO lien quan cüa cO dông dO không duçic sâ hftu VUQt qua 20% (hal 

muoi phãn trAm) vOn diOu 1 cüa NgAn hAng, tnir trithng hqp quy djnh ti the thOrn a 

và b khoAn 2 DiOu nay. CO dông iOn cüa rnt tO chüc tin difling và ngtrO'i có lien quan 

cüa cO dông dO không &rqe scr hUn cO ph.n ttr 5% trà len vOn diOu l cüa mQt tO chrc 

tin diing kháe. 

4. T I sâ hUn quy cljnh tai cAc KhoAn 1, 2, 3 DiOu nay bao gm cà phan vOn üy thác 

cho tO chüc, các nhAn khác mua CO phan. 
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5. Trong thai hn 5 (nàm) nAni, k tr ngày &rcic cp giy phép, cac c dông sang 1p 
phâ.i n&n giU st c phn ti thiu bang  50% (nàm muai phn tram) von diu l cia 
Ngân hang; cáo cO dông sang 1p là pháp nhân phài n&n gi sO cO ph.n t6i thiEu bang 

50% (näm mucii phn tram) tOng s0 cO pMn do cáo cO dông sang lap nâm gifl. 

6. Diu kin, thu tic, tOng muc sâ hthi cO phn t6i da cña cáo nhà du tt.r nu&c ngoài, t' 
l sâ hUu cO ph.n t6i da cüa mOt  nhà du ttr nixàc ngoài tai  Ngân hang duqc thrc hin 

thee quy ctjnh cua Pháp luat  hin hành lien quan. 

7. Truing hop các tO chc, cá nhàn n&n giü trái phiu chuyOn dOi, sau khi chuyn dOi 

trái phMu thành cO phiOu phãi tuân thu giói h?n  s hUu cO ph.n theo quy djnh tai  Diu 

nay và quy dinh  có lien quan cüa Pháp luat. 

Diu 25. CO phiu 

CO phiOu phài có các nOi  dung chü yOu sau day: 

a. Ten, ma sO doanh nghip, dja clii trii sâ chinh cüa Ngân hang; 

b. SO lixcing cO phàn vã loi cO phn;
'HAl 

c. Mnh giá mOi cO phn và tOng mnh giá sO cO phn ghi trên cO phiOu; 
.1 

d. H, ten, dja chi thuong trCi, quOc tjch, sO The cAn cuâc cong dan hoc GiAy chthig 
minh nhân dan hoc HO chiOu hoc ch(rng thc cá than hcp pháp khác cüa CO 
dông là cá nhân; ten, mA sO doanh nghip hoc sO quyOt djnh thành lap, dja chi tr1 

sâ chinh cüa cO dông là tO chc; 

e. Tom tt vO thu ti1c chuyOn nhirçing cO phn; 

f. Chit k mu cüa nglri cti din theo Pháp lust và dAu cüa Ngãn hang; 

g. SO dãng k' t.i SO dang k cO dông cüa Ngân hang va ngày phát hành cO phiOu; 

h. Các nOi  dung khác theo quy djnh ti cáo DiOu 117 và 118 cüa Luat  Doanh nghip 
dOi viM cO phiOu ciXa cO phn uu dAi.. 

2. Truông hqp cO sai sot trong nQi dung và hinh thüc cO phiOu do Ngan hang phát hành 

thi quyOn và lcri Ich cüa ngithi s hilu no không bj ãnh hi.rOng. Nguii di din thee 

pháp luat  ciXa NgAn hang chju trách nhim vO thit h.i do nhitng sai sot do gay ra dOi 

vói Ngán hang. 

3. Trumg h9p cO phiEu bj mit, bj rách, bj cháy hoc b tiêu buy duâi hInh tht'rc khác thI 

cO ctông &rqc Ngán hang cp li cO phiOu theo dè nghj ciia CO dOng do. DO nghj cüa 

cO dông phãi có cain doan vO cáo nOi  dung sau day: 

a. CO phiOu th,rc si cIA bj mLt, bj cháy hoc bj tiéu hüy dixâi hInh thfrc khác; truàng 
hp bj mt thi cam doan them r.ng cIA tiOn hânh tim kiOm hOt miXc và nOu tim li 

dircic s dem trã Ngân hang dO tiêu buy; 
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b. Chju trách nhim ye nhting tranh chip phát siith tü vic cp lai  c phiu mài. 

D6i vOi c phiu c6 giá trj daub nghia trôn mi.r&i triu deng Vit Nam, truâc khi tip 
n.hn âà ngh( cp c8 phiáu mOi, ngithi dai  din theo Pháp luat  cüa Ngan hang cO the 
yêu cu chü sâ hthi c phieu clAng thông báo ye vic c phieu bj mit, bj cháy hoc bj 
tiôu bUy duói hinh th(rc khác và sau 15 (muôi lAm) ngày, ke tr ngày clang thông baa 
s ae nghj Ngan hang cp c6 phiu m&i. 

4. C phiu cUa Ngân hang không dtrçc sir ding de cm c tai  chinh Ngân hang. 

5. Trueing hçip c phiéu dixcic phát hành duâi hinh thüc chihig chi, Ngân hang phái phát 
hânh c6 phieu cho các ce dông trong thôi han  30 (ha muoi) ngày ke tr ngày ce dông 
thanh toAn dU ce phn cam k& mua. 

ieu 26. Chào ban, chuyen nhuqng, thu hôi và mua 1a1 C ph&n 

Vic chào ban và chuyen nhuqng c ph.n thirc hin nhu sau: 

a. HDQT quy& djnh th&i diem, phutrng thirc và giá chào ban c ph.n trong se c 
phn ducic quyn chào bAn. GiA chào bAn ce phn không ducic thp hon giA thj 
trtx1ng tai  thôi diem chào ban hoc giá trj dtrcxc ghi trong se sách cUa c phAn tai 
th&i diem gAn nMt, tnr nhUng trtthng hçxp sau dày: 

(i) Ce phn chào bAn In d.0 tiên cho nhng ngithi không phài là ce dông sang 

'p; 

(ii) Ce phAn chào bAn cho tAt cà a6 dông theo ' 1 c6 ph.n hin cO cUa h9 
trong NgAn hang; 

(iii) c6 phAn chào bAn cho nguôi môi giOi hoc nguii bA.o länh. Trtrmg hcrp 
nay, s6 chiet kMu hoc t5' 1 chiet khAu ci th phài dtrcic sr cMp thuan cUa 
Dai hi d6ng a6 dông. 

b. Truo-ng hqp Ngân hang phát hatth them c6 phn pM thông và chào ban s6 C6 phn 
do cho tAt Ca c6 dông pM thông theo tsr  1 c6 phân hin cO cUa h9 tai  Ngân hang 
thi phAi thirc hin theo quy djnh sau day: 

(i) Ngan hang phài cong b6 thông tin trirc5c khi chào bAn c6 phn theo quy djnh 
cfia Pháp Iut v6 chào bAn chUng khoAn ra cong chUng và thrc hin cAc thu 

tiic khAc cUa vic chào bAn theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip; 

(ii) c6 dông có quy6n chuyen quy6n tru tien mua c6 pMn cUa mmnh cho nguOi 

khác; 

(iii) Trutrng hqp so hrçing c6 phn dir djnh phAt hàn.h khOng duqc c6 dông va 

ngrOi nhn chuy6n quy6n tru tiên mua clAng k mua het thI s6 c6 phn dir 
kien phAt hArth con lai  s do HDQT quAn I2. HDQT cO the phân ph6i só c6 
phn dO cho a6 dông cUa NgAn hang hoc ngi.rri khAc theo cAch thüc hçrp 1 

Trang 18/75 



LienVietPostBank 
NGAN HANG B1J EllEN LIEN VIET 

Diu l Ngán hang Thucing mi CO phn Biru din Lien Vit 

vâi diOu kin không thun iqi hun so vài nhUng diOu kin dã chào ban cho 
các CO dông, trir truöng hqp DHDCD cO chkp thun khác hoac cO ph.n 
dixçc ban qua Trung tam giao djch chng khoán/Sâ Giao djch chCrng 

khoán; 

c. CO phn duqc coi là áã ban khi &rqc thanh toán dü va nhüng thông tin V0 nguài 

mua quy djnh tai  DiOm d Khoán I Di0u 27 cüa DiOu l nay duc ghi dUng, ghi dU 

va.o SO dang k cO dong; k0 ffr th&i diOm do, ngithi mua cO phn trâ thành cO dông 

cüa Ngân hang. 

d. Sau khi cO phn dt.rçic ban, Ngân hang phãi phát hành và trao c6 phiOu cho nguôi 

mua.. Ngân hang cO thE ban cO phn ma không trao cO phiEu. Trong trtràng h9p 

nay, các thông tin v cO dong quy djnh tai  DiEm d Khoàn 1 Di0u 27 cüa Di0u l 

nay duçic ghi vào SO dàng k' cO dông là dü dO ching thrc quyEn sei hfru cO phkn 

ciXa cO ctông do trong Ngân hang. 

e. DiEu kin, phuong thi.rc va thu tiic chào ban c0 pMn ra cong chUng thirc hin theo 

quy djnh cüa Pháp 1u.t yE chUng khoán. 

2. Trong thôi gian dang xir l hu qua theo nghj quyEt ciXa DHDCD hotc theo quyEt 
djnh cüa NHNN do trách nhini cá nhãn, thãnh viên HDQT, thãnh viên Ban KiOm 

soát, TOng Giáxn dOe không ducrc chuyEn nhtrçmg cO ph.n, tth mt trong các trtrng 

hqp sau day: 

a. Thanh viên HDQT, thành viên Ban KiEm soát, TOng Giám dEc là d.i din theo Uy 

quyOn ciXa cO dông tO 9huc bj sap nhp, hcp nMt, chia, tách, giài thE, phá san theo 

quy djnh ciXa Pháp lut; 

b. Thành vien HDQT, thành viên Ban KiOm soát, TOng Giám dEc bj buc chuyEn 

nhi.rçnig cO phEn theo quyEt djnh ciXa Tôa an; 

c. Thành viên HBQT, thãnh viên Ban KiOm soát, TOng Giám dEc chuyOn nhu9ng cô 
phn cho cac nhà cthi tu khác nh&n thirc hin phucing an cci cu li dã duqe cp 

cO thm quyEn phé duyt. 

3. Vic chuyOn nhuqng cO phAn niêm yEt cüa Ngân hang ctuqc thirc hin theo quy djnh 

cüa Phi.p lust yE chiXng khoán. 

4. Vic mua li cO phkn theo yêu cu ciXa cO dông hoc theo quyEt dnh cüa Ngân hang 

thirc hin theo quy ctjnh cU.a Pháp lust yE chUng khoan và theo quy djnh sau: 

Ngân hang chi ducic mua li cO phân cüa cO dông nEu sau khi thanh toán hOt so c0 

phn duqc mua 1i ma vn bão dam các t' l an toãn trong hot dQng Ngân hang, giá 
trj thc ciia vOn di0u I không giâm thp hon miXc vOn pháp djnh; trl.ràng h9p mua li 
cô phEn dn dEn vic giâm vOn thOu l ciXa Ngán hang thi phài dirge NHNN chAp 

thun trirOc bang van bàn. 
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a. Mua li c6 phM theo yOu cM cüa c6 dông: 

(i) C dông hiM quyt phân d& quy& djnh v vic t6 chirc li Ngân hang hoc 
thay di quyM, nghTa vi cüa c dông quy djnh ti DiM l nay có quyM 

you cM Ngân hang mua 1i c phM cüa mInh. YOu cM phài bang van bàn, 

trong do nOu rö tOn, dja chi cüa c dông, s luqng c phM ting 1oi, giá d 

djnh ban, l do yOu cM Ngan hang mua li. Yêu cM phài duqc gUi aM 

Ngân hang trong thM h?n  10 (muôi) ngày lam vic, k t ngày f)HDCD 

thông qua quy& djrih v các vn d quy djnh t.i Khoãn nay; 

(ii) Ngân hang phài mua l.i c phAn thea yêu cM cüa c dông quy djnh t?i  Ti& 

(i) Dim a Khoân nay vâi giá thj trirông hoc giá duçrc tfnh theo nguyen tc 
quy djnh cUa Pháp 1u.t trong thôi hn 90 (chIn mui) ngày, kè tfr ngày 

nhn duçic yOu cM. Truông hqp không thoã thun duçrc ye giá thi C6 dong 

do có the bàn c6 phM cho nguai khác hoc cac ben có the yOu cM mQt t6 

chüc djnh giá chuyOn nghip dnh giá. Ngân hang giài thiu It nMt ba t6 

chCrc djnh giã chuyOn nghip de ce dong 11?a  ch9n và lra ch9n do. là quyét 

djnh cu6i cüng. 

b. Mua li c6 phM thea quyet djnh cüa Ngán hang: 

Ngán hang cO quyàn mua Ii k.hông qua 30% (ba muth phLi trAm) t6ng s6 c6 phan 

ph6 thông dâ bàn, mOt  phM hoc toàn bQ c6 phan iiu dâi c6 tCrc dà ban theo quy 

djnh sau day: 

(i) HDQT cO quy6n quyet djnh mua 1i không qua 10% (muôi phM tram) t6ng 
s6 c6 phM cüa tirng loai da ducic chào bàn trong m6i muôi hai thang. 

Trong trueing hcrp khác, vic mua li c6 phM do DIIDCD quy6t djnh; 

(ii) HDQT quy6t dnh giá mua l.i cö phM. D6i vài c6 phan ph6 thông, giá mua 

lai không duçic cao han giá thj trirông ti thôi diem mua lai, trtr trtrOng hgp 

quy djnh t4i Tiét (iii) Diem nay. D6i vOi c6 ph&n loai khác, neu Ngân hang 
và c6 dông cO lien quan không có thoà thun khác thi giá mua li không 

di.rqc thp hon giá thj trithng; 

(iii) Ngan hang cO th6 mua lai c6 phM cüa ffmg c6 dông thong irng vài t 1 c6 
phM cüa h9 trong Ngan hang. Trong truông hqp nay, quy6t djnh mua li c6 

phM cüa Ngân hang phài duçic thông báo bang phtrcing thCrc bào dam den 
duçic t.t ca c6 dông trong thài hn 30 (ba mh.rcii) ngày, ke tü ngày quyát 
djnh do dtrqc thông qua. Thông báo phài cO tOn, dja chi tru sâ chfnh cüa 
Ngán hang, t6ng S6 c6 phM và loai C6 phM duqc mua Ii, giá mua l.i hoc 
nguyen tc djnh giá mua 1i, thñ tiic và th?ii hn thanh toAn, thu tuc và thai 
hn d6 c6 dông chào bàn c6 phM cüa h9 cho Ngãn hang; 
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C dông dng ' ban 1i c phn phài gii chào ban c ph.n cüa minh bang 
ph.rong thüc bào dam dn dirçc Ngân hang trong thi h?n  ba muoi ngày, k 
tir ngày thông báo. Chào ban phài có h9, ten, dja clii thirOng trü, s GiAy 

chthig minh nhân dan, HQ chiu hoc ching thrc cá nhán hqp pháp khác 
cña c dông là cá nhân; ten, dja chi thuèng tri, qu6c tch, s quyt djnh 
thânh 1p hoc s dàng k kinh doanh cita c6 dông là t chCrc; s6 c6 phn so' 
hUu.và s6 c ph.n chào ban; phuong thi.'rc thanh toán; chit k cüa c dông 
hoc nguii di din theo Pháp lust cüa c dông. Ngan hang chi mUa 1?.i  c 
phAn thrçc chào ban trong thii hn nói trén. 

c. Diu 1cin thanh toán va xü I các c phn duçic rnua li thçc hin theo quy djnh 
dtrâi dày: 

(i) C phn duçyc mua l.i theo quy djnh ti Khoãn 4 Diu nay duqc coi là c 
ph.n thu v và thuc s cii ph.n cttrqc quyn chào ban; 

(ii) C phiu xác nhn quyn si hitu c phAn da dixcic mua l.i phài duqc tiêu 
buy ngay sau khi c phn tirong irng dâ &rqc thanh toán dü. ChX tjch 

HDQT và Tang Giám dc phài lien dói chju trách nhim v thit hi do 

không tiêu hüy hoc chm tiêu buy c phi&i gay ra d6i vâi Ngân hang; 

(iii) Ngân hang clii chrcic quyn thanh toán c phn duçic mua l.i cho c dông 

n&I ngay sau khi thanh toán h& sé, c phn duqc rnua li, Ngân hang vn 
bào dam thanh toán dit các khoàn nu và nghia vçi tãi san khác, bão dam các 
t l an toàn trong hot dng ngân hang, v6n diu l không dirqc thp hon 

mi'rc v&i pháp djnh và các diu kin lion quan khác do NHNN quy djnh. 

d. Vic Ngân hang rnua li c phn cita chInh mInh phài dirçic NHNN chip thun 
bang van bàn tnrOc khi thc hin nE,u dn dn vic giám vn diu l cita Ngân 

hang. Diu kiin d Ngân hang ducic mua li c phn: 

(i) Các diu kiñ theo quy djnh tai  Khoãn 4, 5 Diu nay; 

(ii) Kinh doanh liOn tc có lãi trong hai nãm 1in k nàm d nghj mua li c 

phn và không cO l lity k; 

(iii) Không bj NHNN xU pht vi phm hành chfnh trong ITnh vrc tièn t và hoat 

dng ngân hang trong hai nàm gn nht dn thai dim d nghj NHNN chip 

thuan vic mua li c ph.n. 

5. Thng dix v6n do chênh Ich giita giá bàn vO'i mnh gia ct phiu phát hành thOrn trong 
truOng hpp giá ban có ph.n cao han mnh giá thI Ngân hang phãi hch toán vào qu5' 

dir tnt b sung vn diu l. Thng dix v&i nOu trOn Ngân hang clii sfx ding d b6 sung 

vn diu l sau 12 (miroi hai) tháng ké tr thôi dim kEt thüc dcit phát hãnh. 
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6. Sau ldii Ngân hang dã dAng k kinli doanh, b.t k' có phn ph6 thông mâi nào dtrcc 
dr ki8n phat hành s ducc chào bàn truOc tiên cho the c6 dong theo t' l tuong &rong 

v6i s6 c6 phn uong irng ma h9 hin dang nm giU, tth tnrông hçip DHDCD có quy6t 

djnh khác. Vic chào bàn phài thrc hin theo quy dinh  sau: 

a. Ngân hang phãi thông báo bang van bàn dn các c6 dong theo phuong th(rc bào 
dam d6n cIucic dja clii thuông trU cüa hQ không it hcm muôi lAm ngày tnróc ngày 
chào bàn c6 phan. Thông Mo phài ducic dAng báo trong ba s6 lien ti6p trong thai 

hn mu&i ngày lam vic, k t ngày thông báo; 

b. Thông báo phài cO h9, ten, dja chi thumg trá, qu6c tjch, s6 Giy chmg minh nhân 

dan, HO chi6u hoc chth-ig thirc cá. nhân hcip pháp khác cUa c6 dông là cá nhân; 

ten, dja clii thuing trü, qu6c tjch, s6 quyt djnh thành 1p hoc s6 clAng k kinh 
doanh cfia cö dông là t6 chic; So cO phân và t l cO ph.n hin cO cüa CO dông tai 
Ngan hang; tOng sO CO phan dr kin phát hành và sO CO phAn CO cong du9c quyn 

mua; gia chào bàn cO ph.n; thai hn clAng k mua; h9, ten, chf k cüa ngithi d.i 

din theo Pháp 1i4t cña Ngân hAng. Thai han  xác djnh trong thông báo phãi hqp l 

dü d cO dông clAng k mua ducc cO phân. Kern theo thông bàn phài cO mu phi6u 

clAng k mua do Ngãn hang phát hành; 

7. CO phan cüa CO dông nm gi cO phiu cO ghi ten hoc không ghi ten duqc coi là dA 

chuy8n nhuccng khi các thông tin v nguai mua quy djnh tai  Di6m d Khoân 1 Diu 27 

cfia Diu l nay &rcYc ghi dÀy dü trong SO dAng k cO cong. 

8. Vic chuy6n nhuxcmg cO phiOu có ghi ten hoc không ghi ten duqc thirc hin cAn cCi 

theo các quy dlnh  cUa Lut các TCTD và các uy djnh huóng dn thi hành. Hlnh thirc 

chuy6n nhuqng duqc xác 1p bang vAn ban do HDQT quy djnh th6. VAn bàn 
chuyOn nhung dirçrc nguai chuy6n nhirçing, ngithi nhn chuyOn nhizçing hay di din 
duçic üy quyn hçip pháp cUa thUng nguOi nay k. CO phiOu dã duçic chuyEn nhucrng 

phài ghi thing và cay dü nhitng thông tin quy djnh t?i  DiOm d Khoãn I Diu 27 cüa 

Di6u to nay vào sO clAng k CO dông; kO tir thai dim do, ngthi nh.n chuyn nhuvng 

CO phÀn dixcic cong nhn là CO dông cüa Ngân Mug. 

9. TrInh tir thu tçic xin thay dOi cO phÀn cO ghi ten tha CO dông phái thirc hin theo dung 

quy djnh cUa Pháp lut. 

10. Trong trithng hçrp cO dông bj chOt, vic giài quy6t quyOn ku, trách nhim cüa CO dông 

thrc hin theo quy djnh cüa Pháp luat  v6 thra k6. 

11. NgAn hang phài chip hành các quy djnh vO niêm yOt, phát hành CO phiu ti Sâ Giao 
djch chüng khoAn theo quy djnh cua NHNN, quy djnh cüa liJy ban ChUng khoán Nhà 

nuâc, DiOu 1 cüa Ngàn hang và các quy djnh hin hành cüa PhAp Iut cO lien quan. 

12. Các truông hqp chuyOn nhuqng CO phAn sau day phài duc NIN chp thi4n bang 

van bàn truâc khi chuy6n nhung: 
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a. Các giao djch chuyén nhuçrng c phn cüa C6 dông ion; 

b. Các giao dlch  chuyn nhuçi'ng cO phn dn c1n c6 dOng lan trâ thành c6 dông 

thumg và ngixqc lai. 

13. Vic chuyn nhuçrng c6 phn cila c6 dong tham gia gop v6n thãnh 1p Ngân hang 
di.rqc thirc hin theo quy djnh cüa NHNN. 

14. Sau khi niêm y&, vic quà.n 1, phát hành va chuyEn nhuqng c6 ph.n cüa Ngân hang 

duac thirc hin theo quy djnh cüa Pháp 14t v chthig khoán và thj trir&ng chthig 
khoán. Ngan hang phài chip hành các quy djnh v niêm yt, phát hãnh c6 phiu ti S& 

Giao djch Chthig khoán theo quy djnh cüa NENN, quy djnh cüa Uy ban Chüng khoán 

Nba rnrâc, Diu l nay va cac quy djnh cüa Pháp h4t hin hành có lien quart. 

HLtONG VU 

cO BONG VA DAT HO! BONG cO BONG 

Diu27. S6dangkc6dông 

1. Ngân hang phài 1p và liru gifi s6 clang k c6 dông tr khi duqc cp Giy ching nhn 
clang k doanh nghip. s6 clang k c6 dông có th là van bàn, tp dit lieu din tir ho.c 

cã hai 1o.i nay. s6 clang k c6 dông phài có các nQi dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii si chInh cüa Ngân hang; 

b. T6ng s6 c6 phn ducic quyn chào bàn, loi c6 ph.n duçc quyn chào ban và s6 

c6 phAn &rçlc quyEn chào bàn cüa trng 1oi; 

c. T6ng s6 c6 phn cIA bàn cüa ffrng 1o.i va giá frj v6n c6 phn cIA gop; 

d. Hç, ten, cia chi thrâng tr(i, qu6c tjch, s6 The can ci.rUc cong dan hoc Giáy chüng 
minh nhân dan hoc HO chiu hoc chthig thirc cá nhãn hcrp pháp khác d6i vói C6 

dOug là cá nhãn; ten, mA s6 doanh nghip hoc s6 quyt djrth thành lap, da chi tr 
sâ chinh d6i vOi C6 dông là t6 chic; 

e. S6 hrpng c6 phAn ffrng loi cüa m6i c6 dông, ngày clang k c6 phkn. 

2. s6 dAng k c6 doug duqc Jun giCt tai tnt sà chInh cüa Ngân hang hoc Trung tAm kru 
k chtng khoán. c6 dông cO quyn kim tra, tra c(ru hoc tnfch liic, sao chép nOi  dung 
s6 dAng k c6 dông trong gi& lam vic cüa Ngân hang hoc Trung tam liru k9 chüng 
khoán. 

A 3. Xác 1p  danh sách co dong: 

a. Ngân hang quy djnh ci th v th&i dim xác lap danh sách CáC c6 dOng duac 
huOng các quyn cUa c6 dông va phài dAm bAo c6 dông cO dü thai gian d däng k 
nhthig thay dhi v bàn than và s6 c6 doug ma minh sâ hitu vâi Ngàn hang óc 
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thôi dim nOi trén. 

b. Các giao djch chuyn nhuqng c ph.n phát sinh trong khoâng thai gian tU sau 

ngày ch& danh sách c6 dông dn ngày quyn cia c dông duqc thirc hin, ngithi 

chuyn nhuçrng là ngtthi ducic huâng các quyèn cüa c6 dông. 

Diu 28. Quyn cüa c dông Ngân hIng 

C6dôngcocacquynsauday: 

a. Tharn d va phát biu kin trong các phiên h9p cia DHDCE) và thrc hin quyn 

biu quy& trirc tip hoc thông qua d.i din ducrc üy quyn; mi c phn ph6 

thông cO mt phi&i biu quyt; 

b. Ducic nhn c tirc vói mCrc thea quyt djnh cüa DHDCD; 

c. Ducic iru tiên mua c phn mói chào bàn ttrclng thig vói t' I c phn cüa tirng c 

dông trong Ngan hang; 

d. Duçic chuyM nhuçing c6 pMn cia minh theo quy djnh trong Diu l cüa Ngân 

hang, phü hçip vói the quy djnh cüa NHNN; 

e. Duqc nh.n thông tin v tinh hinh hot dQng cüa Ngãn hang theo quy djnh ti Diu 

1Ngãnhàng; 

f. Duqc xem xét, tra cthi và trich 1iic các thông tin trong Danh sách c dông có 

quyn biu quy& và yêu cku sra cl6i cãc thông tin không chInh xác; 

g. Duqc xem xét tra cCru, trich 1ic hoc sao chip Diu l cüa Ngan hang, s6 biên 

bàn hçp DHDCD và các nghj quy& cüa DHDCD; 

h. Dt.rcic üy quyn bAng van bàn cho ngirri khác thc hin các quyn, nghTa vii ca 

mInh; nguOi cttrçic üy quyn không duqc üng cir vâi tu each cXa chmnh mInh. Ducc 

uy quy&i bAnd vAn bàn cho nguOi khác trirc tip tham dir DHDCD theo quy djnh 

cüa Pháp lut va thea huàng dn cüa HDQT; 

i. Duçic nh.n mQt phkn tài san con 1i tixclng ng vdi s6 o phAn só hUu ti ngân 

hang khi ngân hang giãi th hoc phá san. Khi Ngân hang giài th hoc phá san, 
ducic nhn mOt  phAn tài san cOn Iai  tixong frng vói s6 c6 phAn gop vào Ngãn hang 
thea quy djnh cüa Pháp 1ut v giãi th va phá san; 

j. Các quyn khác thea .quy djnh cUa Pháp luat  và Diu 1 Ngân hang. 

2. C dông hoc nhOm ct dông sâ hitu tir 10% (muOi phAn tram) thng s6 c phAn ph 
thông trong th&i gian lien tiic it nMt 6 (sáu) tháng cO them cac quyn sau: 

a. D cr nguri vào HDQT và Ban Kim soát; 

b. Yêu cAn triu tp hçp DHDCD trongnhitng truOng hçip nêu ti Khoán 3 Diu nay; 
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c. Xem xét và trIch lic s biên bàn và các nghj quyt cüa HDQT, báo cáo tài chmnh 
gifla nm và hng nrn theo mu cüa h thing k toán Viat  Nam và các báo cáo 

cüa Ban Kim soát; 

d. Yêu cu Ban Kim soát kMm tra trng vn d ciii th lien quan den quán 1, diu 

hành ho.t dng cüa Ngân hang khi xét thy c.n thiet. Yêu cu phài bang van bàn; 
pha.i cO hç, ten, dja chi thuting trti, quc tjch, s GiAy chthig minh nhân dan, HO 
chieu hoc chirng thrc cá nhân hcip pháp khác di vâi c dông là cá nhân; ten, dja 
chi thtrôiig trü, qu6c tjch, s quyet djnh thành lap hoc s6 dang k kinh doanh d6i 

vài c dông là t chtc; s6 hrccngc6 phan và thOi diem dAng k' c phn cüa tfrng 
c dông, t&ig s c ph.n cüa cà nhóm c dông và t 1 s& hihi trong thng s6 c6 

phan cüa Ngãn hang; vn dà cAn kiem tra, mçic dIch kiem tra; 

e. Các quyen khác theo quy djnh cUa Pháp luat  và Dieu 1 Ngãn hang. 

3. C6 dông hoc nhóm ci dông quy djnh tai  Khoàn 2 Dieu nay có quyn yêu cAn triu 

tp h9p DHBCD trong các trithng hçip sau day: 

a. HDQT vi phm nghiêm tr9ng quyAn cia c dông, nghia vi cüa Nguri quàn l 

hoc ra quyet djnh vuçit qua thAm quyM duçc giao; 

b. Nhim k' cüa HDQT dà vuqt qua 6 (sáu) tháng ma HDQT mUi chua dtrcic bAn 

thay the; 

c. Các truông hgp khác theo quy djnh cüa Pháp luat va Diu l Ngán hang. 

Yêu cAn friu tp hpp DHDCD phái duc 1p bang van bàn và phài cO hp, ten, dja chi 

thircng tth, se giy chng minh nhân dan, hO chieu hoc chirng thirc cá nhân hcip pháp 
khác dei vâi ce dông là cá nhân; ten, dja chl thtrâng trü, qu& tjch, s quy& djnh 

thành lap hoc se dang k kinh doanh d6i v6i c dông là t chrc; se ce phAn va th&i 

diem dAng k' ce phAn cüa tfrng c dông, t6ng se ce phkn cüa cã nhóm c6 dông và tr 
1 sâ hthi trong teng se ce ph&n cüa Ngân hang, cAn ci'r và l do yêu cAn triu tp hpp 
DHDCD. Kern theo yêu cAn phài cO các tài lieu, ch(rng ci.r v các vi phm cüa HDQT, 

mUcdO vi phm hoc v quyet djnh viiçlt qua thAm quyAn. 

4. C dông là th chüc có quyn cr mQt hoac mOt se nguii di din theo ñy quyen thrc 
hin các quyAn ci dông cüa mmnh theo quy djith cüa Pháp 1uat  truôrig hçp có nhieu 

hcm mOt  ngu&i  dai  din theo üy quyen dugc cir thl phãi xác djnh cii the se ce phAn va 
se phieu Mu cüa rni nguii di din. Vic cf.r, chm dirt hoc thay dei ngui di din 
theo üy quyen phài duqc thông báo bang vAn bàn den Ngân hang trong thôi hn sóm 

nMt. Thông báo phài có các nOi  dung chU yeu sau day: 

a. Ten, dja chi thirông trü, qu6c tjch, se và ngày quyet djnh thành lap hoc däng k' 

kinh doanh cüa c dông; 

b. s6 luçmg ce phAn, 1oi ce phAn Va ngày dAng k' c dông t?i  Ngàn hang; 
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c. Hg, ten, dia chi thuäng trü, qu6c tjch, s6 Giy ching minh nhân dan, H chiu 
hoc chthig thrc cá nhãn hgp phá.p khác cila ngixOi dai  din theo uy quyM; 

d. S c phkn dtrqc uy quyn d.i din; 

e. Th&i hn d.i din theo üy quyn; 

f. Hg, ten, chU k' cüa ngtrOi dai  din theo üy quyn và nguâi dai  din theo Pháp Iut 
cüa Co dông. 

5. Vic d cir nguOi vao HDQT, Ban Kim soát duçic thirc hin truàc khi hgp DFIDCO 

trên ca sà tuân thu thñ tic quy djnh tai  Diu 51 cüa Diu 1 nay. S hrçnig ing ci viên 

ma mi nhOm có quyn dà ctr phii thuc vào s luçing üng cü viên do DHDCD quy& 

djnh và t) I s hüi.i c phn cüa mi nhóm. 

Các c dông n&n gilt c ph.n pM thông trong thii hn lien tic it nh&t 06 (sau) thang 

có quyn gOp s6 quyn biu quyt d d ci các ung viên HD.QT, Ban Kim soát. C 

dông hoc nhóm c dông n&n gilt tlr 5% dn duói 10% thng s6 c ph.n cö quyn biu 

quyt dt.rqc d ctr mOt  (01) 1rng viên; tlr 10% dn dtrài 30% dtrçic dè cü tói da hai (02) 

üng viên; tir 30% dn duài 40% duc d ci t6i da ba (03) 1rng viên; tlr 40% dn duói 

50% dtrqc d cü thi da Mn (04) Cmg viên; tlt 50% dn duói 60% dtrqc d clt thi da 

nãm (05) i.rng viôn; tlr 60% dn duoi 70% dtrqc d ctr töi da sáu (06) üng viên; tfr 70% 

dn 80% ducic ct cir t& da bay (07) üng viên; và tlr 80% dn duài 90% duccc d ci tói 

da tam (08) tng viên. 

Tnr&ng hqp s Iixcrng üng viên HDQT/Ban Kim soát thông qua d cu và ñng cü vn 

không diX s luçmg cn thMt, }iDQTfBan Kim soát dtrcmg nhim cO th d cCr them 

tmg ctr viôn hoc tó chirc d cir theo c ch duçic Ngân hang quy dinh  t.i Diu 1 và 

quy cM nOi bO v quãn tij cong ty. Thu tic HDQT/Ban Kim soát duong thim giói 

thiu irng vien HDQTfBan Ki&n soát phãi &rçYc cong M rO rang và phãi duqc 

DHDCD thông qua tnthc khi tin hành d ctr theo quy djrth pháp 1ut. 

6. C6 dOng ixu dAi c t(rc cO các quyn sau: 

a. Nlin C6 tt'rc vài müc theo quy djnh cüa Ngan hang trong tlrng thai ks'; 

b. Duqc nhn 1i mOt  phAn tài san cOn 1.i ti.rong 1mg vài s6 c6 phn gop v6n vào 

Ngân hang, sau khi Ngân hang dA thanh toán Mt cac khoân ncr, khi Ngân hang 

giài th6 hoc phá san; 

c. Các quy8n khác nhu c6 dông pM thong, trCr các quy6n bi6u quy6t, d'ir hgp 
DHDCD, d dr ngithi vào HDQT và Ban Ki6m soát (C6 dông sâ hltu c6 phn tru 
dai c6 tlrc không có quy6n bi6u quyét, dr hgp DHDCD, d8 dr ngxi vào HDQT 

và Ban Ki6m soát). 
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Diu 29. Nghia vu cüa c dông 

c6 dOug cUa Ngan hang phã.i thrc hin các nghTa vi san: 

a. Thanh toán dii s6 c phn cam k& mua trong thôi hn do Ngân hang quy djnh; 
chju trách nhim v& các khoàn nq và nghTa vi tài san khác ciia Ngãn hang trong 

phm vi s von d gop vào Ngân hang; 

b. Không dtrqc nit vOn cO phkn dA gop ra khOi Ngân hang duâi mçi hInh thi'rc d.n 

dOn viêc giâm vOn diOu I ciia Ngân hang, tnt trithng hcp duçic Ngân hang hoc 

nguôi khác mua ?j  cO ph.n theo quy djnh ciia Pháp Iuät và Diu 1ê nay. Trtrrng 

hqp có cO dông nit mt phn hoc toân bO vOn c0 ph.n da gOp trái vOi quy djnh 

t.i Khoãn nay thl cO dong dO Va ngirôi có lqi Ich lien quan trong Ngân hang phài 
ciing lien dOi chju trách nhim và các khoân ng và nghTa vii tài san khá.c ciia Ngãn 

hang trong phm vi gia frj cO phn dA bj nit; 

c. Chiu trách nhim tru'àc Pháp 1ut v tinh hcrp pháp ciia ngun vOn gOp, mua, nhn 

chuyOn nhuçmg cO ph.n tai  Ngan hang; không sir ding ngun vOn do tO chiic tIn 

dting, chi nhanh ngân hang nuâc ngoài cp tin ding dO mua, nhn chuyOn nhtrcing 
cO phn ciia Ngân hang; không di.rqc gOp vOn, mua cO ph.n ciia Ngân hang duO 
ten ciia cá nhán, pháp nhân khác duâi mci hlnh thirc, tnr trixông hçip iiy thác theo 

quy djnh ciia pháp lut; 

d. Tuân thU DiOu l va quy chO quàn 1 nQi b Ngân hang; 

e. Ch.p hãnh nghj quyOt, quyOt djnh cUa DHDCD, HDQT; 

f. Cung cp thông tin cá nhân chfnh xác khi dang k mua CO ph.n. Thông báo ngay 

khi cO sir thay d6i thông tin da clang k. 

g. Thrc hin các nghia vi khác theo quy djnh cUa Lust Doanh nghip Va DiOu l 

Ngân hang; 

h. CO dông phO thông phái chju trãch nhim cá nhân khi nhân danh Ngãn hang dtrói 

mçi hinh thiic dO thirc hin mQt trong các hành vi sau day: 

(i) Vi phm Pháp Iut; 

(ii) TiOn hành kinh doanh và các giao dlch  khác dO ti.r lcn hoc phc vi lqi ich 

cUa tO chiic, cá nhân khác; 

(iii) Thanh toán cac khoân nq chua dOn hn trtrâc nguy ca tài chIrili có thO xáy 

ra d6i vài Ngán hang. 

2. CO doug nhn Uy thác du tu cho tO chUc, cá nhân khác phãi cung cp thông tin vO 
chii sâ hthi thirc sir cUa sO cO phn ma minh nhn Uy thác du tu; nOu không cung cp 
thông tin cho Ngân hang, trong trtrOng hcip Ngan hang phát hin ra chU sâ htlu thire 
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sir, Ngãn hang có quyn dinh clii các quyèn c dông lien quan dn s6 c phn không 

cong khai chü sâ hthi thrc sr. 

Diu 30. Di hi dng c dông 

DHDCD gm tht cá c dông có quyn biu quy&, là cii quan quyt djnh cao nht cüa 

Ngân hang. 

2. DHDCE) có các quy&i và nhim vi sau day: 

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

b. Sra dói, b sung Diu l ciXa Ngân hang; 

c. Phê chun quy djnh v t6 chiXc và hot dng ciXa HDQT, Ban Kim soát; 

d. Quy& djnh s6 lucing thãnh viên HDQT, Ban Ki&ii soát ttrng nhim k5'; bu, min 

nhim, bâi nhim, bn b sung, thay th thãnh viên HDQT, thành viên Ban Ki&n 
soát phU hqp vói các tiêu chu.n, diu kin theo quy djnh cüa Lut các TCTD và 

Diu i nay; 

e. Quyt djnh mfrc thiX lao, thuiXng và các lqi ich khác di vói thành viên HDQT, rH 
thânh viên Ban Ki&n soát va ngân sách ho.t dng ciXa HDQT, Ban Kim soát; 

L 
f. Xem xét và x'Cr l theo th&n quyên vi phm ciXa HDQT, Ban Kiêm soát gay thit 

hi cho Ngân hang và c dông ciXa Ngân hang; 

g. Quyt djnh cci c&u t chiXc, b may quàn l diu hành cüa Ngân hang; 

h. Thông qua phuong an thay di miXc vn diu 1; thông qua phucrng an chào ban c6 

phn, bao g6m loi c ph.n và so hrqng cO phn mth se chào ban; 

i. Thông qua vic mua li cO ph.n ââ ban; 

j. Thông qua phirong an phát hành trái phiOu chuyn dOi, trái phiu kern chirng 

quyn; 

k. Thông qua báo cáo tài chinh hang näm; phumig an phân phOi lçri nhun sau khi da 
hoàn thành nghia vi thu và các nghTa vii tài chfnh khác cüa Ngân hang; 

1. Thông qua báo cáo cüa HDQT, Ban KiOm soát v vic thrc hin nhim vi, quyn 

ban thrcyc giao; 

m. Quyt djnh thânh 1p  Cong ty con; 

n. Thông qua phuong an gOp vOn, mua CO phn ciXa doanh nghip, tO chüc tin dwig 

khác có giá trj tr 20% (hai muoi phn tram) trr len so vói vOn diOu J cüa Ngân 
hang ghi trong báo cáo tài chinh dA dtrqc kiOm toán g.n nh&t; 
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o. Quy& djnh du tti, mua, ban tài san cüa Ngân hang có giá tn tir 20% (hai mtroi 
phn tram) tth len so vâi vn diu 1 cia Ngk hang ghi trong báo cáo tài chInh dA 
ducic kim toán gn nh&t; 

p. Thông qua các hqp dng có giá trj trên 20% (hai muoi ph.n trAm) v6n dièu 1 ctia 
Ngân hang ghi trong bAo cáo tAi chfnh dA duçic kim toán gn nMt giUa Ngãn 
hang vói thAnh viên HDQT, thành viên Ban Kim soAt, T&ig Giám d6c, c dông 
lóii, ngixOi có lien quan cUa NguM quàn 1, thành viên Ban KJm soát, c dông IOn 
cüa Ngãn hang; Cong ty con, Cong ty lien k& cüa Ngân hang; 

q. Quyt djnh vic chia, tách, hçip nhAt, sap nhp, chuyn d& hinh thc pháp l, giài 
th hoc you cu Tôa an ma thu tiic phA san ngân hang; 

r. Quyt djnh giái phAp khc phiic bián dng lan v tài chInh cua Ngãn hang; 

s. CAc quyn và. nhim vi khAc theo quy djnh t.i Diu 1 nAy vA quy djnh cüa PhAp 
lut cO liOn quan. 

3. DHDCD thithng niên than lun và thông qua t6i thiu các vAn dè quy dnh tal  DMm k 
và 1 Khoán 2 Diu nay và cAc vAn d khAc thuc thAm quyn theo quy djnh tai  Diu 1 
Ngan hang. 

Diu 31. Thm quyn triu tp h9p Di hi ding c dông 

DHDCD hop thumg niOn hoc bAt thuang; It nhAt mi nam hp mt iAn. Dja dim 
hp DHDCD phái a trOn iânh th Vit Nam. Trtthng hçip cuOc  hop DHDCD duqc t 
chrc ding thoi r nhiu dja dim lchAc nhau thi dja dim hop  DHDCD ducic xác djnh 
là noi chü tça tham dr hop. 

2. HInh thi.'rc hop D}CD: Ngithi friu tap hçp duqc quy& djnh la chn mOt  trong cAc 
hinh thrc hop  DI-CD sau: Tr%rc tip hInh thtc hop fruyn th6ng; Trrc tuyn; Trçrc 
tuyn kt hçp trxc tip. 

D6i vài hlnh thirc hp trçrc tuyén, trVc tuyn kt hçip trirc tip: (i) Tuãn thu Quy ch 
T chirc hop Dai hOi d&ig C6 dông trtrc tuy6n và bo phi6u din tu; (ii) Ngu&i triu tap 
hçp duqc chü dQng quyt djnh thig ding, phuang tin trMn khai; (iii) Cách thüc, 
huâng dAn c6 dông tharn gia hpp, bi8u quy6t phAi ducc giri dn c6 dông kern Thông 
bAomaihçp. 

3. DHDCD phãi hçp thithng niOn trong th&i han  4 (b6n) thang, k6 tr ngày kt thc nàm 
tãi chinh. Theo d8 nghi cüa HDQT, Ca quan dàng k kinh doanh có th gia han  thai 
han hpp DHDCD theo quy djnh cüa PhAp 1ut. DIJDCD thtrông niOn thAo Iun va 
thông qua các vAn d8 sau day: 

a. Báo cáo tài chinh hang nãm, k hoach kinh doanh hang näm cüa Ngân hang; 

b. BAo cáo cüa HDQT v6 quan frj và k6t quA hoat dQng cüa HDQT và tirng thành 
viOn HDQT; 
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c. Báo cáo cüa Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Ngãn hang, v kt qua hoat 

dng cüa HDQT, Tng giám d6c; 

d. Báo cáo tir dánh gia kát qua hoat  dng cüa Ban kim soát và cüa tüng Thành viên 

Ban kim soát; 

e. MUc c tirc d6i vói m6i c6 ph.n cta tfrng Ioai; 

f. Các vn d khác thüc thni quyn. 

Tai th?ii dim két thüc näm tãi chfnh, HDQT, Ban Kim soát chun bj các báo cáo và 

tài 1iu lien quan; dam báo các Báo cáo kãt qua kinh doanh, Báo cáo tà.i chinh cUa 

Ngân hang, Báo cáo dánh giá cong tác quãn 1', diàu hành Ngân hang phái có a trii sa 
chfnh ciia Ngân hang chm nht 10 ngày truàc ngày khai mac  cuc h9p thuOng nien 

cUa DHDCD. 

4. DHDCD hçp bt thumg theo triu tp hçp cüa HDQT trong các trirông hcip sau day: 

a. FJDQT xót thy c.n thi& vI Iqi ich cüa Ngân hang; 

b. S thành viên HDQT, Ban KMm soát con Iai  It hon s thânh viên theo quy djnh 

cüa Pháp luat; 

c. Theo you cu cüa c dông hoc nhOm c dông sâ hthi trên 10% muOi ph.n train) 

s c ph.n ph thông trong.thñ gian liOn tic it nMt sáu tháng; 

d. Theo yOu cu cUa Ban Kim goat; 

e. Các trtthng hçrp khác theo quy djnh cUa Pháp luat. 

5. HDQT phãi triu tp hQp DHDCE) trong thOi han  30 (ba mucii) ngày, kE tir ngày s6 

thành viOn HDQT, Ban kim soát cOn Iai  nhu quy djnh tai  dim b hoc nhan ducc yOu 

cu quy dnh tai  Dim c và d Khoãn 4 Di&i nay. 

Trtthng hpp HDQT không triu tp h9p DHBCD theo quy djnh thI ChU tjch HDQT 

và các thành viOn HDQT phài chju trách nhim tnràc Pháp 1u.t và phãi bi thtrông 

thit hai  phát sinh cho Ngân hang. 

6.. TrixOng hcip HDQT không triu tp h9p DHDCD theo quy djnh tai  Khoãn 5 Diu nay 

thi trong thai han  30 (ba mixcri) ngày tiáp theo, Ban Ki&n soá.t thay th HDQT triu 

tp h9p DHDCE) theo quy dnh cüa Luat  Doanh nghip và Diu 1 nay. 

TruOng hçip Ban Kim soát không triu tp hpp DHDCD theo quy djnh thI Ban Kim 

soát phá.i chju trách nhim truâc Pháp luat  va bi thuOng thit hai  phát sinh cho Ngân 

hang. 

7. Trtthng hgp Ban Kim soát không triu tap h9p DBDCD theo quy djrih tai  Khoân 6 

DMu nay thi c dông hoc nhóm ct dông quy djnh ta.i  Khoân 2 Diu 28 cüa Diu 1 
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nay dã yêu cu có quyn thay th I-IDQT, Ban Ki&n soát triu tp h9p DHDC[) theo 
quy dinh cüa Luat Doarth nghip va fMu 1 nay. 

Trong trtthng hqp nay, c dông hoac  nhóm c dông triu tp hp DHDCD co th d& 
nghj cy quan dAng k kinh doanh giárn sat vic friu tp và tin hành hpp nu xét thy 

cAn thik 

8. Ngithi triu tp phài thrc hin các cong vic sau dày d tA chrc h9p D}IDCD: 

a. L.p danh sách c dong có quyn dr hçp; 

b. Cung cA.p thông tin và giâi quyt khiu ni li6n quan dn danh sách c dông; 

c. Lp chuong thnh va ni dung cuc hcp; 

d. ChuA.n bj tài 1iu cho cuc hop; 

e. Dir thào ngh quy& cXa DHDCD theo ni dung d kin cüa cuOc hçp; danh sách 

và thông tin chi tiEt cila các üng ci viên trong tnthng hçip bAn thành viên HDQT, 

Thành viên Ban kim soát; 

f. Xác djnh thOi gian va dja diAm hcp; 

g. Giri thông báo mi h9p den trng c6 dông có quyn dr hop; 

h. Các cong vic khác phic v,i cuc h9p. 

9. Chi phi cho vic friu tp và tien hành h9p DHDCD theo quy djnh ti các Khoàn 5, 6 

Va 7 cüa Diu nay s duqc Ngân hang hoàn I.i. 

10. Ngoài ra, HDQT pha.i friu tp h9p DIIDCD bt thtthng khi có you cAn cüa NHNN. 

Trwmg hqp xãy ra sçr kin ãnh hLrâng den an toàn ho.t dng ciXa Ngân hang, NHNN 
66 quyen yOu cAn HDQT cüa Ngán hang triu tp DHDCD bt thuOng và quyet djnh 

v ni dung NHNN yOu cAn. 

Diu 32. Danh sách c doug cO quyn dr b9p Di hi ding cA dông 

1. Danh sách c dông có quyn dir hQp DHDCD duçic 1p dra trOn S dàng k2 c dông 
ct'ia Ngân hang. Danh sách c dOng có quyn dir hgp DHDCD dixcic lap không soin 
hon 30 ngày truOc ngày gui giy mOi hcp DHDCD. 

2. Danh sách c dông cO quy&i d h9p DHDCD phài có h9, tOn, dja chi thuing trü, qu& 

tich, s The cAn cuc cong dan hoc Giy chthig minh nhan dan, H chieu hoc 

chthig thi,rc cá nhân hçip pháp khác cüa c dông là cã n.hân; tOn, dja chi thrOng tril, 
qu6c tjch, so quyet djnh thành 1p hoc sO dAng k' kinh doanh cüa cO dông là tO chirc; 
sO Iucing cO phAn tcrng loi, sO và ngày dang k cO dOng cUa tirng cO dOng. 

3. CO dông có quyOn kiem tra, tra cthj, trich Iic và sao danh sách cO dông Co quyAn dir 
h9p DHDCD; yOu câu sira dOi nhüng thông tin sai lGch  hoc bO sung nhtlng thông tin 
cAn thiOt vO mInh trong danh sách CO dông có quyn dir h9p DHDCD. Trmnh b,r, thu 
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tic yêu c&u cung cp thông tin trong s dang k' c dông thrc hin theo quy djnh do 

HDQT Ngân hang ban hành. 

Diu 33. Chwmg trInh va ni dung hçp Di hi doug c dông 

NguOi ti-iou tp h9p BHDCD phá.i l.p danh sách ci dông có quyn dr h9p và biu 
quyt; chun bj chuong tHnh, nQi dung, tâi 1iu cuOc  h9p va d tháo nghj quyt d6i 

vâi tmg vn dè trong chixong trInh hçp; xác djnh thôi gian, dja dim h9p và gUi thông 

báo miii h9p den can c dông có quyn dir h9p. 

2. C dông hoc nhOm c dông quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 28 cUa Diu 1 nay có quyn 

kien nghi vn dè dna vào chucing trInh hçp DIIDCD. Kien nghj phãi bang vAn bàn và 

dtrqc gUi den Ngan hang chm nht ba ngày lam vic trtxâc ngày khai mac.  Kin nghj 

phài ghi rô ten c dông, s6 hrqng tinig l°ai  c phn cUa c dông, s6 va ngày dAng k 

c dông ti Ngân hang, vn d kien nghj dna vào chuong lrinh h9p. 

3. Nguri triu tp h9p DHDCD chi có quyn tfr chei kién nghj quy djnh tai  Khoãn 2 

Diu nay neu có mOt  trong các trumg hçp sau day: 

a. Kien nghj duqc gUi den không dUng thôi han  hoc không dU, không dUng nQi 

dung; 

b. V.n dè kien nghj không thuc thm quyèn quyet djnh cUa DHDCD. 

4. Ngirii triu tp h9p DHDCD phãi cMp nhn và dna kien nghj quy djnh tai  Khoãn 2 

Diu nay vào dir kien chucmg trinh và nOi  dung  cuGc  h9p, trr tnx?mg hcip quy djnh tai 
Khoân 3 Diu nay; kiéri nghj duc chinh thfrc b sung vào chixcmg trinh và ni dung 

cuc hpp neu duqc DHDCD cMp thuan. 

Diu 34. MOi h9p D3i hi ding c doug 

Ngu&i triu tp hçp DHDCD phãi gUi thông báo mi hpp den tht cà ce dông trong 
Danh sách ce doug có quyn dir hçp ch.m nht 10 mu&i) ngày trtràc ngày khai mac. 
Thông báo duqc gUi bng phuong thUc bão dam den du9c dja chi lien lac  cUa ce 
dông; ding thii dAng trên trang thông tin din tU cUa Ngãn hang và .dAng báo hang 

ngày cUa trung ucing hoc dja phucmg, khi xét thy can thiet theo quy& dnh cUa 

ngtrOi triu tp cuOc h9p. 

2. Thông báo mOi h9p phái 06 ten, dja chi tri sU chInh, mA s6 doanh nghip cUa Ngan 

hang; ten, dja chi thuâng trU cUa ce dông là cá nhân hoc ten, dja clii tri sâ chmnh cUa 
ci dông là t chCrc; thii gian, dja diem hçp va nhQng yeu can khác d6i vói ngirài dr 

h9p. 

3. Kern theo thông báo m&i hQp phái cO các tài Iiu sau: 

a. Chixong trinh h9p, cáo tài. 1iu sU ding trong cuOc hçp và dr thão nghj quyet d6i 
vài tUng vn de trong chucmg trinh hçp. 
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b. Phiu biu quyt. 

c. Mu chi djnh di din theo Uy quyn dir h9p. 

4. Vic gi tài lieu h9p theo thông báo mOi hpp theo quy djnh trên có th thay th bang 

viec dàng tài len trang thông tin din tir ciXa Ngân hang. Trithng hcip nay, thông báo 

mOi h9p phâ.i ghi rö nth, cách thiXe tài tài lieu và Ngãn hang phãi gin tài lieu hçp cho 

cô dông nu c dông yêu cu. 

Diu 35. QuyM dy h9p D3i hi dng c doug 

C6 dông cO th trrc tip tham dr h9p, üy quyn bang vAn bàn cho mt ngLri khAc dr 

hçp thông qua mt trong các hInh thirc sau: 

a. Tham dr và biEu quy& trirc tiép ti cuc hçp. 

b. Uy quyn cho mOt  ngithi khác tham dir và bi&i quyt t.i cuQc h9p. 

c. Tham d va biu quy& thông qua hi nghj trrc tuy&1, bö phiu din tCr hoc hinh 

thinc diên tin khác. 

d. Gin phiu bi&i quyt d&i cuQc h9p thông qua gini thi.r, fax, thin diên tin. 

TrirOng hçip c dong là M chinc china cO nguôi dai  din theo iXy quyn thi có th üy 

quyn cho mt (met s) ngix&i dir hgp DHDCD. 

2. Vic uy quyn cho nguài di din dir hgp DHDCE) phài 1p thành vAn bàn theo mu 

ciXa Ngân hang va phài cO chü k theo quy djnh sau dày: 

a. Trithng hap c dông là cá nhãn là ngirôi iny quyn thi phài çó chft k3 ciXa c dông 

dO và cA nhãn, ngu&i di din theo pháp lut ciXa th chiXc dtrçc uy quyn dir hçp; 

b. Trixông hçrp ngithi d.i din theo iXy quyn ciXa c dông là th chinc là nguôi üy 

quyEn thi phà.i cO chi. k cüa ngtrOi di din theo üy quyn, nguii dai din theo 

Pháp lut cina c dông và ngi.rôi ducjc üy quyn dir hpp. ChU k cUa ngithi üy 

quyn phài duçic dóng du ciXa t6 chine. Truông hap chU k cüa nguài Uy quyn 

china có th.xn quyn ducirc dOng du tc chine thl phài duqc di din cO dü thni 

quyn ciXa th chi.'rc k ten, dOng dAu d xáe nhn dO là ch k' ciXa ngu&i Uy quyn; 

c. Trong truông hap khác thI phài cO cht k cüa nguäi d.i din theo Pháp lust cña 

có dông va nguôi ducic üy quyM dir h9p. 

Nguoi ducic iny quyn d h9p DHDCD phài nOp  vAn bàn Uy quyn trlxóc khi vao 
phông hap. 

3. Trr truông hçip quy djnh t.i Khoàn 4 Diu nay, phiu biu quyt cUa ngirni dupe ñy 

quyEn dir hpp trong phm vi duqc iXy quyn vk cO hiu Iirc khi có mQt trong các 

tnrônghppsaudây: 

a. Ngithi iXy quy&i dA cht, bj hn ch nang lirc hành vi dan sir hoc bj mt nAng Iirc 
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hành vi dan six; 

b. NgixOi Uy quyn dâ chm dirt vic Uy quyèn. 

4. Quy djnh tai  Khoãn 2 Diu nay không áp ding nu Ngân hang nh.n duqc thông báo 

bang vAn bàn v mOt  trong các trtxông hqp quy djnh tai  Khoãn 3 Diu nay chm nht 

24 (hai mixcii tir gRi triràc gio khai mac  cuQc hp ca DHDCD. 

5. ChI nhctng ngixOi có ten trong danh sách c6 dông có quyn dir h9p DHDCF) mài có 

quyn tham dir hp DHDCD. 

Diu 36. Biu kin tin hành hQp Di hi dng c dông 

1. Cuc hp DHDCD duqc tin hãnh khi cO s c dông dir hçp di din it nh&t 51% 

(nàm mircri m& ph.n trAm) tng s phi&i biu quyt. 

2. Tnthng hcip cuc hçp 1n thu nht không dü diu kin tin hành theo quy djnh tai 

Khoãn 1 Diu nay thi &rqc triu tp hp 1n thCr hai trong thri hn 30 (ba muoi) ngày, 

k tr ngày dir djnh hp 1.n tht'r nhk Cuc h9p cia DHDCD triu tpIn thir hai dtrqc 

tién hành khi có s c doug dr hp dai  din ft nh&t 33% ba muoi ba ph.n tram) thng 

s6 phiu biu quyk 

3.. Trtthng hqp cuc hp triu tp 1.n thir hai không dii diu kin tin hành theo quy djnh 

tai Khoàn 2 Diu nay thI dtrqc triu tp hp I.n thir ba trong thi hn 20 (hai muoi) 

ngày, k tir ngày dr djnh hp 1n th(r hai. Trithng hçip nay, cuc hp ciia DHDCD 

dixqc tin hành không phii thuOc vào t6ng s phiu biu quyt ciia các c dông dir 

hop. 

4. Chi có DHDCD mOi có quyn thay dhi chtrcing trmnh hçp cIA dtrcic g1ri kern theo thông 

báo mdii hp thea quy djnh tai  KhoAn 3 Diu 34 cUa Diu I nay. 

Diêu 37. Th thfrc tiEn hành hp và biu quyt t3i 03i hi dng c dông 

• . L • . 
The thtrc tien hânh hp va bieu quyet tal  DIIDCE) dixqc tien hanh theo quy dnh sau 

day: 

1. Trtrâc khi khai mac  cuc hçp, phài tin hành dAng k' c dông dir hçp DHDCD. 

Ngu&i dAng k dir hçp sê duqc c&p the biu quyEt thong 1rng vOi so v.n dè c.n biu 

quyOt trong chixong trmnh hop. 

2. Chii t9a, thir k và ban kim phiOu ciia cuc hp DHDCD duqc quy djnh nhix sau: 

a. Chil tjch HDQT lam chii tQa các cuOc hp do HDQT triu tsp; truOng hçp Chii 

tjch yang m.t hoc tam  th&i mt khA nang lam vic tliI các thành vien HDQT cOn 

'ai bu mt ngithi trong sO h lam chU tga cuc h9p theo nguyen tac cIa so; trixang 

hp không bu duqc ngixäi lam chii t9a thI Truâng Ban kim soát di&u khin d 

DHDCD b.0 chii tça cuc hçp và ngithi có sO phiu bu cao nMt lam chii tQa 

cuOc hop; 
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b. Trtthng hqp khác, ngu&i k ten friu tp h9p DHDCD diu khin d DHDCD bu 
chi tQa cuc hpp và ngithi có s phi&i bAu cao nht lam thU tQa cuOc hop; 

c. ChU toa cU mt hoäc môt s nguôi lam thu k cuOc hçp; 

d. DHDCD bu không qu nm nglxôi vào ban kim phiu theo d nghj cUa chü t9a 

cuOc h9p. 

3. Chuong trinh và ni dung h9p phãi duçic DHDCE) thông qua ngay trong phiôn khai 
mac. Chuong trinh phãi xác djnh rã và clii tit thôi gian d6i vói tmg vn ct trong nOi 
dung chucing trInh h9p. 

4. ChU tça và thu k h9p DHDCD có quyn thirc hin các bin pháp cn thMt d diu 
ftin cuOc  h9p  mOt  cách hç 1, có t4t tir, dthig theo chtrcmg trmnh dA duqc thông qua 

và phãn ánh du9c mong mun cUa da s6 ngu1i dir h9p. 

5. DHDCE) thâo lun và biu quyét theo tuzng v.n d trong nGi  dung chuong trInh. Vic 
bMu quyt ducic tMn hành bng cách thu the biu quy& tan thành nghj quyt, sau do 
thu the biu quy& không tan thành, cuói cling kim phiu tp h9p s phiu biu qUyét 

tan thânh, không tan thãnh, không cO kián. Két qua kim phi&i &rqc chU tça cong 
ngay tnxâc khi b mac  cuc h9p. 

6. C dông hoc ngui dtrc Uy quyM d h9p dn sau khi cuc h9p da khai mac  duqc 

ding k và có quyn tham gia biu quy& ngay sau khi dang ks'. ChU tQa không dtrqc 
dmg cuOc h9p âè nhüng ngtxoi dn muon dang k; trong tru?ing hcip nay, hiu lc  cUa 

nhftng biu quyt dA tin hành không bj ãnh huâng. 

7. NguOi triu tp h9p DHDCD có quyn: 

a. Yêu c.0 tAt câ ngrri dr h9p chju sir kim tra hoc các bin pháp an ninh hcp 

pháp, hqp I khác; 

b. Yêu cu cc quan có thm quyn duy trI trt tr cuc hçp; lriic xuAt nhUng ngui 
không tuân thU quyn diu hành cUa chU tQa, c gay r& trt tir, ngn can tin 
trin bmnh thuing cUa cuQc hpp hoc không tuân thU các yêu cu v kim tra an 

ninh ra khOi cuGc  hQp DHDCD. 

8. ChU tça cO quyn hoan cuQc hçp DHDCD da cO dU s6 nguOi dAng k dr h9p theo quy 
dinh dn môt thOi dim khác hoc thay di dja di&n h9p trong truOng các tnxOng hqp 

sau day: 

a. Dja dim hQp khong có dU ch ngi thun tin cho tAt cà nguOi dir hçp; 

b. Các phucmg tin thông tin tai  dja di&n hçp không bão dam cho các c dông du 

h9p tham gia, thá.o luan  vâ. bi&i quyt; 

c. Co nguai dir h9p can trâ, gay r6i trt tir, có nguy cci lam cho cuGc  hçp không di.rçic 

ti&i hành mOt  each cong bang và hcip pháp. 
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Thôi gian hoãn t6i da không qua 03 (ba) ngày, k tir ngay cuOc  hp d djnh khai mac. 

9. Tnthng hcip chü t9a hon hoc tm dfrng h9p DHDCD trái vâi quy djnh ti Khoân 8 
Diu nay, DHDCD bu mt nguôi khác trong s nMng ngtrôi dir hçp d thay th chü 
tça diu hành cuOc  hp cho dn h'tc k& thüc và hiu 1rc các biu quy& tai  cuQc hop 
dO không bj ânh hixâng. 

Diu 38. Thông qua ngh quyt cüa D3i hi t1ng c dông 

Quyét dlnh  cUa DHDCE) ducic thông qua theo quy djnh sau dày: 

a. DHDCD thông qua các quyt djith thuc th.m quyn bang hinh thirc: (i) biEu 
quyt t3i cuQc hop; hoc (ii) ly kin bang vAn bàn; 

b. Trr trithng h9p quy djnh ti Diem c Khoãn nay, quyet dnh cüa DHDCD dtroc 
thông qua tai  cuc hp khi duqc s6 c6 dông dai  din tren 51% (nà.m mtroi m6t 
phan trAm) t6ng so phiOu bieu quyet cUa tAt cã cO dông d1r hp chAp thu.n; 

c. D6i vài quy& djnh Va các vn dà quy dj.nh tai  cAc Diem b, h, o và q Khoán 2 Dieu 
30 cüa Diu 1 nay thi phài dtrcic sO cO dông d.i din trên 65% (sAu muci lAm 
phn trAm) tOng sO phiOu biOu quyOt ciXa tAt cã cO dông dij hp chAp thun; 

2. Vic bau thành viôn HDQT và Ban KiEm soát phài duçic thrc hiên duth hlnh th(rc bu 
dOn phiu, theo do mei cO dông cO tOng s0 phieu biEu quyet tlxmig thig voi tOng sO cO 
pMn sc lithi rthân vái sO thành viên duqc bu cüa HDQT hoc Ban Kiern scAt và cO 
dông cO quyOn dOn hOt tOng sO phiOu bu ciXa mInh cho mt hoc mt sO 1rng cU viên. 

3. CAc nghj quyOt ciXa DHDCD ducc thông qua bang 100% tOng sO cO pitAn cO quyOn 
biOu quyOt là hçip phAp và cO hiu 1c ngay cá khi trinh tr và thá tiic thông qua ngh 
quyOt do không duqc thc hin dung nhu quy dnh. 

4. Nghj quyOt cüa DHDCD phài duçic thông báo dOn cO dông có quyan dir hp DHDCD 
trong thôi hn 15 ngày, kO tir ngày nghj quyOt duçic thông qua; truOng hçvp Ngân hang 
cO trang thông tin din t, vic gth nghj quyOt cO the thay thO bAng vic dAng tài len 
trang thông tin din tt'r cüa Ngãn hang. 

5. QuyOt djnh vO các vAn dè quy djnh t.i cAc Diem a, d, f, và q Khoãn 2 DiOu 30 cüa 
DiOu 1 nay phãi dtrcic thông qua bAng hinh thüc biOu quyOt t.i cuOc  hp DHDCD. 

6. ThAni quyOn và thO thüc lAy ' kiOn CO dông bAng vAn bàn dO thông qua quyOt djnh cüa 

DHDCD thrc hin theo quy djnh nhu sau: 

a. HDQT cO quyan lAy ' kiOn CO dông bang vAn bàn dO thông qua quyOt djnh cüa 
D}-IDCD bAt c thôi diOm nào nAn xét thAy cAn thiOt vi lcii Ich cüa Ngân hang; 
Vic lap danh sAch cO dông gth phiOu lAy kiOn thirc hin theo quy djnh vO 1p 
Danh sách cO dông cO quyOn dir hop DHDCD. Yêu cAn và cAch thüc gth phiOu lAy 

kiOn và tài lieu kern theo thirc hin theo quy djnh mOi hop BHDCD; 
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b. HDQT phài chu.n bj phiu ly ' klan, dv thão quy& djnh cüa DHDCD và các tài 
1iu giài trinh dr thào quyat djnh. Phi&i ly kián kern theo d thào quyat djnh và 
tài lieu giâi trinli phai duçic gUi bang phtrong thirc bao dam dn dja chi di.rçic dang 
k ciia tirng c dông có quyn biu quyat chain nht 10 ngày trixàc thai hn phài 
gfri l.i phiau ly kin; 

c. Phiau lay kian phài cô các nOi  dung chü yau sau dày: 

(i) Ten, dja chi tri1 si chfnh, ma s6 doanh nghip cüa Ngân hang; 

(ii) Mic dIch lay kin; 

(iii) HQ, ten, dja chi thtrOng tn, dja chl lien lac, quöc tjch, s Th can cuàc cong 
dan hoc Giay chüng minh nhân dan hoc HO chiau hoc chUiig thirc cá 
nhân hçxp pháp khác cila c dông là cá nhán; ten, ma s doanh nghip hoc 
s6 quyat djnh thành 1p, dja chi tri sâ chinh cüa c dông là t6 chirc va h9, 
ten, dja clii thix&ng trü, dja chi lien 1c, qu6c tjch, s6 The cAn cuàc cong dan 
hoc Giay chUiig minh nhân dan hoc HO  chiu hoc chtng thirc cá nhAn 
hçip pháp khác cUa dai  din theo Uy quyn cUa ci dông là th chUt; s6 hrcrng 
ci pMn ca tfrng loai  và s phiau bièu quyat cüa c dông; 

(iv) Vn dè can lay kian da thông qua quyat djnh; 

(v) Phuong an biau quyat bao gm tan thành, khOng tan thành va không cO 
kian; 

(vi) Thai hn phãi gUi phiu lay kian da ctuçic trà lOi v Ngân hang; 

(vii) Hç và ten, chit k' cüa Chü tjch HDQT, nguäi d?i  din theo Pháp luat  cUa 
Ngân hang. 

d. C dông cO th gUi phiau lay kian dà ti-a lôi dan Ngân hang theo mOt  trong các 
hinh thrc: 

(i) Giri thtr: Phiáu lay klan dã duqc trã 1&i phài có chit k cCia ca dông là cá 
nhãn, cUa nguai di din theo üy quyn hoc nguai d.i din theo pháp h4t 
cüa c dông là t6 chüc. Phiau lay kian gUi v Ngan hang phài thxçic dung 
trong phong bI dan kin và không ai du?c  quyn m6 truó-c khi kiam phiau. 

(ii) GUi fax hoc thu din tà: Phiau lay kian gUi v& Ngân hang qua fax hoc 
thu din tfr phái duqc gut bi mat  dan thai diem kiem phiau. 

Các phiau lay ki&i gUi v Ngân hang sau thai han  dã xác djnh tai  nQi dung 
phiau lay klan hoc dA bj ma trong trithng hcip gUi thu va bj tMt IQ trong truang 
h9p gUi fax, thu din tCr là khOng hcip 1. 

e. Phiau lay kin không &rqc gUi ye duqc coi là phiau không tham gia bieu quyat; 
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f. HDQT kim phiu và Ip bien bàn kim phiu duó'i sr chirng kin cüa Ban Kim 

soát hoc cUa c6 dông không nm giü chCrc vi quãn frj, diu hành Ngân hang. 
Bien bàn kim phiu phài cO cáo nQi dung chü yéu sau day: 

(i) Ton, dla  chi tri sâ chInE, ma s doanh nghip; 

(ii) Miic dich và cáo vn d c.n 1y kMn d thông qua quyt djnh; 

(iii) s6 c dông vâi tng s phMu biu quyt da tham gia biu quyt, trong 46 

phân bit so phiOu biOu quyOt hqp 1 và sO biOu quyOt không hçp i 

và phucing thirc g1i biOu quyOt, kern theo ph 1ic danh sách cO dông tharn 

gia biu quyOt; 

(iv) TOng sO phiOu tan thành, không tan thành và không có kiOn dOi vth tirng 

van dé; 

(v) Cáo quyOt djnh ciA duqc thông qua; 

(vi) Ho, tOn, chU k cüa Chü tjch HDQT hoc thành viOn &rçvc Chü tjch HDQT 

üy quyOn thrc hin nhim vit cüa Chü tjch và cilia ngu1i giám sat kiOm 

phiOu. 

Cáo thành viOn HDQT, ngthi kim phiOu và ngirM giám sat kiOm phiu phãi liOn 

doi chju trách nhim v tmnh trung thrc, chmnh xác cilia biOn bàn kiOm phiu; liOn 

doi chju trách nhim v0 cáo thit hai  phát sinh tl cáo quyOt djnh dtrcc thông qua 

do kiOm phiEu không trung thijc, không chfnh xác. 

g. BiOn bàn kOt qua kim phiOu phái dizçic g*i dOn cáo c0 dông trong th&i h?n  15 
(muri lAm) ngày, kO tir ngày kOt thác kiOm phiOu. Vic giri biOn bàn kiOm phiOu 

06 thO thay thO bang vic dAng tái IOn trang thông tin din tCr cilia Ngàn hang; 

h. PhiOu 1y ' kiOn dA duçic trá 1ii, biOn bàn kiOm phiOu, toàn vAn nghj quyOt dA discc 

thông qua và tài 1iu có liOn quan gfri kern theo phiOu ly kiOn dOu phài dixqc lixu 

gilt tai  trçi sâ chmnh cilia Ngân hang; 

i. QuyOt djnh ducc thông qua theo hinh thilic Iy kiOn cO dông b.ng vAn bàn có giá 

trj nhu quyOt djnh duçic thông qua t?i cuOc hçp DFIDCD. 

Diu 39. Biên bàn hop Dai hi dOng cO dông 

Cáo ni dung liOn quan dOn biOn bàn h9p DHDCI) thirc hin theo quy d(nh sau: 

a. CuOc  h9p DHDC[) phài dtrcic ghi thành biOn bàn và có thO ghi am hoc ghi và 1uu 

gilt duài hinh thilic din t khác. BiOn bàn phài 1p bang tiOng Vit, có thO cã bang 

tiOng nuàc ngoài và phài cO cáo nii dung chili yOu sau dày: 

(i) TOn, dja chi tri sâ chinli, ma sO doanh nghip cilia Ngân hang; 

(ii) Thii gian và da diOm h9p DHDCD; 
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(iii) Chuong trinh và ni dung cuc hop; 

(iv) Ho ten Chü toa vã this k; 

(v) TOm t.t din bin cuGc h9p và các ki&i phát bièu tai  DHDCD Ye trng vk 

d trong nQi dung chtrccng trinh hçp; 

.( (vi) So co dong va tong so phieu bieu quyet cua các co dong dr h9p, phti hic 
danh sách däng k c dông, dai  din c dông dr hp vâi so c6 phn va s 

phiu bu twng thig; 

(vii) Tng s phi&i bMu quyt dói vài tmg vn dà biu quyEt, trong dO ghi rô 

phtrcmg th(rc bi&i quy&, tng So phiu hpp l, không hçip I, tan thành, 

không tan thành và không co ldn; t 1 tuang irng trén tOng sO phiOu biu 

quyt cüa cO dong d%r hçp; 

(viii) Các v&i dà da dUcYC thông qua và t 1 phiOu biu quyOt thông qua ttrcmg 

(ix) ChU k cXa chü tça và thu k. 

Biôn bàn ducic 1p bng tMng Vit và ting nuâc ngoài dU cO hiu brc pháp 1) 
nhu nhau. Trtrâng hqp cO sir khác nhau v ni dung biên bàn tiãng Vit và ting 

nuâc ngoài thi ni dung trong biên bàn ting Vit Co hiu 1irc áp ding. 

b. Biên bàn h9p DHDCD phài lam xong và thông qua trixO'c khi bO mac CUC hop; 

C. Chà t9a và thu k cuc hQp phài lien dài chju trách n1iim v& tinh trung thirc, 

chinh xác cüa ni dung biên bàn; 

d. Biên bàn h9p DHDCD phãi ducxc gth dn tAt cà CO dong trong thôi han  15 (muôi 
lam) ngày, kE tCr ngày bO mac cuOc hçp; 

e. Biên bàn hpp DHBCD, phi liic danh sách cO dông dàng k)2 dr h9p, toàn vAn nghj 

quyét dA duic thông qua và tài 1iu cO lien quan gii kern theo thông báo mOi hpp 

phài duçic luii gia tai  trit sâ chInh cüa Ngán hang. 

2. Trong vong 15 (mi.r?Yi lam) ngày, k tr ngày bO mac cuOc h9p hoc tr ngày kOt thüc 

kiOm phiu dOi vài truông hqp lAy kin bang van bàn, tt câ. cAc nghj quy&, quyt 

djnh du9c DHDCD thông qua phài duçic gui dOn NHNN theo quy dnh. 

Diu 40. Yêu cu hüy ho quyOt dlnh  cüa D31 hi dOng cO dông 

Trong thai hn 90 (chin muai) ngày, kO tir ngày nhan ducc biên bàn hop DHDCD 

hoc biên bàn kOt quA kiOm phiOu lAy y' kiOn DHDCD, cO dông, nhOm CO dông sô h0u 

tir 10% tOng sO cO ph.n pM thông tth len trong thi h?n  lien tiic it nhAt 06 tháng cO 

quyn yéu cu TOa an hoc Trçng tài xem xét, hüy bO nghj quyOt hoc mOt  phn n,i 

dung nghj quyOt cüa DHDCD trong các truâng hçrp: 
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1. Trinh tix và thu tiic triu tp hçp và ra quy& dtnh  cua DHDCD không thirc hin dung 
theo quy djnh ciXa phãp 1ut va Diu l nay, trr các nghj quyt ciXa DHDCD ducic 
thông qua bang 100% thng so cO phn cO quyn biu quy& là hçp pháp và có hiu lirc 
ngay ca khi trhth tr và thu ti1c thông qua nghj quyOt dO không duc thirc hin dung 
nhuquydjnh; 

2. Trinh tr, thu tçlc ra quyOt djnh và nQi dung quy& djnh vi pham Pháp lust hoc Diu l 
nay. 

CB11(YNG Vffl 

1101 DONG QUAN TRI, BAN K[EM SOAT, TONG GLAM DOC 

Diêu 41. Hi dng Quãn trj và Co cu Hi dng Quan tij 

1. HDQT là c quan quãn trj có toàn quyn nhân danh Ngân hang dO quyOt djnh, thirc 

hin các quyOn, nghia vi ciXa Ngân hang, trir nhüng vn dè thuc th&n quy&n cüa 
D}IDCD. 

2. Nhim kS'  ciXa HDQT không qua 05 (nàm) nàm. Nhim k' cüa thành viên BDQT theo 
nhiêm kS'  ciXa HDQT. Thành viên HDQT cO thO dixcic b.0 hoàc b nhiêm Iai  vài sO 
nhim k' không hn chO. Nhirn k' cüa thành viôn HDQT duçic bO sung hoc thay 
thO là thri han con lai cüa nhiêm k' HDQT. HDQT ciXa nhiém k$' vfra kOt thOc tiOp 
tic ho.t dng cho dOn khi HDQT ciXa nhim k5' mth tiOp quan cong vic. 

3. HDQT phái cO không ft hon 05 nAm) thành viên và không qua ii (muOi mt thànli 
viên, tong dO cO It nMt 1 (met) thành viên dQc 1.p. BDQT phãi có It nht 1/2 (rnt 
phân hai) tOng sO thành viên là thành viên dc 1p và thánh viên không phãi là Ngtroi 

diOu hành Ngân hang. 

4. TruOng hcip sO thành vién HDQT không dü 2/3 (hal phn ba) tOng sO thành viên cüa 
nhim k' hoc không dü sO thãnh viên Mi thiOu theo quy djnh tai  DiOu l cUa Ngan 
hang thi trong thOi hn 60 (sáu mi.roi) ngày, kO tr ngày không dii sO luçing thành viên, 
Ngán hang phài bO sung clü sO hrcing thành viên HDQT. 

5. Ca nhân và ngithi cO lien quan cüa Ca nhân dO hoc nhng ngithi dai  din vOn gOp cüa 
mQt cO dông là tO chtrc va ngtrri cO lion quán ciXa nhüng ngirxi nay duqc tham gia 

HDQT, nhung không di.rcic vilQt qua 1/3 (met phn ba) tOng sO thành viOn HDQT ciXa 

Ngán hang, tth truông hçp là ngtthi di din phn vOn gop ciXa Nha nuâc. 

6. HDQT sCr ding con du cüa Ngân hang dO thirc hin nhim vi, quyOn h?n  cüa mInE. 

7. HDQT cO Thu k dO giiXp vic cho HDQT. Chüc nang, nhim viii cila Thu k do 
HDQT quy djnh. 

8. HDQT phài thành Ip các Uy ban dO giiXp HDQT thirc hin nhim vi, quyOn han  cüa 
mInh, trong do phãi có Uy ban vO quãn l ni ro và Uy ban vO nhân sr. HDQT quy 
djnh cci cu tO chuc, boat  dQng và chuc näng, nhim vii, quyOn han  cüa các Uy ban. 
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Diu 42. Ban Kim soát và Co cu Ban Kim soát 

1. Ban Kim soát là co quan giám sat hoat  dng Ngán hang va dánh giá chInh xac hot 

dng kinh doanh, thrc trng tài chInh ciXa Ngân hang; giám sat vic chip hành ch d 
hach toán, ho.t dung cüa h th6ng kim tra va kim soát ni b ciXa Ngân hang. 

2. Ban Kim scat thrc hin kim toán ni bQ, kim soát, dánh giá vic chip hành quy 
djnh ciXa Pháp lut, quy djnh nOi  b, Diu l và nghj quyt, quyát djnh ciXa DHDCD, 

HBQT. 

3. Ban Kim soát cüa Ngãn hang có ft nhAt 03 (ba) thành viên, trong do phài có It nMt 

1/2 (mOt  ph.n hai) thng s thành viên là. thành viên chuyên trách, không dng thôi 

dam nhim chiXc vii, cong vic khác t.i t chiXc tin di,ing hoc doanh nghip khác. 

4. Ban Ki&n soát cO b phn giüp vic, b phn kim toán nQi bO,  duqc siX dicing các 
ngu6n lc ciXa Ngãn hang, dtrcic thus chuyên gia và ti chiXc ben ngoai d thirc hin 

thim vi cña minh. 

5. Nhim kS'  ciXa Ban Kim scat không qua 05 (nàm) nAm. Nhim k5' cüa thành viên Ban 
Kim scat theo nhim kS'  cüa Ban Kim soát. Thành viên Ban Kim soát có the thrcic 
bku hoc be nhim li vó-i se nhim k5' không hn che. Nhim k5' cüa thành viên duvc 
be sung hoc thay the là thxi han  con  Iai  cüa nhim k. Ban Kim scat cUa nhim iq 
vera ket thüc tiep tc hot dng cho den khi Ban Kiem soát cüa nhim kS'  mâi tiep 

quan cOng vic. 

6. Tru?mg hcrp s6 thành viên Ban Kiem soát không diX 2/3 (hai pMn ba) tóng se thành 
viên ciia nhim kS'  hoc không diX se thành viên thi thieu theo quy djnh t.i Dieu l nay 

thi trong th&i han  60 (sáu muai) ngày, ke tir ngày không âü s6 Itrqng thành viên, Ngân 
hang phãi be sung dü s6 hrçing thành viên Ban Kiem soát. 

7. Ban Kiem soá.t hp djnh kS' It nht mi qu mOt  ln và cO the duçic triu tp hpp bt 
thir&ng de kjp thOi giãi quyet nhiing cong vic dt xut. Tnrâng Ban Kiem scat phài 

triu tp cuc hp bAt thithng theo d nghj ciXa: 

a. ft nhAt 02 (hai) thành viên Ban Kiem soát; 

b. Giám dec NHNN Chi nhánh. 

8. Ban Kiem scat ban hành quy djnh ni bO ye các nQi dung khác (ngoài các nQi dung 

n&i tai  Khoãn 7 Diu nay) cO lion quan dn cuOc hp Ban Kiem scat (the thiXc thông 
báo, triu tp hçp, the thiXc t6 chiXc cuOc  hçp, bieu quyet, biOn bàn hçp, lAy ' kin cac 

thành viOn bang van bàn) trOn c sâ các quy djnh dei vâi cuOc  hp FIDQT. 

DiM 43. Teng Giám d6c và b may giiXp vic 

I-IDQT be nhim mOt  frong 5e các thành viOn ca minh làni Teng Giám d6c hoc thuO 
Teng Giám dc, tnt tnr0ng hçrp quy djnh tai  Khoãn 1 và 3 DiM 45 ca DiM lê nay. 
T6ng Giám dec là ngu&i diM hành cao nhAt cüa Ngân hang, chju trách nhim trtràc 
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HDQT, truâc Pháp lut v vic thrc hin cáo quyn, nghia vi duçic giao theo quy 
djnh cüa Pháp lut, Diu 1 Ngán hang và quy djnh phân cong ni b cUa HDQT. 

2. Nhiêrn k' cüa Tang Giám d6c không qua 05 (nàin) nãm. T6ng Giám d6 cO th duct 
b nhim li vài s6 nhim kS'  không  h?.n  ch. 

3. HDQT quy djnh cii th co cu, chrc nàng, nhim vii cüa b may giüp vic cho Tng 

Giám d6c, trir cáo nôi dung thuc thm quyn cña Tng Giám dc. 

Diu 44. Nhung trirOizg hçrp không duqc dam nhim chfrc viii 

Nhüng nguOi sau dày không duqc là thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, 
Tng Giám d6c, Phó Tng Giám dc và chirc danh tirong duung cila Ngân hang: 

a. NguOi thuOc d6i ttrcrng quy djnh ti Khoân 2 Diu nay; 

b. Nguoi thuc di tirçcng không ducic tham gia quán l, diu hành theo quy djnh cCza 
Pháp h4t v can b, cong chirc và Pháp lust v phOng, ch6ng tham nhüng; 

c. Ngiroi dA timg là chU doanh nghip ttx nhàn, thành viôn hçip danh cüa cong ty hcip 
danh, Tng Giám d6c (Giám d6), thành viên HDQT, thành viên HQi dng thành 
viên, thãnh viên Ban Kim soát cüa doanh nghip, Chii nhim và cáo thành viên 
Ban quán trj hçip tác xA t4i th&i diem doanh nghip, hop tac xA bj tuyên b phá 

san, trir tnthng hcp doanh nghip, hcip tao xA bj tuyên bó phá san vi 1 do bt kha 

kháng; 

d. Ngtr&i dai din theo Pháp luat  ciXa doanh nghip t.i th&i diem doanh nghip bj 
dinh chi ho.t dng, bj buc giài the do vi phni Pháp lut nghiêm trçng, tth thrOng 
hçrp là di din theo cia nghj ciXa ca quan Nhà nuâc có thm quyan nhm chin 

chlnh, cUng ce doanh nghip dO; 

e. NguOi cia tOng bj dInh chi chirc darth Chü tjch HDQT, thành viên HDQT, Chü tjch 

HQi ciang thành vién, thành viOn HQi dng thành viên, TruOng Ban Kiem soát, 

thành vién Ban KMm soát, Teng Giám cie0 (Giám dec) cüa t6 chirc tin ding theo 
quy ctjnh ti Diu 50 cüa Diu I nay hoc bj c quan cO th.m quy&i xác djnh 

nguOi do cO vi phm dn den vic th chüc tIn diing bj thu Mi Giy phép; 

f. Ngithi cO lien quan cüa thành viên HDQT, Tang Giám cia0 không dtrqc là thành 

vien Ban Kiem soát cüa Ngân hang; 

g. Ngithi cO lien quan ciXa ChiX tjch HDQT không dtrqc là Tang Giám ciac cUa Ngân 

hang. 

h. Ngithi phài chju trách nhim theo ket Iun thanh tra dn den vic th chfrc tin dwig, 

chi nhánh ngân hang nuâc ngoài bj xir ph.t vi ph.m hnh chlnh trong linh vrc 

tin t và ngân hang a khung pht ti&i cao nMt d6i vâi cáo hành vi vi pham ye 
giy phép, quãn tn, diau haxth, ct phn, c6 phieu, gop van, mua c' phn, cp tin 
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diing, mu.a trái phiu doaith nghip, t 1 bào darn an toàn theo quy djnh cüa pháp 
lu.t v xt 1 vi pharn hành chinh trong lTnh vixc tin t, ho?.t  dOng ngân hang. 

2. Nhüiig ngthi sau day không duqc là K toán tru&ng, Giám dóc Chi nhãnh, (uiám d6c 
Cong ty con ctXa Ngân hang: 

a. NguOi chtra thành nin, ngu&i bj han  ch hoc bj mt náng 1%rc hành vi dan six; 

b. NgtrOi 4ing bj truy cfru trách nhim hinh sir, dang chip hành bàn an, quyt dlnh 

v hinh su cüa TOa an; 

c. Ngtthi da bi kt an v ti tr ti phrn nghiêm trQng trâ len; 

d. Ngtr&i dâ bj kt an v ti xârn pham sà hihi ma chua duqc xoá an tich; 

e. Can bô, cOng chüc, NgirOi quãn l tfr c.p phOng trâ len trong các doanh nghip 
ma Nhà nu&c n&rt tir 50% (nàrn muai phn tram) van diu l ftâ len, trr ngtrOi 
duçic ctr lam dai din quan 1 phn v6n gop cüa Nhà nuàc ti Ngân hang; 

f. sg quan, ha s5' quan, qun nhân chuyôn nghiêp, cOng nhãn quac phong trong các 

Ca quan, dan vj thuOc Quân dQi nhãn dan Vit Nam; s quan, h s5' quan chuyên 
nghiép trong cac co' quan, don vj thuOc Cong an nhân dan Viêt Nam, trr ngthi 
ducic ci lain dai din quan l phn v6n gOp cUa Nhà rnthc tai  Ngàn hang. 

3. Cha, mc, v, ch6ng, con và anh, chj, em cüa thãnh viên FIDQT, T6ng Giám dac Va 
vq, chng cOa nhffng nguOi nay không dtrc là K toán trixâng hoc là nguâi phu 

trách tài chinh cUa Ngân hang. 

Ihéu 45. Nhihig thrOng hçp không cüng dam nhiêm chfrc vu 

Chü tjch HDQT cUa Ngân hang không duçic dng thOi là T6ng Giám dac, PhO Tng 

Giám d6c, Ka toán truàng, Giám d6c Clii nhánh hoc Nguoi diu hành cia Ngân 

hang va ciXa th chirc tIn diing khác. Thành viên HDQT cüa Ngân hang không ducic 
dng th&i là NgirOi quán l cüa t chirc tin dmg khác, trir tnxOng hçip t chrc nay là 

Cong ty con ci.a Ngân hang hoc là thành viên Ban KiAm soát cüa Ngân hang. 

2. Truông Ban Kim soát lthông &rcvc d6ng thOi là thành viên Ban Kim soát, NguOi 

quán I cüa th chirc tIn dmg khác. Thành viên Ban Kim soát k.hông duçic ding thOi 

darn thim mt trong cac chi.rc vii sau dày: 

a. Thành vien }QT, NguOi diu hânh, nhân viên cüa Ngàn hang hoc Cong ty con 

cüa Ngân hang hoc than viên cüa doanli nghip ma thành viên HDQT, T6ng 
Giám dac cña Ngân hang là thành viên BDQT, NguOi dièu .hânh hoc là ca dOng 

lan cüa doanh nghip dO; 

b. Thành viên HDQT, NgixOi diu hãnh cüa doanh nghip ma thành viên Ban Kim 

soát cüa doanh nghip do dang là thành viên HDQT, NguOi diu hành taiNgân 

hang. 
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3 T&ig giám d6c, Phó Tang giám d6c và các chüc danh tirong throng cüa Ngân hang 
không thrqc dng thai là thãnh viên HOi  ding quân tij, thành viên Hi dng thành 
viôn, thành vien Ban kim soát oUa t6 chc tfn ding khác, trtr trirang hcip t chrc do 

là cong ty con cüa Ngân hang. Phó T6ng giant dc và cac chüc danh tuong throng cüa 
Ngân hang không &rqc dng thai là T6ng giám d6c (Giám d6c), Phó Tng giám d6c 
(PhO giám d&) hoc các chfrc danh thong di.rong cüa doanh nghip khác. 

4. Chi tjch HDQT, Tng gia.m d6c cüa Ngân hang không dtrçic dng thai là Chü tjch 
Hi dng quán ti, thành viên HOi  ding quãn tn, Chi tjch Hi dng thành vién, thành 

viôn Hi dng thành viôn, Chü tjch cOng ty, Tng giám dc (Giám dc), Phó Tng 
giám dóc (Phó giáni d6c) hoc các chi.'rc danh thong throng cüa doanh nghip khác. 

Din 46. Tiêu chdn vI diu kin v&i Ngirôi quin l, NgirOi diu hinh vi mt s chüc 

danh khác cüa Ngân hang 

Thành vi&i HDQT phii cO diX các tiêu chun, dièu kiin sau day: 

a. Không thuc d6i tixçrng quy djiih tai  Khoán 1 Di&r 44 cüa Biu l nay; 

b. Co do duo ngh nghip; 

c. Co bAng dai  h9c trâ len; 

d. Co ft nMt 03 nm là ngithi quàn l, ngithi diu hành cUa tó chrc tin ding hoc cO 

It nh.t 05 nAm là ngithi quàn l, nguOi diu hãnh cüa doanh nghip hot dQng 
tróng nganh tii chfnh, ngân hang, ké toãn, kim toán hoc cüa doanh nghiêp khác 
có v6n chü sr hthi t6i thiu bAng müc vn pha.p djnh ciii vái loi hInh t6 chirc tIn 
dipg ti.rong üng hoc có ft nMt 05 nArn lain vic trirc tip ti bO phn nghip vii v 

tài chinh, ngân hang, k toán, kim toán. 

2. Thành viên Ban Kim soft phãi có dü cáo tiêu chun, di&i kin sau dày: 

a. Không thuc d6i tuQng quy djnh ti Khoàn 1 Diu 44 cila Diu l nay; 

b. CO do dt'rc ngh nghip; 

c. CO bAng di h9c trâ len v mOt trong các ngãnh kinh t& quântrj kinh doanh, lut, 

k toán, kim toán; cO it nht 03 (ba) näni lam vic trrc tip trong ITnh vrc ngân 
hang, tai chfnh, k toán hoc kirn toán; 

d. Không phãi là ngix?ii có lion quan cUa Nguai quàn l Ngân hang; 

e. Thành viOn Ban Kim soát chuyen trách phài cu trü tai  Vit Nam trong thai gian 

ducmg nhim. 

3. Tng Giám d6C phài cO dü các tiêu chuAn, diu kin sau day: 

a. Không thuc dM tuçng quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 44 cüa Diu i nay; 

b. CO do drc ngh nghip; 
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c. Co bang dai hçc tr& len ye mOt  trong các nganh kinh th, quãn frj kinh doanh, 1u.t; 

d. CO It nht 05 (nm) nAm lam Nguôi dieu hânh ctia t chüc tIn diing hoc cO It nh&t 
05 (näm) näm lam T6ng Giám do (Giám dc), Phó Teng Giám dóc lPhO Giám 
dc) doanh nghip cO v6n chü sâ hUu t6i thieu b.ng ml[rc vn pháp djnh dM vài 

tmg 1o.i hinh th chtrc tin d%lng tucing (mg và cO it nht 05 nAm lam vic trrc tip 
trong 1mb virc tài chInh, ngân hang, ká toán, kiem toán hoc cO It nht 10 (muii) 

nàm lam vic trrc tip trong lTnh vijc tài chinh, ngân hang, k toán, kiem toán; 

e. Cu trü ti Vit Nam trong thai gian ducmg nhim. 

4. PhO Teng Giám Mc, K toãn trix1ng, Giám Mc Chi nhánh, Giám Mc Cong ty con va 
các ch(rc danh tuong ducing phài cO dü các tiêu chun, diu kin sau day: 

a. KhOng thuc Mi tirçlng quy djnh ti Khoàn 2 Diu 44 cüa Diu l nay; Mi voi 
PhO T6ng Giámn Mc không thuOc Mi tlrçmg quy djnh ti Khoân 1 Diu 44 cüa 
Dieu i nay; 

b. CO bang di h9c ira Len ye mt trong cc ngành kinh t& quán trj kinh doanh, Iu.t 

hoc lTnh v'rc chuyên mon ma minh s dam nhim; hoc cO bang di hQc tth len 
ngoài cac ngánh, 111th virc néu tren và cOlt nh.t 03 (ba) näin lam vic trirc tip 
trong lTnh virc ngân hang, tai chfnh hoc li'nh vrc chuyôn mOn ma mInh së dam 
nhim; 

c. Cu tnl ti Vit Nani trong th&i gian ducmg nhim. 

Dieu 47. Tiêu chun, dieu kin Mi v&i thành viên Htn Mug Quãn trj dc Ip 

Thành vién doe 1.p cüa HDQT phái cO dü các tieu chun, diu kin quy djnh t?i 

Khoãn 1 Dieu 46 Dieu I nay và các tiêu chun, dieu kin sau day: 

1. Không phâi là nguai dang lain vic cho Ngân hang hoc Cong ty con cüa Ngân hang 
hoc da lam vice cho Ngân hang hoc Cong ty con cüa Ngân hang trong 03 (ba) nm 

lien ice trixâc dO. 

2. Không phãi là nguôi huang luong, thu lao thuâng xuyên cüa Ngân hang ngoài nhung 

khoãn phim cp cüa Thành viên HDQT duçic hirâng theo quy djnh. 

3. Không phãi là ngu&i cO vçç cheng, cha, m, con, anh, chi, em và vçi, chng cüa nhung 

ngirOi nay là ci dông iOn cüa Ngãn hang, Nguai quán ly' ho.c ThAnh viên Ban Kiem 

soát cüa Ngân hang hoc Cong ty con cüa Ngân hang. 

4. KhOng true tip, gián tip sà hihi hoc dai  din si Mu tim 1% (mGt  phn tram) v6n 

dieu l hoc v6n có phan cO quyen bieu quyt trâ len cüa Ngân hang; không cimg 

ngixai có lien quan sâ Mu tim 5% (nàm ph.n tram) v6n diu 1 hoc v6n C6 ph&n CO 

quyen bieu quy6t trâ len cüa Ngân hang. 
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5. Không phãi là Ngir&i quãn l, Thành viên Ban Kim soát cüa Ngán hang ti bt k' 
thai dim nào trong 05 (nàm) nàm 1in k tnrâc dO. 

Diu 48. Diro'ng nhiên mt tir cách 

Các throng h9p sau day throng nhiên mLt tu cách Thàrih viên HDQT, Thành viên Ban 
Kim soát, Thng Giám d6c: 

a. M.t nang lrc hânh vi dan sr, cht; 

b. Vi ph?m quy dnh ti Diu 44 cüa Diu i nay v nhctng trithng hçrp không duct 
dam nhiém chCrc vu; 

c. Là ngtri di din phn vn gOp cUa mGt  t chüt là c dông cüa Ngân hang khi t 
chirc do bj chm düt tix each pháp nhân; 

d. Không con ia ngtr&i d.i din phn von gOp theo üy quyn cüa cO dong là tO chirc; 

e. Bj true xu.t khOi lAnh thO nixâc COng hOa Xã hOi  Chü nghia Vit Nani; 

f. Khi Ngan hang bj thu hOi giy phép; 

g. Khi hcip dOng thuô TOng Giám dOe hat hiu lc. 

2. BDQT cüa Ngân hang pha.i có vAn bàn báo cáo kern tài lieu ching minh v vic các 
dOi ttrçrng ducing nhiên mt tu cách theo quy djnh ti Khoãn 1 DiOu nay gi~i NHNN 
trong th&i hn 5 (nàrn) ngày lam vic, ka tir ngày xác dinh duqc dOi tuçing tren dwrng 
nhiên mt tu cách và chju trách nhim v tInh chfnh xác, trung thrc cüa báo cáo nay; 

thuc hiên các thu tic bu, bO nhiêm chtrc danh bj khuyOt theo quy djnh cüa Pháp Iut. 

a. Trong thri han tOi da 15 (muri lAm) ngày lam vic ka tfr ngày Chü tjch I{DQT bj 

dtrcmg nhin mt tis cách theo quy djnh ti Khoàn 1 Diu nay, các thành vién 

HDQT cO trách nhim tO èhi.c hçp IIDQT da b.0 mQt thành vién lam Chü tich 

HDQT. 

b. Trong thOi hn t6i da 15 (mtrOi lAm) ngày lain vic ka tr ngày TruOng Ban KiOm 

soát bj ducing nhiên mt tu each theo quy djnh ti Khoán 1 Diu nay, các thành 

viên Ban Kiam soát có trách thim tO chüc hp Ban Kiam soát da bu mOt  thAnh 

viên lam TrirOng Ban Ki&n soát. 

c. Trong thii hn 01 (mOt)  ngày lam vic ka tir ngày TOng Giám dOe bj xác djnh 

duong nhiên mt tir each theo quy djnh ti Khoàn 1 DiOu nay hoc bj min nhim, 

hal nhiêm khi chira cO nguOi thay the, HDQT phài cO Quyat djnh cü ngay mOt 

PhO TOng GiAm dOc diu bath hoat  dng Ngân hang de darn bão Ngân hang hot 

dung On djnh, 1i8n tiic và cO vAn bàn báo cáo NHNN (qua Ca quan Thanh tra, 

giám sat và NHNN Chi nhánh). NguOi dugc ci diu hanh Ngân hang phãi chju 

trách nhim cá nhân d6i vâi nhim viI duçic giao trong thai gian dam nhn nhiêm 

v11này. 
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3. Sau khi thr(yng nhiên m.t tix each, thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Tng 

Giám d8c cüa Ngãn hAng phãi chju trách nhim v cAc quyt djnh ciia munh trong thri 

gian duong nhim. 

Diu 49. Bãi nhim, min nhim 

Chü tjch, Thành viên HDQT; Truâng ban, ThAnh viên Ban Kim soAt; Tng Giám 

d6c ciXa Ngán hang bj mi&i nhim, bãi nhim khi thuc mt trong cAc truôiig hçp sau 

day: 

a. Bj hn ch nAng liic  hAnh vi dan sv; 

b. Co dmi xiii tir chc gtri HDQT, Ban Kim soát cüa Ngan hAng; 

c. Không thani gia boat dng cüa HDQT, Ban Ki&n soát trong 06 tháng lien tiic, tnt 

truâng hcip bAt khA khAng; 

d. Không bAo dAm tiêu chu&i, dièu kin quy djnh tai  Diu 46 Va 47 cUa Diu 1 nAy; 

e. ThAnh viên dc 1p cira HDQT không bAo dAm yêu c.0 v tinh dQc Ip. 

2. Sau khi bi min nhim, bAi nhiêm, ChU tjch, ThAnh viên HDQT; Truong ban, ThAnh 

viôn Ban Kim soAt; Ttng GiAm d6c cüa Ngãn hang phAi chju trach nhim v cAc 

quyt dlnh  cüa minh trong thri gian ducmg nhim. 

3. Trong thôi hn 10 (muôi) ngày lam vic, kè tr ngAy thông qua quyt dub  mi&i 

nhim, bâi nhim di vài cAc dói tuqng theo quy djnh tai  KhoAn 1 Diu nAy, HDQT 

ciXa Ngân hAng phãi có van bàn kern tAi 1iu lien quan bAo cáo NHNN; dng thôi thtrc 

hin các thu tiic d bu, b nhim chirc darih bj kbuyt theo cAc quy djnh cüa Pháp 

1ut, trong dO: 

a. Trong thOi han  t6i dà 60 (sáu rnuti) ngày k tir ngày nhn dcm xiii tir chüc ciXa 

Chü tjch FIDQT, JiDQT phAi th chuc hQp d xem xét quyt djnh vA tin hAnh cac 

thu ti1c min nhirn vA bAu ChU tch HDQT thay th; 

b. Trong th?ii han  ti da 60 (sAu.mucri) ngày k tir ngAy nhn dcm xiii tir chi'rc ciXa 

Truâng Ban Kim soát, Ban Kim soAt phAi th chiXc h9p d xem xdt, quy& dnh 

và. tin bAth các thu tiic min nhim VA bAu Truâng Ban Ki&n soAt thay thá; 

c. Di vOi các tnxrng hçp min nhim, bâi nhim thAnh viên HDQT, thAnh viên Ban 

Kim soát theo quy dnh tai  KhoAn I Diu nAy, HDQT cO th t chiXe hp 

DHDCD bAt thuOng hoc trinh DHDCE) gAn thAt quyt djnh; 

d. Trong thôi han  t6i da 60 (sáu mtroi) ngAy k tir ngAy Tng Giám d6c bj throng 

nhiên mAt tix each theo quy dj.nh tai  KhoAn 1 Diu 48 ciXa Diu 1 nay, bj min 
• ..L 

nhiem, bai nhiçm theo quy djnh ti KhoAn 1 Dieu nay, HDQT phãi tien hanh cac 

thiX t%ic dè ngh NHNN b6 nhim hoc chuAn y vic b nhim T6ng Giárn Mc moi 

theo quy dinh. 
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Diu 50. Binh cM, tm dInh chi 

NHNN có quyn dinh chi, tam dinh chi vic thc thi quyn, nghTa vii cia Chi tjch, 
cáo Thành viôn HBQT, Trirâng ban, các Thành viên Ban Kim soát, Nguôi diu hành 
Ngân hang vi phm quy djnh t.i Diu 45 cU.a Diu I nay, quy djnh khác cUa Pháp 
lut có lien quan trong qua trinh thc hin quy&i, ngbia vii duçic giao; yêu cu co 
quan có thm quyn min nhim, bu, b6 nhim ngtrii thay thá hoc clii dnh ngtr&i 

thay the néu xét thAy cn thiet. 

2. Ban Kiem soát däc bit (do Ngân hang Nhà nuâc thành 1p khi quyet dj.nh dt Ngân 
hang vào tlnh trang  kMm soát dc bit) có quyn dlnh chi, tm dlnh chi vic thirc thi 
quyn, nghra vi cña ChX tch, Thành viên HDQT; Trirâng ban, Thành vien Ban Kiem 
soát; Ngu&i diu hà.nh ctia Ngan hang bj d.t vào tinh trng kiem soát dc bit neu xét 
th&y c.n thiet. 

3. Ngtrôi bj dinh chi, tm dInh chi vic thirc thi quyn, nghTa vii theo quy djnh tai  Khoãn 
1 và Khoãn 2 Di&i nay phài cO trach nhim tham gia xU l các t8n ti và vi phm có 

lien quan den trách nhim cá nhân khi có yêu cu cüa NHNN, HDQT, Ban Kiem soát 
cüa Ngân hang hoc Ban Kiem soát dc bit. 

4. ChX tjch và các Thành viên HDQT, Truâng ban và cáo Thành viên Ban Kiem soát, 
Teng Giám d6c cüa Ngân hang cO the bj dinh chi, tni dinh chi vic thc thi nhim 
vij, quyn hn theo quy& djnh càa co quan bão ye Pháp 1u.t. 

Diêu 51. Chip thun danh sách dr kien nhfrng ngirôi drçic hAn, be nhim lam Thành 
viên Hi deng Quãn trl,  Thành viên Ban Kiem soát, Tng Giám dc 

Danh sách dir kien nhcing ngithi dtrçic hAu, be nhim làni Thành vién HDQT, Thành 
viên Ban Kiem soát, 1Mg Giám dec cüa Ngãn hang phài thrqc NHNN chAp thu.n 
b.ng van bàn trtnic khi hAu, be nhim cáo chrc danh nay. 

Nhung nguOi duqc bku, be nhim lam Thành viên HDQT, Thàrih vien Ban Kiem soát, 

Teng Giám d6c cüa Ngán hang phãi thuc danh sách d thrcic NHNN chAp thun. 

2. Ngãn hang phãi thông báo cho NHNN danh sách nhQng ngithi dxcc hAu, be nhim 

các chtrc danh quy djnh ti Khoàn 1 Dieu nay trong thi hn 10 (mu&i) ngày lam vic, 

ice tir ngày bu, nhim. 

DiM 52. Cong khai các lqi Ich có lien quan 

Thành viên HBQT, Thành viên Ban Kiem soát, T6ng Giám d6c, PhO Teng Giám d6c 
và cáo chrc danh ttxcmg throng cüa Ngân hang phãi cong khai vâi Ngan hang các 

thông tin sau day: 

a. Ten, dia clii tri sâ chInh, ngànli, nghe kinh dornh, se và ngày cp Giy chthig 
nh.n dang k doanh nghip, ncii dAng k kinh doanh cüa doanh nghip, t6 chüc 

kinh te ma rnInh và nguôi có lien quan dñng ton s& hu phAn v6n gop, 0e phkn 
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hoc üy quy&i, üy thác cho cá nhân, t6 chirc khác düng ten tir 5% (näm ph.n 
tram) v6n diu l trâ 1en 

b. Ten, dja clii tru sâ chInh, ngành ngh kinh doanh, s va ngày cp Giy chüng 
nhn dàng k doanh nghip, nai clang k kinh doanh cüa doanh nghip ma minh 

và ngithi có lien quan clang là thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soãt, TMg 

Giám dc. 

2. Vic cong khai thông tin quy djnh t?.i  Khoàn 1 Diu nay va vic thay di thông tin 
lien quan pha.i duqc th1rc hin bng van bàn trong th&i hn 07 (bay) ngày lam vic, k 
ffr ngày phát sinh hoc có thay d& thông tin. 

3. Ngân hang phài cOng khai thông tin quy djnh ti Khoàn 1 Diu nay djnh k' h&ng narn 

cho DHDCD cüa Ngân hang và niômyt, hni gi 13i trii sâ chinh cUa Ngãn hang. C6 
dông, d.i din theo ñy quyn cüa c dông, thành viên BDQT, Ban Kim soát, Tng 

Giáni d6c có quyn xem xét nOi  dung ké khai bt cit lUc nào nu x& thy cn thik 

4. Thành viên HDQT, Tng Giám d6c nhãn danh cá nhân hoc nhân danh nguOi khác d 
thc hin cong vic dtrói mci hlnh thirc trong phm vi cOng vic kinh doanh cüa Ngân 
hang du pha.i giái trInh bàn chit, ni dung cüa cong vic do trirOc HDQT, Ban Kim 

soát va chi duqc thirc hin khi &rçlc da so thành viên cOn li cita HDQT chip thun; 
nu thut hin ma không khai báo hoc khOng ducic sr chip thu.n cüa HDQT thI t.t 
cà thu nhp cO ducic tx hoat  dng dO thuc v Ngan hang. 

5. Ngãn hang phài thông báo bang vAn bàn cho NHNN cá.c thông tin quy djnh ti khoàn 

1 Diu nay trong thai hn 07 ngày lam vic, k tfr ngày Ngân hang nhn dirçic thông 

tin cong khai theo quy djnh ti khoán 2 Diu nay. 

Diu 53. Quyn và ughia v cüa NgirM quãn l, Ngirôi diu hành 

Thirc hin quyn, nghTa vi theo quy djnh cita Phãp 1ut, Di&i l nay, nghj quyt, 

quyt cmli cüa DHDCD. 

2. Thuc hiên quyM, nghia vçi mOt  cách trung thirc, cn trqng, vi iqi Ich cüa Ngân hang, 

cO dOng. 

3. Trung thành vài Ngân hang; không sit diing thông tin, bI quyt, co hi kinh doanh cüa 

Ngân hang, lm dmg dja vj, chitc viii và tài san cita Ngãn hang d thu lqi cã nhân hoc 

d phic vu loi Ich cita tO chirc, cá nhân khác lam tOn hi tâi lqi Ich cita Ngân hang, cO 

dông. 

4. Bào dam hru trik hO sa cita Ngân hang dè cung cp ctuqc các sO lieu phc vii cho ho.t 

dng quàn l, diu hàrth, kiOm soát mci ho.t dng cita Ngân hang, hot dng thanh 

tra, giám sat, kiêm tra cüa NHNN. 

5. Am hiu v các Ioi riii ro trong hot dng cUa Ngân hang. 

6. Thông báo kip thOi, dy dit, chfnh xác cho Ngán hang v quyn lçii cüa rninh ti tO 
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chi.rc khác, giao dich vái t chic, cá nhân khác ci th gay xung dt vii icc1 Ich cia 
Ngân hang va chi di.r cc tham gia vao giao djch do khi duçcc HDQT chip thun. 

7. Không duqc to diu kin d ban than hoc ngu&i ci li8n quan cia mmli vay v6n, sü 
dung các djch vii ngân hang khác cia Ngân hang vii nhthig diu kin inc di, thun 

lcd hon so vii quy djnh chung cia Ngán hang. 

8. Khong duqc tAng lining, thU lao hoc yu cu trã thtring khi Ngan hang b l& 

9. Các nghia vii khác do Diu l nAy quy djnh. 

Diu 54. Thi lao, tin lining và Içri Ich khác cia thành viên Hi &ng Quän tr, thành 
viên Ban Kim soát, Tng Giám d6c 

ThU lao, tin lining và lqi Ich khAc cia thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát 

do DHDCD xem xét, quyt djnh; thU lao, tiM lining và lcd ich khác cia TMg Giám 
dóc do HDQT xem xét, quy& dnh. 

2. ThU lao, tin krcing va iqi Ich khác cia thãnh viên HDQT, TMg Giárn d6c dugc trã 

theo quy djnh sau dày: 

a. Ngan hang cO quyM trA thU lao, tièn Iuang cho thãnh viên HDQT, TMg GiAni dc 
vA Ngi.xài quãn 1 khác theo kt qua và hiu quA kinh doanh; 

b. Thành viên HDQT duçcc hixang thU lao cong vic và fin thuing. ThU Lao cong 

vic dtrqc tfnh theo s ngày cOng cn thiát hoãn thânh nhim vi cia thành vién 

HDQT vA mic thU lao m& ngày. HDQT dir tInh mic thU lao cho tlrng thAnh viOn 
theo nguyôn t.c nMt fri. TMg mic thU lao cia HDQT do DBDCD quyt djnh t.i 
cuc h9p thix?rng nién; 

c. Thânh viên HDQT có quyM di.rccc thanh toán các chi phi an, a, di li va chi phi 
hçcp 1' khâc ma hg chi trá khi thirc hiên nhim vu duccc giao; 

d. Thành viôn HDQT nLn giü chic vic diM hAnh bao gMi cA chic vi Chi tch 
hoc Phó Chi tjch) hoc Thành viên HDQT lam vic ti các Uy ban cia HDQT 

ho.c thirc hin nhUng cong vic khác ma theo quan dim cia HDQT là nm ngoAi 
phm vi nhim vii thông thtrOng cia mt thành vi6n HDQT cO th dtrc trA them 
tiM thU lap hoc duii dng mt khoAn tiM cong trQn gOi theo timg ln, ltrccng, hoa 

hMg, phn trAm lcd nhun hoc hInh thic khác theo quyt dinh cia HDQT; 

e. T&ig Giám dc duçic trã hrcrng va tiM thczOng; 

f. ThU lao cia các thArih vien BDQT va tiM h.rang cia TMg Giám dóc và Ngtrài 

quAn l khãc duçcc tinh vào chi phI kinh doanh cia NgAn hang theo quy djnh cia 
Phá.p lu.t v thus thu nhp doanh nghip. 

3. ThU lao và các ku Ich khác cia thAnh viên Ban Kim soát: 

a. Thành viên Ban Kiám soát duc frã thU lao theo cong vic vA duçcc huing các lqi 
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Ich khác theo quyt dnh cüa DHDCD. DHDCD quyt dnh müc tang thu lao vá 
ngân sách hoat  dOng hang nam ciia Ban Kim soát can ct'r vao s6 ngày lam vic dr 
tinh, so luçmg và tfnh ch.t cüa cong vic và mirc thu lao bmnh qun hang ngày cüa 

thành viên; 

b. Thãnh viên Ban Kim soát du9c thanh toán chi phi an, a, di l.i, chi phi si ding 
dich vu ttr vn dGc  lap vài mi[rc hçip l. Tng müc thu lao và clii phI nay không 

virot qua thng ngãn sách hot dng hang uàm cUa Ban Kim soát d duçic 

DHDCE) chp thun, trfr throng hqp DIIDCD có quyt djnh khác; 

c. Thu lao vã chi phi hot dng cüa Ban Ki&n soát &rc tInh vao chi phi kinh doanh 

cüa Ngãn hang theo quy djnh cua Pháp lust v thug thu thp doanh nghip, Pháp 

luât có lien quan vã phãi dircic iap thê.nh mic riéng trong báo cáo tài chInh hang 

nAm cüaNgân hang. 

Diu 55. Nhim v, quyn hn cüa HÔI ding Quân trj 

Chin trách nhim trirOc DHDCD trong vic thrc hin nhiGm vi, quyn hn duc giao. 

2. Trinh DHDCD quyt dnh, thông qua các vn dà thuQc tMm quyn cUa DHDCD quy 
dnh tai khoãn 2 Diu 30 cüa Diu l nay. 

3. Quy& dinh  vic thành 1p clii nhánh, van phOng di din, dan vj sir nghip. 

4. BO nhim, min nhim, k' lut, dmnh chi và quyt dinh  mfrc hrang, lcri Ich khác d6i 
vài các chCrc danh Tang giám dOc; Phó TOng giám. dOc, KO toãn thrOng, Thu k 

HDQT va ngirOi quân l', nguOi thOu hânh khác theo quy djnh ni b cüa HDQT. 

5. Thông qua phuang an gOp vOn, mua cO phn cüa doanh nghip, tO ch(rc tin ding khác 

có giá trj duói 20% vOn thOu l cüa Ngãn hang ghi trong báo cáo tài chInh dã duvc 

kiêm toán gn nhk 

6. Cir ngir&i d?.i  din vOn gop cüa Ngân hang ti doanh nghip, tO chirc tIn ding khác. 

7. QuyOt dinh  du tir, giao djch mua, ban tài san cUa Ngân hang tir 10% trO len so vói 

vOn thOu l ciXa Ngân hang ghi trong báo cáo tài chinh dâ duçc kiOm toán gn rtht, 
trir cac khoàn d&u tu, giao djch mua, ban tài san cüa Ngan hang quy djnh ti diOm p 

khoàn 2 DiOu 59 cUa Luât các TCTD näm 2010. 

8. QuyOt djnh các khoãn cp tIn ding thuc thm quyOn cUa HDQT theo quy dj.nh ca 
Lut các TCTD và quy djnh nQi bQ ciXa Ngán hang, tth các giao djch thuQc th&m 

quyOn quyét djnh cüa DHDCf) quy djnh ti DiOu 30 DiOu I nay. 

9. Thông qua các hQp dOng cüa Ngân hang vói cong ty con, cong ty lien kOt cUa Ngân 
hang; các hcip dOng cüa Ngãn hang vài thanh viên HDQT, thành viên Ban kiOm soát, 

TOng giám dOc, cO dông IOn, nguOi có lien quan cüa hQ cO giá trj bang ho.c nhO hon 

20% vOn diOu l ciXa Ngán hang ghi trong báo cáo tài chinE da duqc kiOm toán gn 

nh.t. Trong tnrOng h9p nay, thành viên có lien quan không có quyOn biOu quyOt. 
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10. Kim tra, giám sat, chi do Tng giam d6c thrc hin nhim vi duqc phân công; dánh 

giá hang nä.m v hiu qua lam vic cüa T6ng giáni d6c. 

11. Ban hành cáo quy djnh ni b lien quan dn th chic, quãn tn và hot dQng cUa Ngân 
hang phü hop vói các quy djnh cüa Lut các TCTD va pháp luat  có lien quan, trir 
nMng vn d thuc thm quyn ciia Ban kim soát ho.c cüa DHDCD, bao gim 
nhi.rng không gioi hn cáo van bàn saur 

a. Quy ché th chfrc va ho?t  dOng cüa HDQT; 

b. Quy ch nQi bQ v quãn tn cüa Ngán hang; 

c. Quy ch& quy dinh  v th chic và hot dQng cüa cáo Don vj trrc thuQc Ngan hang; 

d. Cáo Quy chE, quy djnh v phân cap, fiy quyn, giài hn d Tang Giám d6 diu 
hành trong các ho.t dQng huy dng v6n, cp tIn d%lng, diu tu, mua s&n tài san va 
cáo vn d khác .cüa Ngan hang. 

12. Quyt djnh chInh sách qüan 1 rüi ro va giám sat vic thc thi các bin pháp phOng 

nga rüi ro cüa Ngân hang. 

13. Xem xdt, phê duyt bá.o cáo thuông niên. 

14. Lira  chn th chtrc djnh giá chuyên nghip d djnh giá tài san gop v6n không phài là 
tin Vit Nam, ngo.i t tij do chuyàn d6i, yang theo quy djnh cüa pháp lut. 

15. D nghj Ngân hang Nha nuOc chAp thun các vn dè theo quy d.xth cüa pháp lut. 

16. Quyt diinh chào ban c ph.n mói trong phm vi s c6 phn duct quyn chào ban. 

17. Quyét djnh phuong an phát hành trái phMu trr trái phiu chuyn dii, trái phiu kern 
ching quyn. Quyt djnh giá chào ban c6 phn va trái phiu chuy& di trir tnrông 

hop giá chào ban da ducc An d.nh trong Phuong an phát hành dã &rqc DHDCD thông 
qua. 

18. Quy& djnh rnua 1i c phn cüa Ngân hang. 

19. Kin nghj phuonig an phân phi lçii nhun, mirc c tCrc duçc trã quy& djnh thô h?n 

va thu tic trà c6 trc hoc x l' l phát sinh trong qua trinh kinh doanh. 

20. ChuAn bj nQi dung, tài lieu lien quan d trInh DHDCD quyt djnh cáo vAn d thuc 
thm quy&1 cüa DHDCD, tnir nhffiig ni dung thuOc nhiêm vi, quyn hn cáa Ban 

kim soát. 

21. Duyt chuong trinh, lc hoch hot dng cua HDQT; chuong trinh, nOi  dung, tài lieu 
ph%lc vi hop DHDCD; tniu tp hop  DHDCD h* lAy kin c dông bng van ban 
d thông qua nghj quy&, quyt climb cüa DHDCD. 

22. T chrc tnin khai, ki&n tra, giám sat vic thrc hin nghj quy&, quyt dinh  cüa 

DHDCD va HDQT. 
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23. Thông bdo kjp thôi cho Ngán hang Nhá nuóc thông tin ãnh huang tiu circ dn tu 
cách thãnh viôn HDQT, Ban kim soãt, Tng giárn d6. 

24. Quyét djnh 0h9n t6 chrc kim toán dc Ip. 

25. Kin nghj vic th chirc Iii, giãi th hoc yêu cku phá san Ngân hang. 

26. Quyt djnh chi&i hrqc, k hoch phát trin cüa Ngân hang. 

27. Quyt djnh k hoch kinh doanh hang näm cüa Ngân hang. 

28. Quyt dinh ca c&u t ch'rc, bQ may cia Ngãn hang, tth cáo nOi  dung thuôc thki 

quyn cüa DHDCD. 

29. Phãn cp phán quyt d6i vói cáo don vj, cá nhân thuc Ngân hang, trü trtthng hçp 

thu*c tMni quyn cüa DHDCD, TGD theo quy dinh  cüa pháp 1ut. 

30. Thrc hin ki&n tra, giám sat, dánh giá d6i vài hot dng ni bi, quãn 1 rüi ro và müc 

dU vn theo quy djnh cia pháp 1ut. 

31. Thrc hin cáo nhim vçi, cong vic do DHDCD phân công, giao theo Nghi quyt cüa 

DHDCD. 

32. Quyt djnh mçi vn d khác cüa Ngân hang, trr nhtIng vn d thuc thm quyn cüa 

DHDCE) theo quy djnh ti Diu 1 Ngân hang. 

33. Cáo nhim vij, quyn h?n  kháo theo quy djnh ti Diu 1 cüa Ngân hang. 

Diêu 56. Nhim vi, quyn hn cüa Chü tjch Hi ding Quãn trj 

1. 14p chuong trinh, k ho?ch hoat dng cüa HOi  dng qu.án trj. 

2. Chuk bj chi.rang trInh, nQi dung, tài lieu phc vi cuc hçp; triu tp vâ chü t9a cuc 

h9p HOi  ding quan tn. 

3. Tt chrc vic thông qua quyt djnh cüa HOi  dng quàn trl. 

4. Giám sat qua trinh t chüc thi,rc hin cac quyt djnh cüa Hi dng quàn tr. 

5. Chü t9a cuQc h9p Dai  hQi dMg ci dông. 

6. Báo dam cáo thãnh viên Hi dhng quàn trl nhan duçic thông tin dy dU, khách quan, 

chitth xác va có dü th?yi gian tháo 1un cac v.n d ma Hi dng quãn frj phài xem x6t. 

7. Phan cong nhim viii cho các thành viên Hii dng quàn frj. 

8. Giám sat cáo thành viên Hi ding quán trj trong vic thrc hin nhim vi duct phân 

Cong và cáo quyn, nghta viii chung. 

9. tt nMt mi nàm mOt  1.n, dánh giá hiu qua iâin viêc ciXa tinig thành viên, cáo Uy ban 

cüa HOi  ding quan trj và báo cáo Dai  hi dng c dOng v két qua dánh giá nay. 
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10. Triu tp, chü ta cuGc h9p cüa cac Uy ban ma Chü tch HDQT không ding thôi là 

Chü tjch Uy ban khi xét thy c&n thit. 

11. Tru?mg hçip Chü tjch HDQT v&ig m1 hoc không th thirc hin dtr9c thim vi cüa 

minh thI iXy quyn b&nj van ban cho mQt thành viên khac th%rc hin các quyên và 

nghia vi cüa Chü tjch HDQT theo nguyen tAc quy djnh tai Diu 1 nay. 

12. Quyt djnh vic mOi các chuyên gia tu vn/c6 vn và thành 1p các Hi dng tu 

v&nlc6 vn n&1 cn thi&. 

13. K các vAn bàn xir l cong vic thuOc nhim v1, quyn h?n  cüa HDQT hoäc Chü tich 

HDQT. 

14. CAc quyn, nghia v khác theo quy djnh t?i  Diu 1 nay, quy djnh nOi  bQ cüa Ngân 

hang và quy djnh cüa Pháp Iu.t có lien quan. 

Diu 57. Nhim v, quyn h3n cüa thành viên Hi dng Quan tij 

1. Thrc hin quyèn, nghia vi cia thành viên HDQT theo quy dinh  cüa Pháp luat,  cia 

NNI'.JN, Diu l, quy etinh nQi bQ lien quan khác cüa Ngân hang và sir phân cong cila 

HDQT, Chü tjch HDQT mt each trung thrc vi lqi ich ciia Ngan hang và c dông. 

2. Xem xét báo cáo tài chinh do kim toán viên dOe  lap chun bi, có ' kin hoc yeu cu 

Nguôi diu hành cUa Ngãn hang, kim toAn vien de lap và kim toAn viên nQi bO giài 

trinhcác v&n d có lien quan d&i baa cáo. 

3. D nghj Chü tjch HDQT triu tp cuOc  h9p DHDCD, IIDQT b.t thuing theo quy 

djnh eüa Pháp luat  va quy dEnh ti Diu 1 Ngân hang. 

4. Tham d%r can cuOc h9p HDQT, thào luan  và bMu quyt v các vn d thuOc nhim vii, 

quyn h?n  cüa HDQT theo quy djnh ti Diu l nay, tth trixOng hc,p không thrqc biu 

quy& vi v&i d xung dOt  lqi icli vói thành viôn do. Chju trách nhim truâc DHDCD 

và HDQT v quy& dnh cáa mInh. 

5. Trin khai thijc hin nghj quyt, quyt djnh cUa DHDCD và HDQT. 

6. Nghiên ciu, dánh giá tInh hinh va kt qua ho.t dQng cüa Ngan hang. DOng gOp ' kin 

vao viêc xay dung chi&i luçic phát trin, phucing huóng, ké hoch hot dng và kinh 

doanh cUa Ngân hang trong tmg theii ks'. 

7. Tham gia bo phiu hoäc cho ' kin v vic bu, min nhim, bAi nhim chüc danh 

Chü tjch HDQT và Phó Ch tjch F]DQT. 

8. Chp hành các quy djnh cUa Pháp luat  và Diu l Ngân hang v vic chuyn nhuçmg 

céphn. 

9. Tharn gia các TJy ban, HOi  dng thuOc HDQT d thrc hin mOt  s nhim vi theo quy 
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djnh nQi b cüa Ngãn hang và pháp 1u1. 

10. Thre hin các nhim vu khac theo phân Cong ciia Chii tjch HDQT. 

11. Các quyn, nghia vii khác theo quy djnh ti Dièu 1 ciia Ngân hang Va quy dinh pháp 

luât. 

Diu 58. Hçp Hi dng Quãn tr 

1. I-IDQT hgp dinh  k' It nMt mi qu mt 1n và cO th dirqc triu tp hQp bt thuing d 

kip thoi giài quyét nhUng cong vic dt xut. 

2. CuOc hop bt thung cüa HDQT duqc tin hành theo d nghj cüa: 

a. ChU tjch HDQT; 

b. It nht 02 (hai) thAnh viên HDQT hoAc 01 thành viên HDQT dOc  1p; 

c. Ban KMm soát hoc Truong Ban Kim scat; 

d. it nht 2/3 (hai phn ba) s6 thành viên Ban Kim soát; 

e. Tang Giám d6c; hoc ft nhkt 05 näm) Ngu&i quán 1 khác; 

f. Co dông ho.c nhOm cO dông scr hUu trén 10% (muii phn tram) sO cO phn phO 

thông trong thai gian lien tiic ft nMt 06 (sáu) tháng; 

g. Giám d6c Chi nhárth NENN tlnhlthành phO ncii Ngân hang d.t Tri sâ chfnh. 

3. Trong thOi hn 07 (bay) ngày lam vic, k tfr ngày nhn duçic van bàn d nghj h9p 

HDQT bt thuong ctXa mt trong các dOi tisçlng nêu ti Dim b, c, d, e, f và g thuc 

Kiioàn 2 Diu nay, Chü tjch HDQT phãi triu tp và tiOn hành cuc h9p HBQT bt 

thuông. Trithng h9p ChU tch không triu tp hç,p Hi dOng quàn tr theo d nghj thI 

Chñ tch phài chju trách nhim yE nhflng thit hii xãy ra d& vdi Ngän hang; nguäi dE 

nghj có quyn thay th Hi dng quãn trl triu tp h9p Hi dong quàn tn. 

4. Các cuOc  h9p HDQT se thrcic tin hânh a dja chl da dang k' ca Ngán hang hoc 

nMng dja diOm khác dtrcc HDQT quy dinh. 

5. Thông báo mai h9p và các tài 1iu lion quan phài dtrçic gui b&ng &thng buu din, fax, 

thu din tCr hoc phurnig tin khác, nhung phài bào dam dn duçic dja chi liOn lc cüa 

timg thành viOn HDQT duçc dang k ti Ngãn hang truOc thôi gian h9p. Thông báo 

v cuc h9p HDQT duqc lain bng van bàn ting Vit, trong do nOu rO yE chLrong 

tnnh, thai gian, dia diEm hop Va phai duc kern theo nhüng tal lieu can thiEt yE nhung 

van de se ducc bàn bc va biOu quyet tal  cu9c hQp HDQT va cã các phieu bau cho 

nhUng thành viOn HDQT không thE dr hçp. Nhuiig thành viên FIDQT nay së gfri 

phiEu bku cho HDQT trixOc khi hpp. 
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6. Cu*c h9p HDQT dugc tin hành khi có tr 3/4 (ba phn ttr) thng s6 thành viên HDQT 

tri len dir h9p. Tnthng hpp triu tp h9p HDQT nhirng không dU s6 thành vien tham 
dr theo quy djnh thi ChU tjch I-IBQT hoc ngu&i cO thm quyèn dixqc triCu tap tip 

cuôc hçp BDQT l.n hai trong th&i hn (07) ngày k tCr ngày dr ctjnh hgp 1n thCr nht. 

Trixang hçrp nay, cuc hçp duqc tin hành, nu có hon mt nira so thành vien F[DQT 

dirhçp. 

Thânh viên HDQT duçc üy quyn cho ngixri khác d h9p nOu ducic da sO thàith viên 

HBQT chip thun. 

7. ChiX tQa phiên hpp HBQT trInh bay Báo cáo cüa ChU tjch HDQT, trong do nêu rô và 

dánh gia k& qua thc hin các ni dung Nghj quyát ciXa DHDCD, HDQT va các cong 

vic khác do Chü tjch HDQT giài quy& gila hai phiên hçp HDQT; dng thOi trinh ra 

phi8n h9p các ni dung cong vic d HDQT xern xét, quyt djnh. Các thành viên 

HIDQT di,i h9p báo cáo nOi  dung cong vic duçxc phân cOng Va tham gia thào h4n biu 

quyét các vn dà do Chi tjch HDQT trinh ra phiên h9p. HDQT thông qua các quyt 

djnh bAng hInh thrc biu quyt bo phiOu kin hoc gici tay. 

8. Biu quyt tai  các cuQc h9p HDQT: 

a. Mi thành viôn HDQT thain dr h9p HDQT se cO mt phiOu biu quyt t.i cuc 

h9p UDQT. 

b. Thành viên HDQT có quyn lgi lien quan tâi v.n d duccc dua ra HDQT quy& 

d.nh s không duqc phép tham gia biu quyOt Mi vOi vn d do và không &rçlc 

tinh vào sO lucrng di biu yen cAn có mt t.i cuOc h9p, Mng thM cüng không 

duoc nhn üy quyèn cia thành viên HDQT khác M tham gia biu quy& vAn M 
do; 

c. N&i cO nghi ng nào nay sinh ti mt cuGc  h9p lien quan Mn quyèn lqi cta thành 

viên HDQT hoc lien quan Mn quyAn thrqc biu quy& ciia thành viên HDQT và 

nhthig nghi ng& dO không duqc thành viên HDQT dO ti.r nguyen giài quy& bAng 

cách chip thun tfr bO quyn biu quyt, thI nghi ngi do se duqc chuyn tói Chu 

t9a cüa cuc h9p. Phán quyt ciia ChU tça sê có giá tn cuOi cüng và cO tinh két 

lun, tth tru&ng hçip khi bàn cMt hoc mirc dQ quyM lcTi cüa thành viên HDQT có 

lien quan dO chtra &rqc bitt rO; 

d. Bt k' thành viên HDQT nào cO lien quan Mn mOt  hgp Mng duçic nêu trorig 

Khoãn 1, Diu 162 ciXa Lut Doanh nghip se du?c coi là cO quyn lqi v.t ch.t 

Mi vOi h9p Mng do; 

e. Thành viôn HDQT duqc coi là tham dr va biéu quyOt ti cuOc  hçp trong tnrOng 

hcrp: 
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(i) Tham dr va biu quyt trrc tip ti cuc hçp; 

(ii) Uy quyn cho ngithi khác dn d hQp nu ducrc da so thành vi6n UDQT ohp 
thuân; 

(iii)Tham dir và biu quyét thông qua hi nghj trrc tuyén hoc hinh thirc tuong t1 

khác; 

(iv)Güi phiu biu quyOt dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tir. 

Truông hop gth phiu biu quyt dn cuc hçp thông qua thu, phiu biu quyát phài 

dimg trong phong bi kfn và phài duçirc chuyn dn Chü tjch HDQT chm nMt mOt  giô 

trtrâc khi lthai mc. Phiu biu quyt chi duqc ma truâc sir ching kin cUa tht cà 

nh[tng ngtrai dr h9p. 

9. Thành vien HDQT, nu thea sir hiu bi& cüa minh, thy cO lien quan dü là trrc tip 

hay gian tiEp tth mt hçrp dng, mQt thoà thu.n hay mt hqp dng dir kin hoc mt 

thoá thun dr kin k kt vâi Ngân hang, phãi khai báo bàn chit quyn Içñ lien quan 

t.i cuc h9p HDQT. Ti day, HDQT s xem xét vic cO k' kt các hçip d6ng hoc 

thoà thun do không, n&i nhu sau nay mOi bi& ye stx tn ti quyen lçii dO cUa mlnh 

hay trong bt ci trixàng hçip nào khác, thành viên do phài thông báo t4i cuc hQp 

HDQT d.0 tiên sau khi thành viên dO bitt duçic dA có quyen lqi lien quan. 

10. Quy& djnh cüa HDQT ducic thông qua nu duçic da sO thành viên HDQT cO quyen 

tham gia bieu quy& dir h9p chp thun. Trir?ing hqp sO phiu ngang nhau thi quyt 

djnh cuOi càng thuOc ye phia có kin cüa Chü tjch HDQT hoc thãnh viên khác 

trong HDQTduçic Chü tjch HDQT üy quyàn Chii t9a cuQc h9p (trixOng hçip ChU tjch 

HBQT v&ng m.t). 

11. Cuc h9p HDQT phãi duqc ghi dy dü vao SO bién bàn. Biên bàn hQp HDQT duqc 

1p b&ng ting Vit và phài ducc tAt cã các thành vien HDQT tham dr h9p k) ten. 

ChU t9a, Thu k va các thành vién HDQT tham dr h9p phãi lien dói chju trách nhim 

v tInh chinh xác va trung thirc cña Biên ban hçp HDQT. ChiX t9a cuc h9p có trách 

nhiêm bO fri 1p vã giki Bien bàn cuQc hçp cho các thành viên HDQT và nhUng Biôn 

bàn dO s duçic coi là nhChig bang chiXng mang tinh kt lun v Cong vic tin hành tai 

các cuc h9p do, trir trumg hqp có nhiXng khiEu ni lien quan dn nQi dung cüa Biên 

bàn dO trong thai h?n  10 (muai) ngày, ke tir ngày gui Biên bàn. 

12. Sau khi cuôc hçp két thOc, Thu k cuOc hçp soan  thào, trinh ChiX tjch HDQT k Nghi 

quyt phiên hp (met Ngh quy&t chung hoc các Nghj quyt v timg vAn d) gin cho 

các thành viên HDQT, Ban TOng Giám dOc và Ban Kiem soát de thirc hin, giám sat, 

dOng thôi luii giü ti bQ phn Thu k giüp vic cho HDQT và VAn phông cüa Ngân 

hang. 
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13. Các thành viên Ban Kim soát, T&ig Giám d6c va có th có các can bQ quàxi 1', 

chuyên gia khác duçic môi dir toàn b hoc mQt ph.n cuQc h9p HDQT, nhung không 

dixçic tham gia bi&i quy&. 

Diu 59. Biên bàn hçp Hôi ding Quãn tr 

Các ni dung lien quan dn Biên bàn h9p HDQT thirc hin theo quy djnh nhu sau: 

a. Các cuQc h9p cüa HDQT phài ducc ghi thành bién bàn và có th ghi am, ghi và 

liru giU duoi hinh thjrc din tCr khác. Biên bàn phai cO các nOi  dung chü yu sau 

dày: 

(i) Ten, dja chi tri sâ chInh, ma s doanh nghip cUa Ngan hang; 

(ii) Miic dich, chumig truth va nGi  dung hçp; 

(iii) Thñ gian, dja dim hcp; 

(iv) Hç, ten trng thành viên d%r h9p hoc nguôi duqc ñy quyn dr h9p và cách 

thircdr hçp; hp, ten các thành viôn không d h9p và 1 do; 

(v) Các van dè duqc thào lun và biu quy& t.i cuch9p; 

(vi) Tom tt phát bièu kién cM tlrng thành viên di hQp theo trinh tr din bin 

cM cuOc hop; 

(vii) K& qua biu quyt trong dO ghi rO nhing thành viên tan thành, không tan 

thành và không có kin; 

(viii) Các quy& djnh cia duqc thông qua; 

(ix) H9, ten, chit k cUa tt cà thành viên hoc di din theo üy quyn dr h9p. 

b. Chü t9a và thu k phài chju trách nhim v tInh trung thirc và chInh xác cüa ni 

dung biên bàn h9p HDQT; 

c. Biên bàn hpp HDQT và tài 1iu sit dimg trong cuc h9p phài duqc itru gilt ti tri 

chinh cM Ngân hang. 

2. TruOng hçip thành viên trijc tiép dr h9p khong k vào biên bàn thi phài ghi rO I do; 

nu không ghi rO 1 do thI biu quy& cüa thành viên dO di vâi nhltng nOi  dung t.i 

cuOc hçp coi nhu không cO giátrj. 

3. Biên bàn cuOc  h9p RDQT phài duçc 1p bng tiéng Vit và có th bang tiéng nuàc 

ngoài, và hai bàn nay cO giá trj pháp I ngaxig nhau. Trithng hqp các biên bàn nay cO 

sir khác bit v nOi  dung thi &rqc giài thich theo biên bàn duçic 1p b&ng tiéng Vit. 
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Diu 60. Thm quyn va the thfrc Iy kien cüa Thành viên Hi dng Quãn trl bng 
van bàn 

Chü tjch HDQT quyt djnh vic lay kiên Thành viên HDQT bang van bàn. 

2. Thu k HDQT chu.n bj phiu 1y kin, các tài 1iu cn thit có lien quan dn ni 

dung xin ki&i. Phiu 1y kin và tài 1iu kern theo phài dirqc gtri b&ng phtrcing 

thi.rc bão dam dn cija chi lien lc cüa tirng thành viên HDQT. 

3. Phiu ly ' kin phai có các ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sô chInh, mA s doanh nghip ciia Ngân hang và ngày cp; 

b. Miic dIch lky kin; 

c. H9, ten và dja chl lien lc ciXa thành viên HDQT; 

d. Vndec.n1yki&i; 

e. Phtrcmg an bieu quyt, bao grn: tan thânh, không tan thành và không co kin; 

f. Thii hn giXi phiu lay kién da duçic trà. 1?ri v Ngân hang; 

g. H9 và ten, chU k cüa Chü tjch HDQT. 

4. Phiu 1y kin da dtrcic trã lôi phài có chü ky cüa thành viên HDQT và giXi v Ngân 

hang theo quy djnh cüa Ngân hang. 

5. Vic kim phiu, Ip b18n bàn kim phiéu phà.i cO s'r tham gia cüa Chi tjch HDQT và 

Thu k HDQT và các cá nhân khác (nu xét th.y c.n thi&). Biên bàn kiem phiéu phai 

cO các nQi dung chU yu sau day: 

a. Ten, dia chl tru sâ chinh, s6 và ngày cap Giay phép thânh Ip và hoat  dng, Giay 

chüng nhn däng k doanli nghip cüa Ngán hang; 

b. Mc dIch và cãc van de can lay kin; 

C. Tng s6 phiu bieu quyét giri di, thng s phiu biEu quyt thu ye, s6 phiéu bieu 

quyet hpp 1, s6 phieu bieu quy& khong hqp 1. Biên bàn phài có phi 1ic danh 

sách thành vien }]DQT da tham gia biu quyet; 

d. Tng s6 phiEu tan thành, không tan thành và không có ' kiEn di vài trng vk de 

ducic xin ' kin; 

e. HQ, ten, chi k cüa Chü tjch HDQT, Thu k HDQT va câc cá nhân tham gia khác 

(neu cO). 

6. ChU tjch HDQT, Thu k HDQT và các cá nhân khac (nu co) tham gia vào vic lay 
kien thành viên HDQT bang van bàn phài lien dâi chju trách nhim ye tfnh trung 

Trang 59/75 



tienVietPostBank 
NGAN HANG BLIU GlEN LIEN vIET 

Diu 1 Ngán hang Thtrmig mi c8 ph.n Biru din Lien Vit 

thrc, chmnh xác cüa biôn bàn kim phiu; lien dài chju trách nhim v các thit hi 

phát sinh tIr các quy& djnh duqc thông qua do kim phiu không trung thrc, không 

chinh xác. 

7. Biên bàn kt qua kim phMu kern nghj quyEt, quy& djnh cüa HDQT thông qua dira 

trên kt qua kim phiu phai duqc gi dn the thàrth viên HDQT trong th&i hn 15 

(rn11oi lAin) ngày, ké tr ngày k& thüc kim phi&i. 

8. Phiu 1y kin dà ducic trà Iài, biên bàn kMm phiu, toàn vAn nghj quyt da dugrc 

thông qua và tài Iiu có lien quan gii kern thea phMu ly ' kMn dèu phài dirge tuii gi0 

ti thi sâ chmnh cia Ngán hang. 

9. Quyt djnh dirge thông qua theo hInh thirc lay kin thành viên HDQT bang vAn bàn 

co giá trj nhu quyét djnh duçic thông qua ti cuQc h9p HDQT. 

A - .A • A Then 61. Nhiçm vu va quyen han cua Ban Kiem soat; quyen thrçrc cung cap thong tin 

cüa Ban Kim soát 

Nhim viii và quyn hn cUa Ban Kim soát 

a) Giám sat vic tuân thX các quy djnh cüa Pháp lut và Diu l nay trong vic 

qua.n trj, diu hành Ngân hang; chju trách nhim truâc DBDCE) trong vic thirc B 
hin nhim vii, quyn h?n  dugc giao; ii 

b) Ban hành quy djnh nQi bO cüa Ban Kirn soát; djnh k5' hang nAin xem xét 1i 

quy djnh nOi bO cüa Ban Kim soát, các chmnh sAch quan tr9ng v k toán va báo 

cáo; 

Bt nhim, min nhirn, k lust, dinh chi va quyt djnh mirc lirong, igi ich khAc 

d6i voi các chirc danh thuOc bQ phn kim toAn nOi bO; 

c) Thirc hiên chire nAng kirn toán nOi hO; có quyn sir diing tir van dOe  Ip và 

quyn duçic tip cn, cung cap dix, chmnh xáe, kp thôi các thông tin, tài lieu lien 

quan den hot dng quan l, diu hành Ngân hang dE thijc hin nhim vJi, quyên 

h?n duçrc giao; 

d) Thain dnh báo cáo tài chfnh 06 (sau) tháng du nAm và hang nAm cüa Ngân 

hang; báo cáo DHDCD ye ket qua tharn djnh báo cáo tài chinh, dãnh •giá tInh 

hcip l, hvp  pháp, trung thirc va mire dO can trpng trong cong tác ká toán, th6ng 

kê và 1p báo cáo tài chinh. Ban KMm soát có the thain khào kin cixa HDQT 

truâc khi trmnh báo cáo và kien nghj len D}IDCD; 

e) Kiem tra se ke toán, các tài lieu khác và cong vic quãn 1, diu hành hot dng 

cüa Ngân hang khi xét thay can thiet hoc theo nghj quyet, quyet djnh cixa 

DHDCD hoc theo yêu cau cita c dOng Ion hoc nhórn c dông iOn phü hçp 
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vâi quy djnh cüa Pháp 1ut. Ban Kim soát thrc hin kim tra trong thôi hn 07 

(bay) ngày lam vic, kè t ngày nl4n ducc yeu cu. Trong thOi hn 15 (miiOi 

lam) ngay, k tCr nga.y kt thic kim tra, Ban Ki&n soát phâ.i báo cáo, giã.i trinh 

v nhthig v.n d dtrqc yêu Au kim tra dn th chc, cá nhân có yêu cu. Vic 

kim tra ciXa Ban Kim soát quy djnh t4i Khoãn nay không duqc can tth, gay 

gián ton hot dng bIn.h thtring trong vic quân 19, diu hành hot dng kinh 

doanh cUa Ngân hang; 

f Kjp thOi thông báo cho HDQT khi phát hin Ngtrai quan 19 Ngân hang có hành 

vi vi phm; yu cu ngtthi vi phm chAin dirt ngay hành vi vi ph.m và có giái 

pháp khAc phic h.0 qua, náu có; 

g) Lp danh sãch c dông sang lip,  c dong lan, thânh viên gop von vã ngtrOri cO 

lien quan cüa thãnh viên HDQT, thành viên Ban i&n soát, TOng Giám d6c cila 

Ngãn hang; hru giü và cp nht thay dOi cUa danh sách nay; 

h) D nghj HDQT h9p hAt thuông hoc Lie nghj HDQT triu t.p DHDCD bAt 

thi.ring theo quy djnh cUa Lt4t cá.c TCTD và Dieu 1 nay; 

i) Triu tp DHDCD bAt thtrmg trong tnthng hqp HDQT cO quyt djnh vi phm 

nghiêm tr9ng quy djnh cira Lu.t các TCTD hoc vuqt qua thm quyen du?c 

giao va trithng hçirp khác theo quy djnh ti Dieu 1 nay; 

j) Thrc hin giám sat dOi vâi kiem toán ni b theo quy djnh cüa pháp luat. 

k) Các nhim vi, quyn h?n  khác theo quy djnh t4i Dieu 1 nay. 

2. Quyen duxqc cung cAp thông tin cüa Ban Kiem soát 

Các c quan, cá nhân lien quan phãi thrc hin Lie dam baa quyen dtrqc cung cAp 

thông tin cira Ban Kiem soát, ciii the nhu sau: 

a) Thông báo mài h9p, phieu lAy 9 kien thành viên HDQT và các tài 1iu kern theo 

phãi duqc gin dn các Thânh viên Ban kiem soát cüng thai diem va theo 

phucmg thirc nhix dOi vOi thành vién HDQT; 

b) Các nghj quyOt và biên ban hQp cXa DHDCD, HDQT phãi ducic gin dOn cho cac 

Thãnh viên Ban kiOm soát cing thai diOm và thea phuong thirc nhu d6i vOi cO 

dông, thành viên HDQT; 

c) Báo cáo ciXa Giám dOe hoc TOng giám dOe trInh HDQT hoc tài Iiu khác do 

Ngãn hang phát hânh duxqc gin dOn các Thãnh viên Ban kiOm soát c'ing th&i 

di&n và theo phucing thirc nhu d6i vâi thành vi8n HDQT; 

d) Thânh viên Ban kiOrn soátcó quyen tiOp cn các hO s, tà.i Iiu cira Ngân hang 

liru gii tai trV sâ chInh, chi nhánh và Lija diOm khác; cO quyn dOn các dja diOrn 

Trang 6 1/75 



LienVietPostBank 
NGAN HANG BW DIEN LIEN VIET Diu 1 Ngàn hang Thi.rong mai C phn Btru din Lien Vit 

lam vic cüa ngu&i quàn 1, diu hành và nhân vien cüa Ngan hang trong già 

lam vic; 

e) I1DQT, thành viên HDQT, Giám &c hoc Tng giám d&, ngthi quan 1, diu 

hành khác phài cung cp dIy diX, chfnh xác va kjp thii thông tin, tài 1iu v cong 

tác quãn 1, diàu hành và ho.t dng kinh doanh cXa Ngân hang theo yOu c&u 

cüa thành viOn Ban ki&n soát hoàc Ban kim soát. 

Diu 62. Nhiêm vj, quyn h311 cüa Trtrthig Ban Kim soát 

1. T6 chirc trin khai vic thirc hin nhim vi, quy&i hn cia Ban Kim soãt theo quy 

dnh tai  Diu 61 cüa Diu Iô nay. 

2. Chun b chi.rcing trinh cho các cuc h9p cüa Ban Kim soát trên cci si xem xét các 

v.n d va mi quan tam cüa tAt cá thanh viên Ban K.i&n soát liOn quan den nhim vii, 

quyn h?n  ciXa Ban Kiem soát; triu tp và chi tça cuc hçp Ban Kiem soát. 

3. Thay mt Ban Kiem scat k các van bàn thuc thm quyn ciXa Ban Kiem soát. 
4 

4. Thay mt Ban Klein soát triu tp DHDCD hQp b.t thtr&ng hoc de nghj HDQT h9p 

bt thuing theo quy djnh ti diem h va diem i Khoàn 1 Diu 61 cüa Dieu l nay. 

5. main dr cuQc h9p J]DQT, phát bieu kien nhung không duçic bieu quyet. 

6. YOu cu ghi lai kien cUa mInh trong biOn bàn cuc h9p HDQT neu kián cüa minh 

khác vâl nghj quyãt, quyet djnh cüa HDQT và báo cáo tri.r6c D?.i  hi d&ig c dông. 

7. Chun bj ke hoch lam vic và phán cong nhim vi cho các thành viOn Ban Kiem 

soát. 

8. Dam báo các thành viOn Ban Kiem soát nhn ducic thông tin dy diX, khách quan, 

chInh xác va dü thii gian thào lun các van de ma Ban Kiem soát phãi xem xét. 

9. Giám sat, chi do các thành viên Ban Kiem soát trong vic thrc hin can cong vic 

dixçic phân cong và nhim viii, quyn hn cüa Ban Kiem soát. 

10. lily quyèn cho mt thành viOn khác cüa Ban KMm soát thrc hin nhim vi cüa mInh 

trong th&i gian yang mit. 

Diu 63. Quyen và ughia vii cia thành viên Ban Kiem soát 

1. Tuân thñ quy djnh cüa Pháp lut, Dieu l nay và quy dinh nOi  bô ciXa Ban Kiem soát 

mQt cách trung thrc, can tr9ng vi lçii ich cüa Ngân hang và cüa c6 dông. 

2. Bu mt thành viOn Ban Kiem soát lam Trixrng Ban KiEm soát. 

3. Yêu cau TrixOng Ban Kiem soát triu tp Ban Kiem soát hçp bat thumg. 
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4. Kim soát hoat dng kinh doanh, kim soát s sách ká toán, tài san, báo cáo tài chInh 

và kiEn nghj bin pháp khc phic. 

5. Duqc quyn yêu cu can b, nhân viên cüa Ngân hang cung ckp s6 Iiu và giài trinh 

cac hot dung kinh doanh d thrc hin nhim vi duçic phân cong. 

6. Báo cáo Tru&ng Ban Kim soát v hoat  &ng tài chInh bt thuông va chju trách nhim 

và dthih giá và két luan  cüa mInh. 

7. Tham dr cuOc hap cüa Ban Kiém soat, thào luan  và biu quyét v v.n d thuc nhim 

vu, quyn han  cüa Ban Kim soát, tth nhüng vn d có xung dt lqi Ich vOi thânh viên 

do. 

8. Tham d%r các cuOc  h9p HDQT, tham gia kién va thra ra kién nghj, nhung không 

duqc biéu quyét. 

9. Yêu cu ghi lai  các kin cüa mInh trong bien bàn cuc h9p HDQT nu kin cüa 

mInh khác vOi các quyét dijnh cüa HDQT và báo cáo truâc DHDCD. 

Diu 64. Quyn, ughia vu cüa Tng Giám dec 

1. T&ig Giám dec là Ngithi di din theo Pháp luat  cüa Ngãn hang, chju trách nhim cao 

nMt trtthc HDQT và Pháp luat  trong vic diu hành hoat dng Ngân hang theo quy 

djnh tai Diu l nay, cá quy djnh ni b khác cUa Ngân hang vâ quy djnh cUa Pháp 

luat cO lien quan. 

2. Té chCrc thrc hien nghi quyét, quyét djnh ciXa DHDCD, HDQT. 

3. Quyét djnh các vk d thuOc thm quyn lien quan den hoat  dng kinh doanh hang 

ngày cüa Ngán hang. 

4. Thiét lap, duy tn h théng kiém soát nQi bO hoat dng cO hiu qua. 

5. Lap và trhih HDQT thông qua hoc d báo cáo cp có thm quyàn thông qua báo cáo 

tài chunh. Chiu trách nhim v tinh chinh xác, trung thrc ciXa báo cáo tài chmnh, báo 

cáo thóng kê, sé Iiu quyt toán và các thông tin tài chInh khác. 

6. Ban hành theo thm quyn quy ché, quy djnh n0i bO; quy trinh, thu tiic tac nghiêp dé 

van hành h théng diu hành kinh doanh, h th6ng thông tin báo cáo. 

7. Báo cáo HDQT, Ban kiém soát, DHDCD vâ ca quan nhâ nuàc cO th&n quyn v hoat 

dng va kt qua kinh doarih cUa Ngân hang. 

8. Quyét djnh áp diing bin pháp vircrt thm quyn cüa mmnh trong tnithng hap thiên tai, 

djch h9a, hOa hoan,  sir c6 và chju trách nhim v quyt djnh do va kjp thôi báo cáo 

HDQT. 
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9. Kin nghj, d xut co c.0 th chirc và hot ding, quy dinh quan 1 ni b cüa Ngân 

hang trinh HDQT hoäc DHDCD quy& djnh theo thm quyn. 

10. B nghj HDQT h9p b.t thuOng theo quy djnh cüa Lu.t các th chirc tIn ding. 

11. B nhiêm, min nhiêm, bai thim các chüc danh quân l, diu hành cüa Ngân hang, 

trtr các chirc danh thuc thm quyn quy& ctjnh cüa DHDCD, HDQT. 

12. K kát h9p d6ng nhân danh Ngân hang theo quydjnh cüa Diu l nay và quy djnh ni 

bO cia Ngân hang. 

13. Kin nghj phircmg an si ding lçii nhun, x l l Irong kinh doanh cüa Ngân hang. 

14. Tuyn diing lao dng; quy& djnh lucmg, thumg cüa ngithi lao dtng theo thm quyn. 

15. Uy quyn bng van bàn vâi tix cách Ngui di din theo Pháp luât cUa Ngân hang cho 

các PhO Tng Giáni d6c hoc cá nhân khác d thirc hin thim vi1, quyn hn cüa 

Ngiri di din theo Pháp h4t. 

16. Thijc hiên kim tra, giám sat, dánh giá di vói ho?.t  dng ni b, quàn l rüi ro và müc 

dü vn theo quy djnh cüa pháp luät. 

17. Các quyM, nghra vi khác theo quy djnh ti Diu 1 nay, quy dnh ni b cUa Ngân 

hang và quy djnh cüa Phá.p lut cO lien quan. 

CHIIONG lx 

ll TIONG KIEM TOAN, KIEM SOAT NO! BQ 

Diu 65. H thong kim tra và k!m soát ni b 

1. Ngan hang thit 1p h thong kiEm tra, kim soát ni b d dam báo vic diu hành 

cüa Ngân hang duqc thông su6t, an toàn va dung Pháp Iut di vOi mçi hoat  dung 

nghip vii. 

2. Cc ch kim tra, kim soát ni b duçxc thi& k& thiét lip,  t6 chrc thrc hin ngay 

trong mci quy trinh nghip vii, ti tAt cã các dcm vj, bO phn cüa Ngan hang. 

3. Ngan hang phài thuing xuyên th chic kim tra, kim soát vic chAp hành Pháp lut 

va các quy djnh nQi bO;  trrc tip kiêm tra, kim soá.t các hoat  dQng nghip vt.1 trên tAt 

cã các ltnh vtrc tai Tm sâ chInh, Chi nhánh, Van phOng dai  din, Don vi sj nghip và 

các Cong ty con. 

4. Hot dQng cüa h th6ng kim tra, kim soát nQi bO cüa Ngàn hang phái dtrqc kim 

toán nQi bQ, t chrc kim toán dQc 1p  dánh giá djnh ks'. 
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Diu 66. Kim toán ni b 

1. Kim toán ni b cüa Ngàn hang thrc th chirc thành he thng thong nht theo chiu 

d9c, trirc thuOc Va chju sr chi dao  trrc tip cüa Ban Kim soát. 

2. Kim toán noi bO thirc hin rà soát, dánh giá dc lap, khách quan di vói h thóng 

ki&m soát ni b, dánh giá deic 1p v& tInh thIch hcip và sr tuân thu các chInh sách, thii 

tiic quy trinh da ducirc thit Ip trong Ngân hang, dua ra cáo kin nghj nhm nâng cao 

hiu qua cUa cáo h th&ig, quy trInh, quy djnh, gop phân darn bào Ngân hang ho.t 

dng an toàn, hiu qua, diing Pháp luat. 

3. Kt qua kiEm toán ni b phài ducrc Mo cáo kp thM cho HDQT, Ban Ki&n soát và 

gi Thng Giám d6c Ngari hang. 

4. Can c1r quy mô, mirc dO và d.c diàm hot dng cüa Ngân hang và trên cci sà d nghj 

ctXa Ban Kim soát, HDQT quyt tljnh th cht'rc bO may, hot dng cUa kim toán nOi 

bO, ch d hxcmg, thuong, ché dO cüa nguôi lam cong tác kiém toán nOi  bQ. 

Oiu 67. Tiêu chun del vói ngirôi lam cong tác kim toán nOi bO 

1. Kiém toán viên nOi bO phài cO dü các tiêu chu.n theo quy djnh càa Phâp luat  hin 

hành và các tiéu chun cy bàn sau: 

a. Co bng d.i h9c trâ len v mOt  trong cáo ngàrth kiith té, quàn tn kinh doanh, luat, 

ké toán, kiém toán; có b&ng dai  hçc trâ len và ngành cong ngh thông tin hoc 

chuyên ngành phü hçip dei Vaj kiém toán viên cOng ngh; 

b. Co kinh nghim lam vic trirc tiép trong nganh ngán hang, tài chinh, ké toán, kiém 

toán tói thiéu là 02 nárn dói vai kiém toán viên nQi bO và 03 náni dei V& Truc&ng 

kiém toán nOi  bQ; cO kinh nghim lam vic trong ngãnh cong ngh thông tin téi 

thiéu là 02 näm Mi vOi kiém toán viên cOng ngh. 

c. Các tiêu chun khác do Ngán hang quy djnh. 

2. Vic be nhim, min nhim và quyát djnh v nhân six thuôc bQ may kiEm toán nôi bO 

thuc hiên theo quy djnh cüa Ngân hang do HDQT ban hành trên ccr sâ d nghj ciXa 

TruOiig Ban Kiém soát 

Diéu 68. H th6ng ktém soát ni b 

1. Ngân hang phái thiét lap h th6ng kiém tra, kiém soát nQi bO giUp Teng Giám Mc 

diu hành thông suet, an toàn và dung Pháp luat  mci hot dQng nghip vu cüa Ngân 

hang. 

2. Ngân hang phãi thuoiig xuyên kim tra, kim soát vic chip hành Pháp luat  và các 

quy djnh nQi bi; trrc tiép kim tra, kim soát các ho.t dng nghip vu trên tAt cã các 
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lrnh vrc ti Tru sâ chInh, Chi nhánh, Van phông cti din, Dcin vj s nghip và các 

Cong ty con. 

3. H thing ki&n soát nOi  b là t.p hqp các c ch, chinh sách, quy trmnh, quy dnh nQi 

b, cci c.0 th chirc cüa Ngân hang duçic xây dimg ph hqp vâi huàng dn cüa NHNN 

và ducic th chirc thrc hiôn nhm bào darn phông ngra, phát hin, xCr 1' kjp thi rüi ro 

và dat dixçic yêu cu d ra. H th6ng kim soát nOi bG thrc hin giám sat cüa quàn 1 

cp cao, kim soát nQi bô, quàn 1 rüi ro, dánh giá ni bO v mrc dü vn và kim toán 

nôi bô. 

4. H th6ng ki&n soát ni b ciXa Ngân hang phài bào darn các yêu cu sau day: 

a. Hiu qua và an toàn trong hot dng; bào v, quãn 1, sir ding an toàn, hiu qua 

tài san và các nguôn 1irc; 

b. H th6ng thông tin tài chfnh và thông tin quàn l trung thrc, hcip l', dy dü và kjp 

thM; 

c. Tuân thu Pháp 1ut và các quy ch, quy trinh, quy dlnh  nQi  bO; 

d. PhU hçip vói quy mô, diu kin vA mirc d phtXc tp trong ho.t dQng kinh doanh 

cüa Ngân hang; 

e. Co dii ngun 1irc v tài chfnh, con ngzii, cong ngh thông tin d darn bào hiêu 

qua ciia h thong kim soát nQi b; 

f. Xây diing, duy fri van hóa kim soát, chukn mirc d.o &rc ngh nghip cho Ngân 

hang. 

CH[T€NG x 

TAI cRfr.H, KE TOAN, BAO CÁO, THÔNG TiN VA BAO MAT 

Diu 69. Ch do tui chmnh 

I. Ch d tài chInh ciia Ngân hang duqc thc hin theo quy djnh cüa Chfnh phil. 

2. HDQT, Ban Kim soát, T6ng Giáni d6c Ngân hang chju trách nhim truâc Pháp !u.t, 

trirâc cci quan quãn 1y Nhà rnrâc v vic chip hành ch dG tài chInh cila Ngân hang 

minh. 

Diu 70. Näm tài chInh 

Nàm tài chinh cila Ngân hang bt du tir ngày 01 thãng 01 và kt thüc vao ngày 31 

tháng 12 näm dixang ljch. Nàrn tài chinh du tiên bt dAu kë tr ngày Ngân hang &roc 
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cp Giy chUng nhn dAng k2 kinh doanh và kt thiic vào ngày 31 tháng 12 cling näm 

do. 

Diu 71. Sfr dung vn 

1. Ngân hang duqc s diing vn d phic vii hot dng kinh doanh, dAu tir xây dimg, mua 

s&n tài san c6 djnh theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

2. Ngân hang duqc quyn thay di cci cu v6n va tài san phiic vii cho vic phát trin hot 

dng theo quy djnh cüa Pháp Iut. 

3. Ngân hang duçic dièu dng vn và tài san giOa các Cong ty con có tu cách pháp nhân, 

hch toán dc 1p trên cci sô bão dam tuân thu các quy dnh ciXa Phap 1ut 

Diu 72. Các qu dir trfr 

Ngân hang ducc trich 1p các qu5 sau: 

1. Qu dr tr b6 sung vn diu 1. 

2. Qu5' d phông tài chmnh.. 

3. Qu5 du tu phát triM nghip vi. 

4. Qu di phông trq cp mt vic lam. 

5. Qu5' khen thtrâng. 

6. Qu phác lcii. 

7. Các qu khác theo quy djnh cüa Pháp Iu.t. 

Diu 73. Ty' chü v tài chinh cüa Ngân hang 

Ngãn hang tir chIt v tài chfnh, t chju trách nhim v mçi hot dng kinh doanh cIta 

minh, thirc hin nghia vi và các cam kt cIta mInh theo quy djnh cIta Pháp 1u.t. 

Diu 74. H thong k toán 

1. Ngãn hang thc hin ch dQ k toán, thing kê theo quy djnh cIta Pháp 1u.t. 

2. Ngân hang sê 1p  s sách ké toán b&ng ti&ig Vit. Ngãn hang phãi 1p s6 k toán theo 

Io.i hinh kinh doanh. Các s6 sách do phãi chInh xac, cp nht, có h thng Va dIt d 

chthig minh và giâi trInh các giao dch. 

3. Ngân hang thijc hin hch toãn theo h th6ng tài khoãn k toán do NHNN quy dinh. 

4. Ngân hang sIr ding d6ng Vit Nam lam dcm vj tiM t dung trong kE toán. 

5. Ngân hang ma tài khoân tui ngân hang Vit Nam (NI{NN hoc ngan hang throng 

mai) hoc ti các ngân hang nirdc ngoài di.rqc phép hot dOng ti Vit Nam. Trong 

Trang 67/75 

TH 



LienVietPostBank 
NGAN HANG BIfiJ GlEN LIEN viEl 

Diu I Ngán hang Tiurmig mi C phn Bi.ru din Lien Vit 

trithng hçip cn thiát, Ngãn hang có the ma tài khoân ngân hang nuóc ngoài theo các 

quy dinh cüa Pháp h4t. Ngân hang se tien hành tAt cã các khoàn thanh toán và giao 
djch ke toán thông qua các tà.i khoà.n tien Vit Nam hoc ngoi t ti cac ngân hang 

ma Ngân hang ma tài khoân theo quy djnh cüa Pháp 1ut 

Dieu 75. Báo cáo 

1. Ngân hang phái thrc hin thá dO báo cáo theo quy djnh cüa Pháp 1ut v ke toán, 

thng kê va báo cáo hoat  dng nghip vi djnh k' theo quy djnh cüa NHNN. 

2. Ngán hang có trách nhiôm báo cáo kjp thcM bang van bàn vói N}{NN trong can truOng 

h9p sau day: 

a. Phát sinh dien bien khOng blnh thuäng trong ho.t dQng nghip vii có the ành 

huthig nghiém tr9ng dn tlnh hmnh kinh doanh ciXa Ngân hang; 

b. Co thay dei v tt chc, quàn tn, dieu hành, tInh hinh tài chinh cUa c dông lón va 

óác thay d6i khác cO ânh htrâng nghiêm trçng den hot dng kinh doanh cfia Ngân 

hang; 

c. Thay dei ton chi nhánh cüa Ngân hang; tm nginig hot dung kinh doanh dtrâi 05 

ngày lam vic; niOm yát ce phieu trên thj truóng chUng khoán trong rnrOc. 

3. COng ty con, Cong ty liOn k& cüa Ngân hang cO trách nhim gfri báo cáo tài chinh, 

báo cáo ho.t dung cUa mInh cho NHNN khi dtrcic yOu cu. 

4. Trong thth hn 90 (chin muxxi) ngày ke tir ngày ket thUc näm tài chfnh, Ngân hang 

phà.i gCri NHNN can báo cáo hang nam theo quy djnh càa Pháp 1u.t. 

Dieu 76. Cong khai báo cáo tài chInh 

1. Trong thôi h?n  120  (mOt  trAm hai muoi) ngày ke tir ngày ket thüc näm tài chInh, Ngân 

hang phái cong khai các báo cáo tà.i chInh theo quy djnh cüa Pháp Iut. 

2. Trong th&i hn 10 (mirii) ngày ke tir ngày có báo cáo tãi chInh nani áã dtrçic kiem 

toán, Ngân hang phâ.i cong be thông tin djnh k' v báo cáo tài chInh nAni theo quy 

djnh t.i Khoàn 1 Dieu 16 Lut Chüng khoán nAm 2006 da dixcic sira d6i, be sung. 

Bieu 77. Thông tin 

1. Ngân hang phái cung cAp thông tin cho chü tài khoàn ye giao djch và s6 du trOn tài 

khoãn cüa chil tái khoán theo thOa thun vOi chü tài khoán trOn ci sa phü hqp vOl quy 

djnh liOn quan cüa Pháp 1u.t. 

2. Ngân hang có trách nhim cung cAp cho NHNN thông tin liOn quan. den hot dQng 

kin.h doanh và &rçrc NHNN cung cAp thông tin cüa khách hang CO quan h tin dirng 

vói Ngân hang theo quy djnh cUa NHNN. 
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3. Ngân hang ducic trao aM thông tin vói th chirc tIn ding khác v hoat dng cüa mInh. 

Diu 78. Bão mt thông tin 

1. Nhân vien, Ngu?ri quân 1, Ngui diu hãnh cüa Ngân hang và nhung ngithi có lien 

• quart không duçic ti& 1 bi mt kinh doarih cUa Ngân hang. 

2. NgAn hang phài dam báo bI mt thông tin lien quan dn tài khoân, tiàn gui, tài san gui 

và các giao djch cia khách hang t.i Ngãn hang. 

3. Ngân hang không ducic cung cp thông tin lien quan dn tài khoãn, tin gii, tài san 

gUi, các giao djch cUa khách hang tti Ngán hang cho th chUc, cá nhân khác, trr 

trtxông hçip có yêu cu cüa c quart Nba nuác có thm quyn theo quy djnh cüa Pháp 

• 1u.t hoc ducic stj chip thun cüa khách hang. 

)4 8 

CHrniNGXI
IHA 

KJEM TOAN DQC LAP 

Diu 79. Kim toán dc Ip 

1. Truâc khi kt thic nàm tai chinh, Ngân hang phài 1a ch9n mOt  t6 chUc kim toán dc 

Ip dU diu kin theo quy djnh cUa NHNN d kim toán các hot dung cUa minh trong 

näm tài chInh tiEp theo. Vic chçn th chirc kim toán dc l.p duqc thirc hin theo quy 

djnh lien quart cüa Pháp 1ut. 

2. Trong th&i hn 30 (ba muoi) ngày k tir ngày quyt djnh chQn th chirc kim toán dc 

Ip, Ngân hang phài thông báo cho NHNN v t6 chi.rc kim toán dc 1p duçirc Iira 

chgn. 

3. Ngán hang phái thrc hin kim toán dOc  1p  1?i  trong trithng hpp báo cáo kim toán 

có kin ngoi trr ciXa t chüc kim toán dôc 1p. 

4. Trong qua trinh kMm toán, Ngân hang có trách nhi8m: 

a. Cung cp kjp thii, dÀy dU Va trung thc mci thông tin, tài 1iu cn thit cho viêc 

kiêmtoán; 

b. Ph6i hip, to diu kin thun Iqi cho kim toán viôn thrc hin kim toán. 

5. HDQT, Ban Kim soát, Tng Giám dc và Ngi.rôi diu hánh khác hop, dánh giá k5 

hrOng v báo cáo kim toán Va các kiên nghj cüa kim toán dc Ip, dua ra 1c hoach 

va thii gian biu thrc hin các kin nghj cUa kim toán dOc  1p va theo dOi vic thrc 

hiên k hoach do. 
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6. Kim toan viên dc 1p duc phép tham dr các phiên hçp DHDCD, thu thp các 

thông báo và các thông tin khác lien quan dn bt kS'  phiên hp nào ma các c dông 

dtrcjc quyn nhn và. dtrcic phát biu kin ti DHDCD v các vn d cO li8n quan dn 

kiêm toán. 

CIIUCNG XII 

QUYEN BrEu TR& sO sACH vA HO SCI 

Diu 80. Quyn diu tra s sách và h s0 

C dông Ian hoc nhóm c dông ion ducic quyn tr%rc tip hoc thông qua ngirài duqc 

y quyn, bang mOt  yêu can bang van bàn, thin tra danh sách các c6 dông cüa Ngân 

hang và các biên bàn cüa DNDCD trong gi lam vic t?i  tr sâ chlnh cüa Ngân hang 

va sao ohiip hoc trIch lic các h sa do. Yêu cku kim tra do phIa 1ut six di din 

hoc d?.i  din duqc üy quyn khác cüa c dOng phài kern theo giy üy quyM hop l 

ciXa c dông ma ngu&i dO di din. PH 

2. Thành viên HBQT, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dc và các thành viên Ban 

diu hành khác có quyn kim tra S6 däng k ct'i dông ciia Ngân hang, danh sãch c 

dông và h s khác cüa Ngân hang vI nhUng miic dIch lien quan tâi chüc viii cüa minh 

vOi diu kin các thông tin nay phài dixcc bão mat. 

3. Ngân hang së phài km Diài l nay va nhüng bàn süa d6i b sung cüa Diu Ie, Giy 

phép thành Ip và ho.t dng, Giy chi.'rng nhn dâng k doanh nghip, các quy ché, 

các tài lieu chang minh quyn sâ hUn déi vái các tài san, báo cáo tài chinh hang nAm 

da di.rqc xác thc cüa kiàm toán dOc  1p xác nhn, biên bàn hçp DHDCD va HDQT, 

các báo cáo cUa Ban Kim soát, sé sách ké toán và bAt c(r giAy t& nào khác theo quy 

djnh ciXa Pháp li4t tai  tri sà chfnh ho.c mOt  ncii khác trong dja bàn hoat dng cüa tr1 

sà chInh vOi dièu kin là các cé dông và các cci quan clang k kinh doanh duqc thông 

báo ye dja dim hru trU' các giAy t& nay. 

4. Diu l nay ducic cong bó trén website cüa Ngan hang. Các c dông có quyen nhn 

duçic mOt  bàn sao Diu l mien phi do Ngàn hang cung cAp, néu cO yêu can. 

dHUONG 

NGI!11 LAO BONG VA CONG BOAN 

Dieu 81. Ngiroi lao dng và cong doIn 

Ngân hang phài xây dmg các quy d4nh lien quan dn vic tuyn dmg, thuê muOn Lao 

dQng, thôi vic, luung, bào him xa hi, phic lqi, khen thuong và k lut dhi vOi 
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ngthi lao dQng cüa Ngân hang cüng nhu các m8i quan h cüa Ngãn hang vOi các t 

chtrc cong doàn dtroc cong nhn, phü hcip v&i các chu.n mirc, thông l va Diu l nay, 

các quy dinh nQi bQ khác cüa Ngan hang và quy dtnh  lien quan cüa Pháp lust. 

CHThYNG XLV 

PIIAN CBTA L NmJ4N 

Diu 82. Trã c tfrc 

1. Ngan hang chi dixçic trà c tt'rc cho c6 dông khi kinh doanh cO lai, da hoàn thãnh nghia 

vi nOp thus va các nghTa viii tài chInh khác theo quy djnh cüa Pháp lu.t. 

2. Theo quyt dinh cüa DHDCD và theo quy djnh cüa Phãp lust, c tirc se ducic cong b 

và chi trã tir 1i nhu.n cOn l.i cüa Ngân hang nhung khong duqc vuqt qua mi'rc do 

HDQT d xut sau khi da duqc DHDCD thông qua. 

3. Ngân hang se không trà lai suit cho bt cir c tIrc hay mt khoán tin nào khác cO tInh 

chit lai cho c trc, tr tru1ng hçip c t(rc dtrqc trà vào tài khoán tin gth cña c dông 

t4i Ngãn hang. 

4. HDQT có th d nghj DHDCD thông qua vic thanh toán toàn bO  hoc mOt  phn c 

tCrc bang nhihig tài san cii th (nhu c6 phiu hoc trái phiu dA duqc thanh toán dy dU 

do Cong ty khác phát hành) va HDQT là ccv quan thrc thi nghj quy& nay cüa 

DHDCD. 

5. TruOng hQp c tirc hay nhüng khoân tièn khác lien quan tài mt c6 phiu dixçc chi trã 

bang tin m.t thi Ngân hang së phà.i chi trã bang tin dng Vit Nain va có th dtrcvc 

thanh toán bang sec hoc lnh trã tin gi qua bixu din tth dja chi da dang k' cüa c 

dông thi huâng và truOng hçip có rüi ro phát sinh (t dja chi dang k cUa c dong) thI 

c6 dông do phài chju. 

6. C ttrc hoc các khoàn tin khác duçvc clii trà bang tin m.t có lion quan tâi mQt c6 

phiu có th ducvc thanh toán b.ng chuyn khoân qua ngân hang khi Ngân hang dã 

dixc cung cp chi ti& v ngân hang cüa ct dông d cO th chuyM trrc tip vào tài 

khoâ.n ngân hang do cüa c dông. Nu Ngan hang dâ chuyn khoàn dung theo các 

thông tin chi tit v ngân hang nhx thông báo cia c dông thi Ngân hang së không 

chiu trách nhim v các thit hi phát sinh tü vic chuyn khoân do. 

7. Nhftng ngirtM dA chfnh thüc dAng k gi& c phiu hoc các chüng khoán khác có 

quyn nhn c tüt, khoàn phân b& khoãn chia, thông báo hoc tài lieu. 
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8. Trixmg hop c dông chuyn nhi.rgng c phn cüa minh tong thai gian gifla thri dim 

k& thüc Ip  danh sách c dông dupt nhn c ti'rc và th&i dim trá c tc thI ngixài 

chuyn nhi.rqng là nguOi nhn c tCrc tt Ngan hang. 

9. Ngân hang có th trã c tCrc bang có phiu theo quy djnh cXa Pháp 1ut. 

10. HDQT có th thông qua Nghj quyt quy djnh mt ngày cii th lam ngày khóa s hot 

dung kinh doanh. CAn ci ngày do nhthig ngirôi dang k9 vâi tu each c6 dông hoc 

ngixri sâ huu các chirng khoán khác duçic quyn nhn c tc, 1i su.t, phãn chia lçci 

nhun, nhân c phi&i, nhn thông báo hoc tài 1iu khác. Ngày khóa s6 nay có th vào 

cüng ngày hoc vao thri dim truàc khi các quyEn lqi do duçic thc hin. Diu nay 

không ánh htrâng tâi quyn lçii cüa hai ben trong giao djch chuyn nhucrng c phiu 

hoc ch(rng khoán lien quan. 

11. HDQT phái 1p danh sách c dong duçic nhan e tüc, xác djnh müc c6 tCrc du9c trã 

d& vài trng c phn, th&i hn và hinh thüc trà chm nMt 30 (ba mw:li) ngày trtrOc 

mi 1n trà. c tirc. Thông báo ye trà ce trc phai duçic cong khai gi aen th cà các c 

dông chm nht 15 (mxi lAin) ngày truâc khi thl?c hin trã c tCrc. Thông báo phài 

ghi rO ten Ngân hang, ten và da clii cüa c clông, s ce ph.n tmg lo.i cüa c dOng, 

mirc c tt'rc d6i vài trng 1oi c ph.n và thng sö c t(rc ma c dông do du9c nhn, th&i 

diem và phuong thi.rc trà C6 ttc. 

12. Vic thanh toán c6 tCrc d6i vâi các c6 phiu niôm yát tii Sà Giao djch Cháng khoán 

cO the duqc tien hành thông qua cOng ty chüng khoan h* trung tam liru k theo quy 

djnh lien quan cUa Pháp 1ut. 

Bieu 83. Các vn d khác lien quan dn phân ph6i Ion nhuân 

Các vn de khác lien quan den phân ph6i Içri nhun duçrc thirc hiên theo quy dinh cüa 

Pháp 14t. 

CHIJ€ING XV 

CON DAU 

Dieu 84. Con du 

1. Mu dAu cüa Ngán hang do HDQT quyet djnh hoc phân cp cho cp cO thni quyen 

khác quyet dnh. 

2. Vic khc, dàng k, quãn l và sCr dimg con du thirc hin theo quy djnh nôi bO ciXa 

Ngãn hang. 
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CHU(YNG XVI 

KIEM SOAT DAC BIT, PHA SAN, GIAI iaE vA TUAIH LY 

Diu 85. Báo cáo và Kim soát dàc biêt 

1. Trong truôiig hçip Ngân hang có nguy ccx mt khâ nAng clii trá, Ngân hang phài báo 

cáo ngay vài NHNN v thc trng tài chInh, nguyen nhân và. các bin pháp dA áp 

diing, dir kin áp dicing d khc phiic. 

2. Ngân hang có th bj NHNN dt và.o hoc di.rcc ch&n dCrt tlnh trng kim soát dc bit 

theo quy djnh cüa Pháp lut va huâng dn ciia NHNN. 

3. Trithng hçq cp bach, d bào dam khâ nãng chi trá tin gii hoc ti&i 1i cüa khách 

hang, Ngãn hang có th ducic các th chirc tin ding khác hoc NHNN cho vay dc bit. 

Khoãn vay dc bit nay s dtrçxc tru tin hoàn trá trirâc tt cá các khoàn nx khác cUa 

Ngân hang. 

4. Trách nhim cüa HDQT, Ban Kim soát, T&ig Giám d6c trong tInh trng kim soát 

dà.c bit: 

a. Xây drng phucmg an cüng c6 t chüc và ho.t dng ctia Ngãn hang trInh Ban 

Kim soát dc bit thông qua và t6 chirc trin khai thrc hin phtrcrng an do; 

b. Tiáp tiic quãn tn, kim soát, diu hành hot dung và bão dam an toàn tài san cUa 

Ngân hang trfr trithng hçp bj dInh chi, tini dmnh clii quyn quán tn, diu hành, 

ki&n soát Ngân hang; 

c. Chip haxth you cu cüa Ban Kim soát dc bit liOn quan dn th chirc, quán tn, 

kim soát, diu hãnh Ngán hang; 

d. Thirc hin yOu cu cüa NHNN theo quy djnh cia Pháp lu.t. 

5. Viêc chm dfrt kim soát dc bit duqc thrc hin trong các truâng hqp sau: 

a. Hot dQng cüa Ngãn hang tth li binh thi.rông; 

b. Trong qua tnlnh kim soát bit Ngân hang di.rcxc sap nhp, hQp nhât vào môt 

t chirc tin dung khác; 

c. Ngân hang không khôi phiic dtrcxc khà näng thanh toán. 

6. Quy& djnh kEt thüc ki&n soát dc bit do N}INN ban hành và duoc thông báo cho 

các ccx quan có liOn quail. 

Diu 86. Phá san Ngân hang 

Sau khi NHNN có vAn bàn chm düt kim soát dc bit hoc vAn bàn chm dfrt áp 

ding hoc vAn bàn không áp ding các bin pháp phic hi khá nAng thanh toán ma 
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Ngân hang vn lam vio tmnh trng phi sin, thi Ngin hing phâ.i tim dun yêu cu Tàa 

in mr thU tiic gui quyt yêu cu tuy6n b6 phi san theo quy djnh cUa Phip 1u.t v phi 

sin. 

2. Vic phi san Ngin hang du'qc thirc hin theo quy djnh cUa Phip 1ut v phi san. 

DiM 87. Gui th Ngin hang 

Ngun hang gui th trong cic trithng hqp sau: 

1. Tir nguyôn xiii gui th n&i có khi ning thanh toán ht nçi và ducic NHNN ch.p thun 

bang vAn ban. 

2. H& han hot dng Ngân hug không xin gia h?n  ho.c xiii gia hn nhung không duqc 

NHNN chip thun b.ng van bàn. 

3. B j thu hi giAy phép thành 1p  và hot dcng. 

DiM 88. Thanh l ti.i sin cia Ngân hang 

1. Tru&ng hçip Ngân hang bj tuyên b6 phi san, vic thanh l Ngân hang duqc thirc.hin 

theo quy djnh cUa Phip 1ut và phi sin. 

2. Khi gui th theo quy dinh  ti DiM 87 cUa DiM 1 nay, Ngân hang tiM hành thanh 1' 

tii sin chthi sir giáin sit tha NHNN vi theo trInh tir, thU ti,jc thanh I tài sin do N}INN 

quy djnh. 

3. Mci chi phf lien quan dn vic thanh I do NgAn hang thanh toán. 

CIITYONG XVII 
GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

DiM 89. Gui quyt tranh chip ni b 

Tnthng hçip phit sunh tranh chip hay khiu ni có lien quan tat ho.t dQng cUa Ngin 

hang hay tdi quyM cUa cic c dông niy sinh tr DiM 1 hay t'r bt cr quyM hoc 

nghia vii do Lut Doanh nghip, Lust cac TCTD ho.c bt k5' Lut hoc cic quy djnh 

hinh chinh khic quy djnh, giUa: 

a. MQt c6 dông hay cic c6 dông vi Ngin hing; 

b. Bt k' c6 dông hay cic c dông và HDQT, Ban Kim soit, T&ig Gum d&, hay 

cm b quân l cao cp. 

Cic ben lien quan së c g.ng gui quyát tranh chAp do bng thuong hrçrng va hôa gui. 

Trir trithng hçip tranh ch&p lien quan toi HDQT hay ChU tjch HDQT, ChU tich HDQT 

Se thU tn vic gui quyt tranh chAp vi se yêu can mi ben trInh bay cic yu th thuc 
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tin lien quan dn tranh chip trong vóng 21 (hai muai m6t) ngày lam vic k ti ngày 

tranh chip phát sinh. Nu tranh chip lien quan tâi HDQT hay ChU tjch HDQT, bt cü 

ben nào du cüng cO th yeu cu c quan cO thám quyn giãi quy&. 

2. Nu không có quyt djnh nào dt ducc trong hoa:giai trong vông 10 (mi.rôi) tu.n k t& 

khi b.t d.0 qua trInh hôa giãi ho.c quy& djnh ciXa hôa giài viên khOng du9c các ben 

chp nhn, Mt k' ben nào ciXng có th dua tranh cMp do ra Toà an cO thm quyn. 

3. Mi ben s tix chiu chi phi cüa minh có lien quan tai thu t%ic thuang li.rcnig và hôa giái. 

Các clii phi cüa ba an sê do Toà an phán quy& ben nào phâi chju. 

CHIJC5NG XVffl 

NGAY HIU LTIC, STA DO! vA BO SUNG DIEU LE 

Diu 90. Ngày hiu hyc, sfra di và b sung Diêu 1 

1. Diu l nay cO hiu lrc k tr ngày 15/09/2020, và thay th Diu l ciXa Ngân hang da 

duçirc D.i hi ding c doug thông qua và cO hiu 1c k tr ngày 25/6/2020. 

2. Vic sira d&, bs sung Diu l nay phài duçic DHDCD xem xét quyt djnh. 

3. Các vk d chi.ra duqc d c.p Irong Diu l nay s ducic thirc hin theo các quy djnh 

pháp h4t cO lien quan. Khi cO ni dung nào ciXa Diu l nay trái vâi các quy dlnh  cüa 

pháp h4t thI ducmg nhiên bet hiu lr thi hành va Ngân hang se tr dng áp ding các 

quy djnh ciXa pháp lut tucing 

NG!!fl DAI DJN iHEO PHAP LUAT 

NG GLAM 

NGN H 
THIJdNG 

BIJU DIEN 

LIEN VIET 
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