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THANEf VIEN BAN KIEM SOAT NAM 2021 

Kinh gü'i: BA! HO! BONG cO BONG 

KInh thwa các vj dqi biêu, các vj khách quj; 

Thica toàn the2  quj vj c dông, 

Can th Luát Các td ch-c tIn dung nàm 2010 ngày 16/6/2010 và Lut sia &5 b sung môt 

s Diu cia Luát các Ta chic Tin di.ing nàm 2017 ngày 20/11/2017; 

Can ci Diu le Ngân hang TMP Bu din Lien Vit; 

Ban Kim soát báo cáo dánh giá kt qua hot dng cüa Ban Kim soát và tirng thành viên 

Ban Kim soát näm 2021 nhix sail: 

I. Bánh giá kêt qua hot dng cüa Ban Kim soát, tfrng thành viên Ban Kim soát 

1. Bánh giá k& qua hoat doug cüa Ban Kiêm soát 

Trên ca s& các quy dnh cüa pháp Iut, diu 1, quy ch T chüc và hot ctng cüa Ban 

Kim scat, dinh huOng phát trin cüa Ngân hang, Ban Kim soát da trin khai cong tác kim 

tra, giám sat theo dung chirc nang, nhim vii cüa mInh thông qua các hot dng sau: 

Giám sat vic tuãn thu các quy djnh cüa pháp 1ut, diu 1 cüa Ngân hang trong cong tác 

quán tn, diu hành Ngân hang và trin khai nghj quyt Dai hi dng c dOng cüa Hôi 

dng quãntijvàTngGiámdc; 

- Giám sat vic tuân thu cac quy dnh v t' I an toàn van, t' 1 báo darn an toàn hot dng, 

phán 1oi tài san có, trIch 1p dr phOng, tái ca c.0 hot dng; giám sat các hot dng kinh 

doanh chü yu nhu huy dng vén, sir ding vin, trng thai ngoi hi, chit hrçing tin ding, 

tT 1 tang trithng tIn ding... 

Giãm sat hoat  dng Ngãii hang qua tip nhn thông tin v quãn trh diu hành Ngân hang 

thông qua các nghj quyt, quy ch& quy trinh, quy djnh, chi th, cong van, báo cáo, thông 

báo... cña Hi dng Quán tr, Tng Giám dc. 

Dai diên Ban Kim soát tham dr dy dü các cue,c hop cüa Hii dông Quân trj, các cuc 

hp giao ban cüa T6ng Giárn déc d n&n bitt tmnh hmnh hoat dong va dong gop kin 

nhm nãng cao hiu qua, an toàn trong hoat dng Ngãn hang. i/ 



Thm dnh Báo cáo Tài chmnh 6 tháng du nàm va câ riärn 2021, dánh giá tInh hcp pháp, 

hçip 1, trung thrc va mirc d cn trong trong cong tác k toán, th6ng ké và. 1p báo cáo ta.i 

chInh, phü hçTp vâi ch d ké toán, các chun mrc k toán áp dung cho các th chic tIn 

dig ti Viêt Nain và các quy €tjnh pháp 1 có lien quan dn vic lap và trinh bay báo cáo 

tâi chInh, báo cáo len D.i hôi dng c dông tai k' hop dai hi thu&ng niên. 

Trire tip chi d.o và giám sat hot ding cüa Khéi Kim toán ni b trong vic thrc hin 

k hoch kim toán nm dam bào sat vái thirc t hot dng cüa Ngan hang. Ben canh  do, 

Ban Kim soát cling tham gia cling vOi mt s doàn Kim toán ni b d vlra giám sat, 

vi'ra chi d.o cong tác kim toán, vira thuc hiên kháo sat, dánh giá tInh hthh thirc hin kinh 

doanh, djch vu t.i cac dcn vi kinh doanh. Näm 2021, ditch Covid dã ánh huOng dn các 

mt hot dng cüa Ngân hang, trong do cong tác kim toán cüng không nm ngoài vling 

ània huàng. Tuy 4y, trong näm Khi Kim toán nOi  b dã thc hin 87 cu,c kim toán 

ti các Kh6i Hi s0 và các don v kinh doanh tren các mt hot ctng: tIn dung; k toán tãi 

chInh; hot dng phOng, chng rCra ti&n; k toán - giao dch, huy dng vn, kho qu; 

thanh toán, cong ngh thông tin, khách hang chin lucre, xây dmg và ban hânh san phm, 

giám sat kinh doanh, cong tác quân l PhOng Giao dch Bu'u din tai Hi so', các chi 

nhánh, PhOng giao dich; ho?.t dng cung cAp djch vi,i ngãn hang tai  các Phang Giao djch 

Bun din... Vic trin khai các cuc kim toán du ducrc thirc hin theo dnh huo'ng i-li ro 

xuyên sut qua trInh kim toán, theo thông tin phan ánh va dixçrc kim soát chAt hong 

chat chë b&i nhik 1ãnh dao.  Kt qua các cuc kim toán du dircyc gCri Chü tich Hi 

dng Quãn trj, Tng Giám dc d cO nhling chi d?.o  kjp tho'i trong vic ban hành cling 

nhix chinh süa các chInh sách, quy dnh cho phli hçrp voi thre t hot dng kinh doanh 

cling nhu hoàn thin h thng kim soát ntii bO,  giüp cho hot dng cüa the b phn 

nghip vi di vao n nip, có ' thüc tuán thu dng, dy du các quy djnh cüa Pháp luât nói 

chung và cüa Ngán hang nói riêng. f)i vo'i kt qua kim toán djch v Tit kim Bun 

din, báo cáo kim toán du dicic gri cho Tang Cong ty Bun din Vit Nam d chAn 

chinh kp tho'i nhttng sal sot trong qua trinh cung cAp djch v ti các Phong Giao djch 

Buii diên. 

Rà soát quy djnh ni b v hoat dng cüa Ban Kim soát và Kim toán ni b cho phü 

hçrp vOl quy djnh cüa pháp luât, diu l, mô hInh t chirc và thi,rc tin ho?.t dng. 

Ben cnh do Ban Kim soát thi,rc hin mt s cong tác khác theo chuc nang, nhim vii 

quy djnh cüa pháp luat  và diu 1. 

2. Các cuc h9p cüa Ban Kiêm soát 

Dinh k' hang qu, Ban Kim soát t chrc hop dánh giá kt qua hot dng cüa Ban Kim 

soát và cia Khi K.im toán ni b ,  qu lin tnrâc và trin khai, dnh huOng hot dng cho 

qu tip theo theo ding quy djnh cia pháp 1ut. Cuc hop Ban Kim soát bao gm nhung nOi 

dungchInhnlursau: / j_- 
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Dánh giá kt qua thi.rc hin mOt  s clii tiêu chü yu cüa Ngân hang; 

DanE giá hoat  ing cüa Ban Kim soát; 

Các kt qua ghi nhn qua kim toán ni b; 

Dánh giá vic Hi dng Quàn trj/Tng Giám dic thrc hin nghj quyt Dai  hii dng c 

dông, nghj quyt HOi  dng Quàn tn và vic thijc hin các kin ngh cüa Ban Kim 

soát/Kim toán nôi ho; 

Djnh hcrOng hoat  dng cüa Ban Kim soát trong qu tip theo. 

Can cü kt qua dánh giá, Ban Kim soát dã kin nghj Tng Giám dc mt s6 nOi  dung 

nhix sau: Chn chinh, chi do cac don vj duçc kim toán tuãn thu dáng quy dnh ni b 

cüng nhii cüa pháp 1u.t, khc phic nMng sai sot, tn t.i ma báo cáo kim toáni âã nêu. 

3. Dánh giá hoat dng cüa tfrng thành viên Ban Kim soát 

Ban Kim soát Ngãn hang TMCP Bun din Lien Vit nhim kr 20 18-2023 có 03 thành 

vien, bao gm 01 Trtthng Ban, 01 Thành viên chuyên trách và 01 Thành viên không chuyên 

tnách. Trong näm 2021 Ban Kim soát dánh giá hot c1ng và mrc d hoàn thành nhim vi 

cüa t1rng thành viên nhir sau: 

OngTrn Thanh Tüng— Tru&ng Ban Kim soát: 

/ Nhiêm vi duoc phân công: ph trách chung, trVc  tiêp phi trách, chi do Khôi Kiêm 

toán ni b; phv tnách kim soát các mâng: Tài chinh, Ngun v6n, Pháp ch & Quán .OPW 

1 rüi ro, djch vi Tit kim biru din, Cong ngh thông tin, Ngãn hang s, Thanh ET 
toán và các mãng cOn 1i chua phán cong cho thành viên nào. 

/ Dánh giá hoat dng nàm 2021: Hoàn thành tot nhim v. 

Ba Nguyn Thi Lan Anh — Thành viên không chuyên trách: 
V' Nhim vii duçic phan cOng: Phçt trách cac màng Van phOng, Quân 1' ngun nhãn Irc, 

Khách hang chin hr?c, h tro thành viên chuyên trách cp nht các vn d, các 

máng nghip vi,i khác. 

/ Dánh giá hot dng näm 2021 : Hoàn thành t& nhim vi. 

Ong Phüng Th Vit — Thành viên chuyên trách: 

V' Nhim vi duçrc phân cOng: phi trách kim soát các mãng: Thm djnh, San phm, 

Phát trin mng hrOi, Quan he và kinh doanh Quc t& lap, c.p nh.t Va km giü danh 

sách c dông 1&n, c dông sang lap, ngu&i có lien quan cUa Thành viên HOi  dng 

Quãn trj, Thành viên Ban Kim soát, Tng giám dc và các máng nghip vi,i khác 

theo phân cong cüa Triz&ng Ban Kim soát. 

/ Dánh giá hoat dng nam 2021 : Hoàn thành t6t nhim vii. 

II. Kê hoch kim soát trong näm 2022 

Tip tiic thrc hin tht cong tác giám sat viec than thii pháp 1ut, diêu 1 di vOi vic chi 

dao cüa Hi dng Quãni tn,  vic trin khai k hoch kinh doanh, thirc hin các Nghj quyt 

Hi dng Quãn tn vâ Di hi ding c dOng di vri Ban Diu hành. 
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TRAN THAMI TUNG 

- Tang clx&ng nãng cao chit hxcing cong tác kim toán. 

- Clii dao Khi Kimtoán nôi bô thi.rc hiên t& k hoach kim toán dã ban hàrih và theo 

dinh h.r&ng nii ro, phü hop vói tinh hInh dich bnh Covid 19 dam bào Ngãn hang hot 

dng tang tru&ng, hiu qua và an toàn. 

Thrc hin t& các cOng tác khác cüa Ban Kim soát clu?c quy dnh trong diu 1 va pháp 

1ut. 

Xin trân trpng báo cáo tói các Qu CO dOng. 

Chic Dqi h5i thành cong tO't dep! 

T/M BAN KIEM SOAT / 

Ncrinhân: TRUi_! KIEM SoAT 
- Dzi h3i dng cd dong; 

- H5i dng Quán tn; 

- Lztu. BKS'. 
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