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PHẦN MỞ ĐẦU

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á là Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và 
nhân dân (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) được thực hiện hoạt động ngân hàng và các hoạt động 
kinh doanh khác có liên quan theo quy định của pháp luật vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực 
hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước. Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng được thực hiện 
theo Điều lệ này, các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định 
pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Điều lệ này do Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng quyết định thông qua tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20 tháng 09 năm 2002.

MỤC I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỂU LỆ

Điều 1 Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như sau:

a. "Đỉa bàn kinh doanh" là phạm vi địa lý được ghi trong giấy phép của Ngân hàng Nhà
nước mà tại đó Ngân hàng được thiết lập các điểm hoạt động theo quy định của pháp 
luật.

b. “Vốn điéu lẽ” là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ này.

c. “Cổ tức” là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Ngân hàng để trả cho mỗi cổ 
phần.

d. ”Luât doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999.

đ. "Ngày thành lâp" có nghĩa là ngày mà Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
ký quyết định cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

e. “Cổ đồng sáng lâp” có nghĩa là người tham gia vào việc thông qua Điều lệ đầu tiên của 
Ngân hàng.

g. " Pháp luât" có nghĩa là tất cả các luật, pháp lệnh, nghị định, quy định, thông tư, quyết 
định và các văn bản pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành 
theo từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động ngân hàng.

h. “Luât các tổ chức tín dung” có nghĩa là Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng Ì2 nãiỊỊi 1997.

ĩ i S Ẵ ệ  HANG NHA NUPOC ViỆT-NAM
i. “Vốn pháp đinh” là vốn tối thiểu theo yêu cầu của luật pháp để thành lập Ngân hàng.
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k. “Cổ đỏng lởn” là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu trên 10% Vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 
10% vốn cổ phần có quyền bỏ phiếu của Ngân hàng.

l. "Ban điều hành" có nghĩa là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán 
trưởng của Ngân hàng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Ban điều hành của Ngân 
hàng.

m. “NHNN” có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

n. “Cổ phẩn” là Vốn điều lộ được chia thành các phần bằng nhau.

o. “Cổ phiếu” là chứng chỉ do Ngân hàng phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một 
số cổ phần của Ngân hàng, cổ  phiếu của Ngân hàng có thể là cổ phiếu ghi tên hay cổ 
phiếu không ghi tên.

p. “Cổ đống” là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Ngân hàng và 
đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của Ngân hàng với tư cách một người nắm giữ 
(các) cổ phần.

q. “Sổ đăng ky cổ đỏng” là một tài liệu bằng văn bản, tệp dữ liệu điện tử hoặc cả hai. sổ 
đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của NHNN.

r. "Thòi han hoat đỏng" có nghĩa là thời gian Ngân hàng được tiến hành các hoạt dộng 
kinh doanh theo quy định của pháp luật, kể từ ngày được NHNN cấp Giấy phép thành 
lập và hoạt động. Ngân hàng có thể được gia hạn thời hạn hoạt động trên cơ sở quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông và phải được NHNN chấp thuận.

s. "Viêt Nam" có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trong Điều lệ này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản pháp luật nào 
sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc vãn bản pháp luật thay thế của chúng.

3. Các tiêu đề được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới cấu trúc của Điều 
lệ này.

MỤC II. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 

Điều 2 Tên, Địa chỉ và Thời hạn hoạt động của Ngân hàng

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, dưới đây được gọi là Ngân hàng, được phép hoạt động 
theo Giấy phép thành lập số 004924 GP/TLDN ngày 01/01/1995 do UBND tỉnh Nghệ An cấp, 
và giấy phép hoạt động số 0052/NHGP ngày 01 tháng 09 nãm 1994 do Thống đốc NHNN 
cấp và có: ----- x  Ị „

i 1 ' ■ ■ ■ 4 N lfớ c  v l l
Tư cách pháp nhân ntheo. quy đjnh của pháp luật Việt Nam1.



2. Tên của Ngân hàng là: Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: North Asia Commercial Joint-Stock Bank 
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: N.A.S.B

3. Trụ sở chính đặt tại: 117 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.844277
Fax: ’ 038.841757
Email: Thaihuong(5)hn.vnn.vn

4. Địa chỉ, tên gọi và một số thông tin về các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực 
thuộc:

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Số 57A Phan Chu Trinh -  Quận Hoàn Kiếm -  Thành phố Hà nội

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động, các cơ quan quản lý và điều hành.

6. Vốn điều lệ: Bảy mươi tỷ đồng (70.000.000.000đ)

7. Con dấu riêng và tài khoản riêng mở tại NHNN và các ngân hàng trong nước và nước 
ngoài theo quy định của NHNN.

8. Bảng cân đối tài sản và các quỹ theo quy định của pháp luật.

9. Thời hạn hoạt động là 99 năm.

MỤC III. MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT 
ĐỌNG

Điều 3 Mục tiêu của Ngân hàng

1. Lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các 
dịch vụ tài chính, tiền tệ, ngân hàng, với nội dung thường xuyên là thực hiện nghiệp vụ 
Nợ, nghiệp vụ Có và các dịch vụ ngân hàng đã được quy định trong giấy phép thành lập 
và giấy phép hoạt động của Ngân hàng, và tuân thủ các quy định của Luật các tổ chức 
túi dụng, nhằm phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sự phát triển của khách 
hàng thuộc các ngành kinh tế.

2. Mục tiêu của Ngân hàng là xây dựng Ngân hàng thành một Ngân hàng thương mại cổ 
phần lớn, có uy tín, có công nghệ hiện đại, phát triển ổn định, bền vững, an toàn và có 
lợi nhuận cao.

Điều 4 Huy động vốn nS m ìiI nó nhà’ Nưi5E”'v ĩp ^ r '

Ngân hàng huy động'vốn dưới các hìnhthứg sau:
: ĐA ĐAhKì KY-&ỈẼỈỈ LẼ

sê':. & K - o i ; ; níịầyh-. thế ỉ ũ ÍT -: •■■■ k&ùỷL



1. Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức 
tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ 
chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc NHNN chấp thuận.

3. Vay vốn của các tổ chức túi dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức túi dụng 
nước ngoài.

4. Vay vốn ngắn hạn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn.

5. Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN.

Điều 5 Hoạt động tín dụng

Ngân hàng cấp tín dụng cho tỏ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu 
thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác 
theo quy định của NHNN.

Điều 6 Các hình thức cho vay

Ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau đây:

1. Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời 
sống.

2. Cho vay trung hạn, dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, đời sống.

Điều 7 Xét duyệt cho vay, kiểm tra và xử lý

1. Ngân hàng được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án 
kinh doanh khả thi, khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh trước khi quyết 
định cho vay; có quyền chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện 
khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng.

2 .

3.

Ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng vay, tài sản của 
người bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định tại 
Nghị định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng; khởi kiện 
khách hàng vi phạm hơpLdồn& tró dung và người bảo lãnh không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng nghĩa vụ bầOiỉầrih thpõịqúy định cụâ pỊỉ^pluật.’ : ^

í
Ngân hàng được miễụ, giẫm"ĨIĩ^uầt'ch(3 ’vay, phí'ĩigân-hàngị-gia. hạữ nợ; mua bán nợ
theo quy định của NHNN.
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Điều 8 Bảo lãnh

1. Ngân hàng bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh 
dự thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân theo quy 
định của NHNN.

2. Khi Ngân hàng TMCP Bắc Á được phép thực hiện thanh toán quốc tế, Ngân hàng được 
thực hiện bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác 
mà người nhận bảo lãnh là tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của NHNN.

Điều 9 Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngán
hạn khác

1. Ngân hàng được cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có 
giá ngắn hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành. Người chủ sở hữu thương phiếu 
và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác phải chuyển giao ngay mọi quyền, lợi ích hợp pháp 
phát sinh từ các giấy tờ đó cho Ngân hàng.

2. Ngân hàng được cấp tín dụng dưới hình thức cầm cô' thương phiếu và các giấy tờ có giá 
ngắn hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng được thực hiện các quyền 
và lợi ích hợp pháp phát sinh trong trường hợp chủ sở hữu các giấy tờ đó không thực 
hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng tín dụng.

3. Ngân hàng được tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn 
khác đối với các tổ chức tín dụng khác theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Ngân hàng có thể được Ngân hàng Nhà nước tái chiết khấu và cho vay trên cơ sở cầm 
cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đã được chiết khấu theo quy định 
pháp luật hiện hành.

Điều 10 Công ty cho thuê tài chính

Ngân hàng phải thành lập Công ty cho thuê tài chính khi hoạt động cho thuê tài chính.

Điều 11 Tài khoản tiền gửi của Ngân hàng

1. Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh NHNN Nghệ an và duy trì tại đó sô' dư 
tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định của NHNN;

2. Chi nhánh của Ngân hàng mở4ài khoản tiền gửi tại ehinhánh NHNN tỉnh, thành phố,
nơi đặt trụ sở của chi nhánh. Hí4:rỉví NHA V J? X  Viv^rNAM 1

* ’ ữ *

3. Ngân hàng mỏ tài khoản cho khách hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của
pháp luật. ĐÃaẤNGKỸ-DỈÉU Ỉ_Ễ ;■
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12 Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

Ngân hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:

a. Cung ứng các phương tiện thanh toán.

b. Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng.

c. Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ.

d. Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN.

đ. Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép.

e. Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.

Ngân hàng tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên 
ngân hàng trong nước. Tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế khi được NHNN cho 
phép.

Ngân hàng thực hiện các hoạt động khác sau đây:

Dùng Vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các 
tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Góp vốn với tổ chức tín dụng nước ngoài để thành lập tổ chức tín dụng liên doanh tại 
Việt Nam theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng 
nước ngoài tại Việt Nam.

Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của NHNN.

Kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được 
NHNN cho phép.

Được quyền uỷ thác, nhận uỷ thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt 
động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác và đại lý.

Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; được thành lập công ty trực thuộc hoặc liên doanh để kinh

13 Các hoạt động khác

doanh bảo hiểm theo qũy

Cung ứng các dịch vu
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a. Tư vấn tài chính và tiền tệ trực tiếp cho khách hàng hoặc qua các công ty trực 
thuộc được thành lập theo quy định của pháp luật

b. Bảo quản hiện vật quí và các giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, nhận cầm cố và các 
dịch vụ khác theo quy định của luật pháp.

8. Thành lập các công ty trực thuộc để thực hiện các hoạt động kinh doanh có liên quan 
tới hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật

Điều 14 Bất động sản

Ngân hàng không được phép trực tiếp kinh doanh bất động sản.

Điều 15 Tỷ lệ an toàn

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn 
theo quy định tại Mục V, Chương III của Luật các tổ chức tín dụng và theo quy định 
của NHNN; thực hiện phân loại tài sản ”CÓ” và trích lập dự phòng rủi ro để xử lý các 
rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

MỤC IV. VỐN ĐIỂU LỆ VÀ VỐN HOẠT ĐỘNG

Điều 16 Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ được hạch toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ).

2. Ngân hàng phải đảm bảo mức Vốn điều lệ thực có không thấp hơn mức vốn pháp định 
theo quy định của pháp luật.

3. Ngân hàng không được sử dụng Vốn điều lệ và các quỹ để mua cổ phần, góp vốn với 
các cổ đông của chính Ngân hàng.

4. Vốn điều lệ được sử dụng vào các mục đích:

a. Mua, đầu tư vào tài sản cố định của Ngân hàng không quá tỷ lệ quy định của 
NHNN.

b.

c.

d. 

đ.

Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của NHNN;

Thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luât; ^
_......... IIII —.....— 'Ỹồ*'" V A X

Cho vay;

Kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

' sô« liịẵL -O K -O C :ngày
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1. Việc thay đổi Vốn điều lệ của Ngân hàng (tăng hoặc giảm) phải được thực hiện trên cơ 
sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản 
trước khi thay đổi Vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận thay đổi Vốn điều lệ thực hiện theo quy định của
n h n n ’

3. Sau khi đã thay đổi Vốn điều lệ theo văn bản chấp thuận của NHNN, Ngân hàng phải 
đăng ký vói cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về Vốn điều lệ mới và gửi văn bản của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận số Vốn điều lệ đã được đăng ký (bản sao có 
xác nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước) cho NHNN, đồng thời phải đăng báo 
trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật về số Vốn điều lệ mới.

4. Hội đồng quản trị Ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thẩm định 
hồ sơ, thủ tục, điều kiện để chấp thuận cho cổ đông góp vốn theo các yêu cầu quy định 
của NHNN và Điều lệ của Ngân hàng.

Điều 17 Thay đổi Vốn điều lệ

t

Điều 18 Vốn hoạt động của Ngân hàng gồm các nguồn sau:

1. Vốn điều lệ của Ngân hàng;

2. Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỉ giá;

3. Các quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ dự 
phòng tài chính, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng, quỹ phúc 
lợi;

4. Vốn huy động theo các hình thức quy định tại Điều 4 của Điều lệ này;

5. Lợi nhuận được để lại chưa phân bổ;

6. Vốn tài trợ, vốn ủy thác đầu tư để cho vay theo các chương trình, dự án có mục 
tiêu riêng của Chính phủ giao;

7. Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

MỤC V. CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, c ổ  ĐÔNG, c ổ  ĐÔNG LỚN VÀ c ổ  ĐÔNG 
SÁNG LẬP

Điều 19

1.

Cổ phần, Cổ đông___ , I -r.~.. ì ỉ iệr -NpM“ím H H Ầ N t ì  n h a  N u m  - ■ J
Cổ phần của Ngân hàng cổ mệnh giá là ĩ 0.0Q-0.QQQ V^NĐ(Mười trìẽu đồnỉV íềì nam).

£)A tíĂMCs K.Y -Sítíli LẸ ị
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2.

3.

4.

5.

Ngân hàng phải có ít nhất 35 cổ đông, trong đó phải có cổ đông là doanh nghiệp Nhà 
nước hoặc công ty cổ phần (có vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước trên 30% Vốn điều 
lệ) tham gia. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua cổ phần của Ngân hàng khi 
được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Các loại cổ phần, cổ đông:

a. Ngân hàng có cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông 
phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi biểu 
quyết.

b. Ngân hàng có thể phát hành cổ phiếu không ghi tên cho các cổ đông thể nhân và 
pháp nhân, nhưng những đối tượng sau phải nắm giữ cổ phiếu có ghi tên:

Thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông lớn.

Cổ đông sáng lập.

Cổ đông nước ngoài.

Cổ phần của Ngân hàng có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển 
đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác được quy định tại Điều lệ của 
Ngân hàng và theo các quy định của pháp luật.

Trường họp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác không phải là 
tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì phải là những tài sản cần thiết phục 
vụ trực tiếp cho hoạt động của Ngân hàng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. Việc định giá và chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản này được 
thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật doanh nghiệp và các quy định của 
pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cổ phần. Giá chào bán cổ phần không được 
thấp hơn mệnh giá cổ phần tại thời điểm chào bán.
Sau khi Ngân hàng đăng ký kinh doanh bất kỳ cổ phần phổ thông mới nào được dự kiến 
phát hành sẽ được chào bán trước tiên cho các cổ đông theo tỷ lệ tương đương với số cổ 
phần tương ứng mà họ hiện đang nắm giữ. Việc chào bán sẽ được thực hiện bằng 
thông báo nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn (không ít hơn mười lăm ngày) 
chấp nhận chào bán. Bất kỳ cổ phần nào không được chấp nhận theo thông báo chào 
bán đó sẽ thuộc quyền xử lý của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối 
các quyền mua cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội 
đồng quản trị thấy là phù hợp, với điều kiện là các cổ phần đó không được chào bán 
theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, 
trừ trường hợp Đại hội đồngx&dôngxóịguyất định khác,.,..»-«..,. —*.-**.-.

rvSẨN HẨNG NHÃ NƯỨC, VIẼT-NAM V
20 Giới hạn sở hũríỊ cổ phần
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1. Một doanh nghiệp Nhà nước và các công ty do doanh nghiệp Nhà nước đó nắm từ 50% 
Vốn điều lệ của doanh nghiệp trở lên không được cùng sở hữu số cổ phần vượt quá 
40% Vốn điều lệ của Ngân hàng.

2. Đối với cổ đông không phải là doanh nghiệp Nhà nước: Một tổ chức và người đại diện, 
hoặc công ty và các công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân được sở hữu số cổ phần 
không quá 30% Vốn điều lệ của Ngân hàng.

3. Cổ đông cá nhân được sở hữu số cổ phần không quá 15% Vốn điều lệ của Ngân hàng.

4. • Cổ đông cá nhân và những người liên quan trong gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con,
anh chị em ruột) được sở hữu số cổ phần không quá 30% Vốn điều lệ của Ngân hàng.

5. Trong một gia đình đã có người là đại diện cho phần vốn của một cổ đông pháp nhân 
góp vốn vào Ngân hàng thì tổng số cổ phần sở hữu của các thành viên còn lại phải đảm 
bảo tỷ lệ nhỏ hơn 20% Vốn điều lệ của Ngân hàng.

Điều 21 Cổ phiếu

1. Cổ phiếu của Ngân hàng - bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

a. Tên, trụ sở chính của Ngân hàng;

b. Số và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

c. Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

d. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

đ. Tên cổ đông (đối với cổ phiếu có ghi tên);

2 .

3.

4.

e. Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu;

g. Chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật và dấu của Ngân hàng;

h. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông và ngày phát hành cổ phiếu.

Mỗi cổ đông sẽ được Ngân hàng cấp cổ phiếu theo từng loại cổ phần để ghi nhận số 
vốn góp.

Mỗi cổ phiếu được cấp phát không được ghi nhận nhiều loại cổ phần.

Theo các quy định của Điều lệ này, bất kỳ người nào có tên ghi trong sổ đăng ký cổ 
đông liên quan đến bấpkỳ' loại cổ..phần ụàƠỊ sẽ được cấp miễn phí một giấy chứng nhận 
sau khi mua hoặc phận cổ phẩn ếhủyổn nhượng tự)ng vòng 30 ngày (hoặc thời hạn lâu 
hơn theo quy định çua,điều khoản phát hành hoặc cuá rỉộí đồng qữấĩí trị về việc chuyển

W  \  Ï ■ßfftj ¡ c 10
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nhượng). Các cổ phần do thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và 
các cổ đông lớn sở hữu, cổ đông sáng lập và cổ đông nước ngoài phải được đăng ký.

5. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần đã đăng ký trong một cổ phiếu, cổ 
phiếu cũ sẽ bị huỷ bỏ và một cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp 
miễn phí.

6. Ngân hàng có thể quản lý cổ phiếu hộ cổ đông hoặc cấp cổ phiếu theo yêu cầu của cổ 
đông. Trường hợp cổ phiếu có ghi tên bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức 
khác, cổ đông phải báo ngay và đề nghị Ngân hàng cấp lại cổ phiếu khác và phải trả 
phí theo quy định của Ngân hàng.

7. Người nắm giữ cổ phiếu không ghi tên chịu trách nhiệm duy nhất trong việc quản lý an 
toàn cổ phiếu và Ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất hoặc sử 
dụng cổ phiếu gian lận.

8. Cổ phiếu của Ngân hàng không được dùng để cầm cố tại chính Ngân hàng.

9. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về 
mức Vốn điều lệ mới, Ngân hàng phải phát hành cổ phiếu mới cho các cổ đông.

Điều 22 Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần của cổ đông nắm giữ cổ phiếu có ghi tên hoặc không ghi tên được coi là đã 
chuyển nhượng khi các thông tin quy định trong Điều 24 của Điều lệ này được ghi đầy 
đủ trong Sổ đăng ký cổ đông.

2. Tổng mức chuyển nhượng cổ phiếu có ghi tên (kể từ lần chuyển nhượng gần nhất được 
đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước) vượt quá 20% Vốn điều lệ và việc thay đổi tỉ lệ cổ 
phiếu của các cổ đông lớn phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

3. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng cho người khác không 
phải là cổ đông nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phải đảm bảo là 
trong thời hạn ba năm đầu kể từ ngày Ngân hàng được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ 
thông được quyền chào bán. cổ  đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần không 
được biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

4. Việc chuyển nhượng cổ phiếu có ghi tên và không ghi tên, được thực hiện căn cứ theo 
các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định hướng dẫn thi hành. Hình 
thức chuyển nhượng được xác lập bằng văn bản do Hội đồng quản trị quy định cụ thể. 
Văn bản chuyển nhượng được người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng hay 
đại diện được uỷ quyền hợp pháp của những người này ký. cổ  phiếu đã được chuyển 
nhượng khi ghi đúng và»đủ. những thông tin tại điểm d Khoán 1 Địều 24 của Điều lệ 
này vào sổ đăng ký cổ dỏirg; kể từ thời điổm đó, người nhận chuyển nhượng cổ phần 
được công nhận là cổMông của Ngân hàng. _ , ...... j
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5. Trình tự thủ tục xin thay đổi cổ phần có ghi tên của cổ đông phải thực hiện theo đúng 
quy định của NHNN.

6. Trong trường hợp một cổ đông bị chết việc giải quyết quyền lợi, trách nhiệm của cổ 
đông được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

7. Ngân hàng phải chấp hành các quy định về niêm yết, phát hành cổ phiếu tại Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán theo quy định của NHNN, quy định của Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước, Điều lệ của Ngân hàng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

MỤC VI. CÁC C ơ QUAN VÀ c ơ  CHẾ THAM GIA QUYẾT ĐỊNH 

Điều 23 Các cơ quan

Cơ quan của Ngân hàng bao gồm:

a. Đại hội đồng cổ đông;

b. Hội đồng quản trị;

c. Ban kiểm soát;

d. Tổng Giám đốc.

MỤC VII. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỚNG c ổ  ĐÔNG 

Điều 24 Sổ đăng ký cổ đông

1. Ngân hàng phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy phép thành lập
và hoạt động, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai. sổ 
đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau:

a. Tên, trụ sở của Ngân hàng;

b. Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số 
cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Diễn biến tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; và

d. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, tổng số cổ 
phần của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

7. Sổ đãng ký cổ đông phải'dược iuu giự tại trụ sở chínhịXÙa Ngán hặng. Định kỳ 6 tháng 
một lần Ngân hàng phải có báo cáo bằng văn bản cho Chi nhánh NHNN nơi Ngân hàng

í -------  ......—
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đặt trụ sở chính biết nếu có sự thay đổi một trong những nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 
này.

Điều 25 Quyền hạn của c ổ  đông

1. Cổ đông là những người chủ sở hữu của Ngân hàng và có các quyền và nghĩa vụ tương
ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 
đông; ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 
(nếu đủ số cổ phần tối thiểu phải có theo quy định tại điều lệ Ngân hàng). Mỗi 
cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b. Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Được ưu tiên mua cổ phần mới khi Ngân hàng tăng Vốn điều lệ theo tỷ lệ số cổ 
phần hiện có của mỗi cổ đông. Việc chào bán cổ phần mới được thực hiện bằng 
thông báo chào bán có nêu số cổ phần chào bán và thời gian chấp nhận mua 
(không dưới 15 ngày). Trường hợp cổ đông không chấp nhận mua cổ phần mới, 
Hội đồng quản trị được quyền chào bán số cổ phần mới đó cho những người 
thích hợp khác theo những điều kiện và cách thức phù hợp nhưng không được 
thuận lợi hơn những điều kiện trước đó đã chào cho cổ đông;

d. Được chuyển nhượng cổ phần theo quy định trong Điều lệ của Ngân hàng, phù 
hợp với các quy định của NHNN;

đ. Được nhận thông tin về tình hình hoạt động của Ngân hàng theo quy định tại 
Điều lệ Ngân hàng;

e. Được uỷ quyền từng lần bằng văn bản cho người khác trực tiếp tham dự Đại hội 
đồng cổ đông theo Điều lệ của Ngân hàng; người được uỷ quyền không được uỷ 
quyền lại và không được ứng cử với tư cách của chính mình;

g. Khi Ngân hàng giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần các tài sản còn lại 
tương ứng với số cổ phần góp vào Ngân hàng theo quy định của pháp luật về 
giải thể, phá sản.

3. Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời gian
liên tục ít nhất sáu tháng có thêm các quyền sau:

a. Đề cử người-vào 1 ỉọị dồng-quản trị ..vạ Ban kiểm.soát;, .. ..
NtẩAN HẪNG ÍMHÀ N ƯỞC Vi ¿"‘ -"í’ AMI ■ ' -

b. Yêu cầu triêu tâp Đai hối đống cổ đông;
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c. Xem và nhận bản sao hoặc trích lục danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 
Đại hội đồng cổ đông.

Điều 26 Nghĩa vụ của c ổ  đông

Cổ đông có các nghĩa vụ sau:

1. Mua đủ cổ phần đã cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của 
nguồn vốn mua cổ phần;

2. Chấp hành Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Ngân hàng;

3. Chấp hành các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

4. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Ngân hàng trong
phạm vi số vốn đã góp;

5. Không được rút vốn cổ phần dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 27 Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Ngân hàng và tất cả các 
cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông đều có quyền tham dự. Đại hội đồng 
cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần và thời gian cách nhau không quá 
15 tháng giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên được Hội đồng quản trị triệu tập và tổ chức tại Việt 
Nam; địa điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thực tế. Đại 
hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn 
được Luật pháp và Điều lệ này quy định. Các kiểm toán viên độc lập sẽ tham dự Đại 
hội đồng cổ đông thường niên để tư vấn việc thông qua các báo cáo tài chính hàng 
năm.

Điều 28 Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp 
sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Ngân hàng. Đại hội đồng cổ 
đông sẽ được coi là cần thiết phải triệu tập nếu Kiểm toán viên độc lập thấy 
rằng cuộc hợp' là cần thiết để thảo luận; báơ cáò kiếm toán hơạc tình trạng tài 
chính của Ngân hắVíg và thông báo cho Họì dong quần trị như vậy.

I
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b. Tình hình tài chính của Ngân hàng cho thấy Ngân hàng bị lâm vào tình trạng 
kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của 
NHNN.

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị hoặc số thành viên của Ban kiểm soát 
nhỏ hơn hai phần ba tổng số thành viên quy định của Điều lệ Ngân hàng hoặc 
không có đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ Ngân hàng;

d. Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong 
thời gian liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định của 
Điều lệ Ngân hàng yêu cầu triệu tập Đại hội bằng một văn bản kiến nghị nêu rõ. 
lý do và mục đích cuộc họp (văn bản kiến nghị cần có chữ ký của các cổ đông 
có liên quan);

đ. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng 
rằng Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của người quản lý 
theo quy định tại Điều 86 của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị ra 
quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

e. Theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh của NHNN tỉnh, thành phố nơi Ngân 
hàng đặt trụ sở chính.

2. Hội đồng quản trị phải triệu tập một cuộc họp các cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày nhận được một trong các yêu cầu hoặc ngày xảy ra các một trong các sự kiện nêu 
tại Khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban 
kiểm soát sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;

4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông lớn 
hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 1 của Điều này có quyền 
thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
của pháp luật.

5. Tất cả các chi phí cần thiết để triệu tập và tiến hành một cuộc họp các cổ đông sẽ do 
Ngân hàng thanh toán, vì mục đích rõ ràng, các chi phí đó sẽ không bao gồm chi phí 
mà cổ đông phải chịu để tham dự Đại hội cổ đông, như chi phí ăn ở và đi lại và các chi 
phí liên quan khác.

Điều 29

1.

a.

b.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ và quyền hạn:

Sửa đổi, bổ sung Điều lẽ này;
NtBẦN HANG ỉĨHA N ư d ĩ V !§T- NAaT  ỵ 

Thảo luận và thồng qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và 
kết quả kinh dpàhhr, "bẩõ caơTđểm tơắn, quyếttoán'tài chínhrphương án phân
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phối lợi nhuận, chia lợi tức cổ phần và trích lập, sử dụng các quỹ theo đề nghị 
của Hội đồng quản trị; Phương hướng, nhiệm vụ và ngân sách tài chính cho 
năm tài chính mới;

c. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

d. Thành lập cồng ty trực thuộc;

đ. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại, giải thể Ngân hàng và công ty trực 
thuộc của Ngân hàng;

e. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của-Ngân hàng; Quy 
chế nhân viên, biên chế, quỹ lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát;

f. Quyết định đề án hoạt động đối ngoại;

g. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật;

h. Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín 
dụng khác;

i. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 3 
năm đầu;

k. Thông qua việc mua cổ phiếu bằng giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác 
không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;

l. Quyết định các hợp đồng kinh tế, dân sự (không thuộc phạm vi, đối tượng điều 
chỉnh cấm hoặc hạn chế tại các Điều 77, 78, 79, 80 của Luật các tổ chức tín 
dụng và văn bản hướng dẫn dưới luật) có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần 
trăm) vốn tự có của Ngân hàng (theo quy định của Ngân hàng Nhà nước) với 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ 
đông lớn và với người có liên quan của họ;

m. Quyết định những thay đổi quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật các tổ chức tín 
dụng, trừ những thay đổi về địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, về chuyển 
nhượng cổ phần có ghi tên quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước và về 
Tổng Giám đốc Ngân hàng;

n. Quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớn về tài chính của Ngân hàng;

o. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát 
nếu hết nhiệm kỳ hoặc bầu bổ sung thay thế;

2.

p. Xem xét sai phạm và quyết định hình thức xử lý các thành viên Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho cổ đông và Ngân hàng.

Cổ đông không được 'tham gia bỏ phiêu để thống qua quyết định của Đại hội đồng cổ
đông về :

íI ỂMĐẴN-& KY-BỂỈỉ ' Ệ

-Ếệữ.-Ỉ>K-D'C: rìirềi, J,ĩ Ui tì..* •» XỳẤú. hỂng nvTn ềộệỌ i

ị
16



a. Bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến Điều 42 Điều lệ này mà cổ đông đó hoặc 
một người có liên quan của cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc

b. Bất kỳ việc mua cổ phiếu nào từ cổ đông đó hoặc bất kỳ người có liên quan nào 
của cổ đông đó.

3. Đại hội đồng cổ đông phải thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định về các vấn 
đề đã được đưa vào chưcmg trình họp.

Điều 30 Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng 
ký cổ đông của Ngân hàng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất mười ngày trước ngày 
khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ tên, địa chỉ 
thường trú đối với cá nhân; tên, trụ sở đối với tổ chức; số lượng cổ phần mỗi loại của 
từng cổ đông.

3. Mỗi cổ đông đều có quyền được cung cấp các thông tin liên quan đến mình được ghi 
trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách 
cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, thì người nhận chuyển nhượng 
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ 
phần đã chuyển nhượng.

5. Cổ đông có quyền yêu cầu người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sửa đổi những 
thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 31 ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự 
họp Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không 
được uỷ quyền tiếp cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông và không được 
tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình.

2. Việc uỷ quyền cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng 
văn bản. Hội đồng quản trị có trách nhiệm quy định cụ thể nội dung cần thiết trong văn 
bản uỷ quyền, nhưng phải có các yếu tố sau:

NíịỉẦ ị'i y r .... — • ____ ....
a. Trường hợp cổ dông là thể nhân thì văn bản uỷ quyền -phải ghi rồ; Hộ tên người 

uỷ quyền, địa chTthtrờng-trúrSấ^Ghứng minh thư nhân dân, số cổ phần và loại cổ 
phần đang sở hữu, nội dung và mục đích uỷ quỷềnpHonên -người- được uỷ
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quyền, địa chỉ thường trú và số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ 
quyền; Người uỷ quyền phải ký tên và ghi rõ họ tên của mình,

b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản uỷ quyền phải ghi rõ: Tên pháp 
nhân, địa chỉ pháp nhân, Họ tên và số chứng minh thư nhân dân của người uỷ 
quyền (người đại diện số vốn góp cổ phần của pháp nhân), số cổ phần và loại cổ 
phần đang sở hữu, nội dung và mục đích uỷ quyền; Họ tên người được uỷ 
quyền, địa chỉ thường trú và số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ 
quyền; Người uỷ quyền phải ký tên và ghi rõ họ tên của mình và đóng dấu của 
pháp nhân. Trường hợp chữ ký của người uỷ quyền chưa có thẩm quyền được 
đóng dấu pháp nhân thì phải được đại diện có đủ thẩm quyền của pháp nhân ký 
tên, đóng dấu để xác nhận, đó là chữ ký của người uỷ quyền.

Điều 32 Triệu tập Đại hội cổ đông, Chương trình Họp và Thông báo

1. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a. Lập một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết như quy 
định tại Điều 30 của Điều lệ này, chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với 
Luật pháp và các quy chế của Ngân hàng;

b. Khẳng định thời gian và địa điểm Đại hội;

c. Thông báo cho tất cả các cổ đông về Đại hội đồng cổ đông và gửi giấy mời họp 
Đại hội đồng cổ đông cho họ.

2. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin 
hợp lý về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Giấy 
mời họp và tạỉ liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng 
cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới 
địa chỉ do cổ đông đó cung cấp. Trong trường hợp là nhân viên của Ngân hàng, thông 
báo có thể được gửi tới từng cá nhân trong các phong bì dán kín để tại nơi làm việc. 
Giấy mời họp và tài liệu phải được gửi ít nhất mười lăm ngày trước ngày Đại hội cổ 
đông. Nếu Ngân hàng có một trang web, thông báo về Đại hội đồng cổ đông phải được 
đăng trên trang web đó đồng thời với việc gửi giấy mời và tài liệu cho các cổ đông.

3. Cổ đông lớn có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng 
cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Ngân hàng chậm nhất ba ngày 
trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của 
cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 
Khoản 3 Điều này trong cá^trưòn^-hơp sạu đây,; _
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b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông.

c. Những vấn đề không phù hợp với quy định tại Điều lệ Ngân hàng và không 
không phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chỉ Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đính kèm thông báo 
triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

33 Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông và Biên bản

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những người được 
uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không 
đủ điều kiện về tỷ lệ đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết cần thiết tham dự họp trong 
vòng 60 phút kể từ thời điểm dự định họp thì Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập họp 
lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. 
Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông 
và những người được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 30% số cổ phần có quyền biểu 
quyết. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện về tỷ lệ đại diện số 
cổ phần có quyền biểu quyết cần thiết tham dự họp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm dự 
định họp, thì Đại hội đồng cổ đông lần ba được triệu tập họp trong thời hạn 20 ngày, kể từ 
ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 
ba được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông, tỷ lệ đại diện số cổ phần có quyền 
biểu quyết dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn dề mà Đại hội đồng cổ đông lần 
thứ nhất có thể quyết định một cách hợp lệ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông, trường hợp Chủ 
tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội 
đồng quản trị uỷ quyền sẽ chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Chủ tịch Hội đồng 
quản trị không uỷ quyền cho bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào, thì sau khi có đủ 
số cổ đông và người được uỷ quyền đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy 
định dự họp các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có mặt dự họp 
tại Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tổ chức để Đại hội đồng cổ đông tiến hành 
biểu quyết nhằm bầu một người làm chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông trong số các cổ 
đông. Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu sẽ đề cử thư ký để lập biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập bởi Ban kiểm soát hoặc cổ đông lớn 
thì sau khi có đủ số cổ đông và người được uỷ quyền đại diện số cổ phần có quyền biểu 
quyết theo quy định dự họp, người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tổ 
chức để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết nhằm bầu một người làm chủ toạ 
họp Đại hội đồng cổ đông trong số các cổ đông. Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông 
bầu sẽ đề cử thư ký để lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ4éng-thông>-qiua!các qaỵết định ..thuộc thẩm quyển bằng hình thức biểu 
quyết tại cuẶ ^ọp. < Ì ^ đ M H S  t)ại hụi (IỎI1Ị» có aếng 'thong qua khi:
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a. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông dự họp chấp thuận;

b Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán 
của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng; chia tách, sáp nhập, hợp 
nhất, mua lại hoặc bán lại, giải thể Ngân hàng và công ty trực thuộc của Ngân 
hàng thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của 
tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Người chủ toạ họp Đại hội cổ đông chịu trách nhiệm bảo quản các biên bản và chuẩn bị 
gửi cho tất cả các cổ đông ngay khi Đại hội cổ đông kết thúc, và các biên bản này được

• coi là những bằng chứng mang tính kết luận về công việc được tiến hành tại Đại hội đó. 
Biên bản này phải được lập bằng tiếng Việt, được Chủ tọa của Đại hội và Thư ký ký tên 
chủ yếu gồm các nội dung sau đây:

a. Ngày tháng và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông;

b. Chương trình họp;

c. Đại biểu tham dự, họ tên Chủ tịch (Chủ toạ) và Thư ký;

d. Tóm tắt các bài phát biểu tại Đại hội cổ đông;

đ. Các vấn đề được thảo luận và các quyết định được Đại hội cổ đông thông qua,
số phiếu thuận, số phiếu chống, số phiếu trắng và những vấn đề còn tổn đọng.

e. Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự;

g. Tổng số phiếu về từng vấn đề; và

h. Tên và chữ ký của Chủ tịch (Chủ toạ) và Thư ký.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc 
họp. Biên bản sẽ là bằng chứng cho các nội dung công việc đã được thực hiện tại Đại 
hội đồng cổ đông.

»

7. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và các văn bản uỷ quyền 
dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại các trụ sở của Ngân hàng. Trong 
vòng 15 ngày kể từ ngày thông qua, tất cả các quyết định được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua phải được gửi cho chi nhánh của NHNN tỉnh, thành phố (nơi Ngân hàng đặt 
trụ sở chính) và thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ 
đông.

8. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thủ tục đăng ký cổ đông phải được tiến hành
nhằm bảo đảm các cổ đông có quyền dự họp được đăng ký. cổ  đông tham dự Đại hội 
đồng cổ đông •phải làm thủ tue đăng ký* ký tên .vào sổ chữ ký có nệụ rõ số cổ phần và 
loại cổ phần .cua nmraB feổ'đơrỉ^sở^iáixố'pfíí& không ghi tên phảiỊ trình cổ phiếu của 
mình và số h|êu cổ phiếu đó phải dược ghi vào sổ chữ kỷ. ị
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9. Khi tiến hành đăng ký, Ngân hàng sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền 
dự họp thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, tên của cổ đông và người đại diện uỷ 
quyền và số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó có. Biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến 
hành bằng cách thu số thẻ tán thành một quyết định và sau đó thu số thẻ phủ quyết 
quyết định đó, và sau đó đếm tổng số phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu ủng hộ một vấn 
đề, phủ quyết một vấn đề, hoặc không biểu quyết, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau 
khi biểu quyết một quyết định. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu 
trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu Đại hội không chọn thì Chủ 
tọa sẽ chọn những người đó.

10. Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đãng ký ngay và sau đó có 
quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm 
dừng Đại hội đó để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết 
đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 34 Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản với điều kiện phải được sự nhất trí bằng văn bản của các cổ đông đại diện 
ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

2. Để các quyết định được các cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản, Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

a. Quyết định các vấn đề cần đưa ra xem xét lấy ý kiến của các cổ đông, cách 
thức và nội dung biểu quyết theo Điều lệ này và pháp luật;

b. Gửi các tài liệu liên quan đến vấn đề cần xin ý kiến biểu quyết, trong đó quy 
định ngày phải gửi trả lại (“Ngày hoàn trả”) các tài liệu đó (nếu cần) kèm văn 
bản nêu rõ ý kiến biểu quyết của cổ đông cho Ngân hàng;

c. Tổng hợp ý kiến biểu quyết để xác định quyết định của Đại hội đồng cổ đông và trong 
vòng 15 ngày kể từ Ngày hoàn trả, Hội đồng quản trị phải có văn bản thông báo kết 
quả biểu quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông gửi cho chi nhánh của NHNN 
tỉnh, thành phố (nơi Ngân hàng đặt trụ sở chính) và cho tất cả các cổ đông có quyền 
tham dự Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng.

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản có giá trị như quyết định được Đại hội đồng cổ đông trực tiếp biểu quyết thông 
qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 35 Hủy bỏ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
j r̂ ẨN HÁKG NHÀ NUĨSc

Trong thời hạn chín mửơị ngày, kế từ ngày quyết định được Đại hổi'đổng cố dông thông qua, 
cổ đông, thành viên Hội đồng qủẫnTẠ7Tứn^ Giám'đốc và Ban kiểm soát có quyền yêu cầu tòa
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án hoặc NHNN xem xét và huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp
sau:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện theo quy định 
hiện hành của NHNN và Điều lệ của Ngân hàng.

2. Nội dung quyết định vi phạm quy định của pháp luật hoặc Điều lệ của Ngân hàng.

MỤC VIII. ĐIỂU KHOẢN CHUNG CỦA HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM 
SOÁT VÀ TỔNG GIÁM Đ ố c

Điều 36 Nhiệm vụ chung

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Ngân hàng, có toàn quyền nhân danh Ngân hàng 
để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Ngân hàng, trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng; giám sát việc 
chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của 
Ngân hàng.

3. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về 
việc điều hành hoạt động hàng ngày của Ngân hàng.

4. Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên 
khác trong Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của Ngân hàng được bầu, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm phải được Thống đốc NHNN chuẩn y.

Điều 37 Nhũng người không được tham gia quản trị, kiểm soát và không được giữ 
chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát hoặc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc:

a.

b.

c.

d.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các tội 
nghiêm trọng xâm phạm sở hữu, các tội nghiêm trọng về kinh tế;

Đã bị kết án về các tội phạm khác mà chưa được xoá án;

Síi:
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đ. Đã từng là đại diện theo pháp luật của một cồng ty bị đình chỉ hoạt động do vi 
phạm pháp luật nghiêm trọng;

e. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 9, Điều 90 Luật doanh nghiệp, Điều 17 Pháp 
lệnh cán bộ, công chức và Điều 13 Pháp lệnh chống tham nhũng;

g. Đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của 
chính Ngân hàng;

h. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo 
lãnh khoản tín dụng của chính Ngân hàng;

i. Là cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng, con là cổ 
đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ của doanh nghiệp đang được Ngân hàng.cấp 
tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi;

k. Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình 
độ chuyên môn theo quy định của NHNN;

2. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám
đốc không được là thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng của cùng một Ngân hàng.

Điều 38 Đương nhiên mất tư cách

1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc:

a. Mất năng lực hành vi dân sự, chết;

b. Tư cách pháp nhân của cổ đông chấm dứt;

c. Thuộc một trong các đối tượng quy định từ Điểm a đến Điểm e của Khoản 1 
của Điều 37 Điều lệ này;

d. Mất tư cách đại diện quản lý cổ phần của cổ đông pháp nhân;

đ. Khi bị Toà án trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam;

e. Ngân hàng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.

4.

5.

Chức danh đã được Thống đốc NHNN chuẩn y của những người quy định tại Khoản 1 
Điều này đương nhiên hết hiệu lực.

Trường hợp bị đương nhiên mất tư cách thành vímTỉội' tìồng quẳn trị, thành viên Ban 
kiểm soát, TổngrGiẩĩrrdốc^lieo quy-áịnh .tạLoáe Điểm a, b, c, d, đ của Khoản 1 Điều
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này, Hội đồng quản trị Ngân hàng phải có ngay văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng 
minh cụ thể gửi lên Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nơi Ngân hàng đặt trụ sở chính 
và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này trước pháp luật, 
đồng thời xử lý theo quy định tại Điều 48, Điều 53 và Điều 58 của Điều lệ này.

Điều 39 Miễn nhiệm, bãi nhiệm

1. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp 
sau:

a. Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế;

b. Có đơn xin từ chức với lý do hợp lý;

c. Thuộc đối tượng vi phạm quy định tại Điểm g đến Điểm 1 của Khoản 1 và 
Khoản 2 của Điều 37 của Điều lệ này;

d. Không đảm bảo số cổ phần sở hữu tối thiểu do Điều lệ Ngân hàng quy định (áp 
dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát);

đ. Vi phạm quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ 
Ngân hàng về mua, bán và chuyển nhượng cổ phần;

e. Vi phạm quy định của pháp luật, của NHNN và Điều lệ Ngân hàng trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải chịu trách 
nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm 
chức danh đó.

Điều 40 Kiểm soát đặc biệt

1. Trường hợp Ngân hàng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt 
tại Ngân hàng có quyền tạm đình chỉ quyền quản trị, kiểm soát, điều hành của thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám 
đốc nếu xét thấy cần thiết.

2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ quyền quản trị, kiểm soát, điều hành hoặc sau khi bị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh do vi phạm Điều 39 Điều lệ này và chờ làm thủ tục 
trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, các thành viên Hội dồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát đựợcTham dự họp nhưng không được quyền biểu quyết tại cuộc họp 
Hội đồng quảnítrị, Ban kiểm soát.

ỉ“ " - ~ ~ “ T -
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M ự c IX CÁC NGHĨA VỤ ĐƯỢC UỶ THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỚNG 
QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TổNG  GIÁM Đ ố c  VÀ 
THÀNH VIÊN BAN ĐIỂU HÀNH

Điều 41 Nghĩa vụ thận trọng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc và thành viên Ban điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành 
viên của Ban điều hành có nghĩa vụ phải thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách 
trung thực và theo cách thức mà những người này xét là có lợi cho Ngân hàng phù hợp 
quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng với mức độ thận trọng mà một người 
cẩn thận thông thường cũng sẽ thực hiện tương tự khi ở vào điều kiện và hoàn cảnh 
tương tự.

Điều 42 Nghĩa vụ trung thành và tránh xung đột quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành 
viên khác của Ban điều hành được uỷ thác trách nhiệm không được sử dụng cho bản 
thân những cơ hội kinh doanh mà Ngân hàng có thể sử dụng để tạo lợi thế riêng cho 
Ngân hàng và không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ đang nắm giữ 
để thu lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nào 
khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành 
viên khác của Ban điều hành có nghĩa vụ khai báo cho Hội đồng quản trị bất kỳ quyền 
lợi có thể gây xung đột mà họ có thể có ở các tổ chức kinh tế khác, các giao dịch hoặc 
cá nhân khác, và chỉ có thể sử dụng những cơ hội đó khi Hội đồng quản trị (gồm các 
thành viên Hội đồng quản trị không có quyền lợi liên quan) đã xem xét và chấp thuận.

3. Các hợp đồng kinh tế, dân sự (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hoặc 
hạn chế tại các Điều 77, 78, 79, 80 của Luật các tổ chức túi dụng và văn bản hướng dẫn 
dưới luật) của Ngân hàng với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên 
Ban kiểm soát, cổ đông lớn và với người có liên quan của họ, chỉ được ký kết, nếu đảm 
bảo thực hiện đúng theo quy định sau đây:

a. Đối với họp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) vốn tự có của 
Ngân hàng (theo quy định của Ngân hàng Nhà nước) thì phải được Đại hội 
đồng cổ đông chấp thuận trước khi ký. cổ đông là bên ký hợp đồng hoặc cổ 
đông có liên quan với bên ký hợp đồng, không được phép tham gia biểu quyết.

b. Đối với hợp đồng có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% (hai mươi phần trăm) vốn
tự có của Ngân hàng (theo quy định của Ngân hàng Nhà nước) thì phải được 
Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị là 
bên ký hợp đềng hoặc thành viên Hội đồng quản trị có liên quan vội bên ký hợp 
đồng, khôn^ được phép tham gia biểủ quỹếi 'v' ;
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4. Trường hợp, hợp đồng được ký kết mà chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 
quản trị chấp thuận theo quy định tại Khoản 3 Điều này thì hợp đồng đó vô hiệu và 
được xử lý theo quy định của pháp luật. Những người gây thiệt hại cho Ngân hàng phải 
có trách nhiệm bồi thường.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành 
viên khác của Ban điều hành không được mua hoặc bán hoặc giao dịch cổ phiếu của 
Ngân hàng hay của các công ty trực thuộc khi họ có quyền chiếm hữu thông tin có thể 
ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu này trong khi các cổ đông khác không có thông 
tin đó.

Điều 43 Trách nhiệm và Bồi thường

1. Trách nhiệm. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám 
đốc và các thành viên khác của Ban điều hành phải có nghĩa vụ chấp hành đúng các 
quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Ngân hàng và các Quy chế nội bộ của Ngân 
hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình và phải chịu trách nhiệm về những 
thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của mình gây ra.

2. Bồi thường. Ngân hàng sẽ bồi thường toàn bộ chi phí hợp lý về việc khiếu nại, tố tụng 
liên quan đối với công việc thuộc trách nhiệm được giao của lãnh đạo, cán bộ, nhân 
viên của Ngân hàng mà những người này phải tham gia, với điều kiện những người này 
đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và các Quy chế của 
Ngân hàng. Ngân hàng có thể mua và duy trì bảo hiểm cho những người này đối với 
các trách nhiệm đó.

MỤC X. HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ 

Điều 44 Thành phần và Nhiệm kỳ

1. Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với số 
cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp 
thuận. Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị bao gồm ít nhất 03 người và nhiều nhất 11 thành viên. Một thành 
viên Hội đồng quản trị phải sở hữu tối thiểu 100 cổ phần của Ngân hàng. Mỗi thành 
viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ dài nhất 5 năm nhưng không ít hơn 2 năm và có thể 
được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Khi bầu các thành viên của Hội đồng 
quản trị, Ngân hàng phải dự kiến ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng quản trị 
sẽ tham gia bầu cử hoặc tái bầu cử trong Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Việc bầu, miễn nỉ!ìSnĩ^bMỊttĩĩộtụ íyậrtừ;chức eửa ^ủ.tịcỊi,,và«cá£^thàjih viên Hội đồng 
quản trị phải đưpc thực hiện tneo qỉiý Mnb pỒẳp'Tửật hiện hàrửrVà Điều lệ Ngân hàng. 
Trình tự, thủ tuér-hề.~sơ„xinJ :hay đổi và chuẩn V viẽc báu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 
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Ngân hàng Nhà nước. Kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên 
Hội đồng quản trị của Ngân hàng phải được NHNNVN chuẩn y.

4. Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không được uỷ quyền cho 
những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng này không được phép tham gia Hội đồng 
quản trị hoặc tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là 
công ty trực thuộc của Ngân hàng.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam 
trong thời gian đương nhiệm.

8. Trường hợp cổ đông nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài) 
tham gia Hội đồng quản trị phải có thêm các điều kiện sau:

a. Tỷ lệ số người tham gia thành viên Hội đồng quản trị chỉ được tương ứng với tỷ 
lệ vốn góp của tất cả các cổ đông nước ngoài tại Ngân hàng;

b. Không làm thành viên Hội đồng quản trị quá 02 tổ chức tín dụng tại Việt Nam;

c. Không được giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng.

Điều 45 Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

1. Quản trị Ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Ngân hàng trừ những vấn 
đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động 
cũng như những sai phạm trong quản lý, vi phạm Điều lệ này và vi phạm pháp luật gây 
thiệt hại cho Ngân hàng.

4. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung quy định tại các Điểm a, b, d, đ, e, 
g, h, i, k, 1, m, n, o, p, q Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày
12/9/2000 của Chính, phủ vé tổ chức yà hoạt dộng của Ngân hàng thương mại.i i'*, ụ\ '■ i‘íA '4 V Ị I/ > - N A f- ■

5. Trình Thống dốc-Ngân hàng. Nhà nước:». ___ _____ _
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a. Phê chuẩn Điều lệ Ngân hàng;

b. Thành lập công ty trực thuộc;

c. Chấp thuận việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của Ngân hàng;

d. Chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, liên doanh với các chủ đầu tư nước 
ngoài;

đ. Chấp thuận việc chia, tách, họp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Ngân hàng và 
chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc của Ngân hàng;

e. Chấp thuận những thay đổi được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật các tổ chức 
tín dụng;

g. Phát hành cổ phiếu mới;

h. Chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên 
khác trong Hội đồng quản trị; Trưởng ban và các thành viên khác trong Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc;

i. Chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động của Ngân hàng 
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

6. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty 
trực thuộc của Ngân hàng.

7. Phê duyệt phương án hoạt động kinh doanh do Tổng Giám đốc đề nghị.

8. Quy định về lãi suất, tỷ lệ hoa hồng, phí, mức tiền phạt đối với khách hàng theo quy 
định của pháp luật.

9. Trích lập và sử dụng các quỹ, chia lợi tức cổ phần theo quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông.

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 
trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc Công ty trực thuộc.

11.

12.

13.

Ban hành quy chế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý 
ngoài các chức danh quy định tại Khoản 10 Điều này.
Ban hành Quy chế nội bộ về hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát (Ban 
kiểm soát xây dựng Quy chế hoạt động trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành để 
Hội đồng quản trị ký ban hành).

Ban hành quy đinh vế to chức va hoạt dông kiêm ira và kiổm.tớần nội bò theo quy định 
của pháp luật, -----------------.---- _  :
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14. Ban hành Quy chế hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc.

15. Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định của Nhà nước và 
của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động Ngân hàng.

16. Quyết định tiền lương, tiền thưởng cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.

17. Giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác và xem xét sai phạm của những 
người này gây thiệt hại cho Ngân hàng mình và thực hiện các biện pháp cần thiết để 
khắc phục.

18. Định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng 
theo quy định tại Điều 23 Luật doanh nghiệp.

19. Những vấn đề sau phải được Hội đồng quản trị thông qua:

a. Quyết định giá chào bán cổ phiếu và trái phiếu Ngân hàng.

b. Bất cứ khoản vay nào của Ngân hàng hay việc cung cấp thế chấp, bảo đảm, bảo
lãnh hoặc bồi thường.

c. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

d. Quyết định mức phán quyết cho vay đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi
nhánh và các chức danh quản lý khác.

e. Phê duyệt những khoản cho vay, bảo lãnh, thế chấp của Ngân hàng vượt quá 
thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

/ .  Việc chỉ định và bãi miễn những người có quyền đại diện thương mại hay đại 
diện pháp lý của Ngân hàng.

g. Những công việc hoặc giao dịch khác được Hội đồng quản trị quyết định theo 
thẩm quyền của mình.

Điều 46 Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật và sẽ có các quyền hạn và
nhiệm vụ sau đây:

a. Thay mặt Hội đồng quản trị triệu tập và chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;
I

b. Triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị;

? ĐẦ Đ Ằ m  KY-B1 f:ù t  Ệ

> sỡ : ẳ40  -OV ẢO H Ắ&>3
29



c. Chuẩn bị nội dung, chương trình và điều khiển các phiên họp để thảo luận và 
biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị;

d. Tổ chức thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới các hình thức khác;

đ. Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

e. Lập chương trình công tác và phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng 
quản trị thực hiện quản trị hoạt động của Ngân hàng;

g. Ký các văn bản xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản 
trị;

h! Ký văn bản uỷ quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm 
công việc của mình trong thời gian vắng mặt.

Thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của NHNN, Điều 
lệ của Ngân hàng;

b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

c. Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây 
dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong từng 
thời kỳ;

d. Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị; thảo luận và biểu quyết các vấn 
đề thuộc nội dung phiên họp; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước 
Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những ý kiến của mình;

đ. Thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị;

e. Hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên có quyền triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường hoặc họp Hội đồng quản trị phiên bất thường;

g. Chấp hành quy định của Điều lệ Ngân hàng về số cổ phần bắt buộc phải có đối 
với thành viên Hội đồng quản trị;

h. Chấp hành các quy định của NHNN và Điều lệ này về việc chuyển nhượng cổ 
phần.

Các thành viên Tỉội. đồng quản tri sẽ thục hiẹn nhiệm vụ theo xự phân công của Chủ
tịch Hội đồng quản trị và những thành viên này không dược uv quyền cho những người
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không phải là thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của 
mình.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị không hưởng lương mà hưởng thù lao 
công vụ và được đài thọ các chi phí hợp lý cần thiết khác trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ. Mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tổng số phí công vụ (thù 
lao và các chi phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ) trả cho các thành viên Hội đồng 
quản trị và số phí công vụ mà mỗi thành viên Hội đồng quản trị đã nhận sẽ được nêu 
chi tiết trong Báo cáo hàng năm của Ngân hàng.

Điều 48 Thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị bị đương 
nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị có 
trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu một thành viên Hội đồng quản trị 
(đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành) làm Chủ tịch Hội đồng quản tri.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn gửi đến Hội đồng quản 
trị. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để 
xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hội 
đồng quản trị theo quy định hiện hành.

3. Thành viên Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn hoặc văn bản gửi Hội đồng 
quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Trường hợp bị giảm quá một phần ba số thành viên Hội đồng quản trị hoặc không đủ số 
thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định của Điều lệ Ngân hàng, thì trong 
thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
theo quy định, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 
thành viên Hội đồng quản trị.

5. Trong các trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành 
viên Hội đồng quản tri mới để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm hoặc bổ sung những thành viên còn thiếu.

6. Những người được bầu giữ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị có trách
nhiệm tiếp nhận và đảm nhiệm ngay công việc của chức danh được bầu. Chủ tịch và 
các thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao 
công việc cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu xử lý; đồng 
thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có 
tư cách đảm nhiệm chửc danh dó. : : . . .. .V

Điều 47 Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị
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Điều 49 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Cuốc hop thường kỳ. Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể 
được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.

2. Cuỏc hop Bất thường. Cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị được tiến hành theo 
đề nghị của:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;

b. ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng quản trị;

c. Trưởng ban Ban kiểm soát;

d. ít nhất hai phần ba số thành viên Ban kiểm soát trở lên;

đ. Tổng Giám đốc hoặc những người khác do Điều lệ quy định;

e. Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nơi Ngân hàng đặt trụ sở chính.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Hội đồng quản trị 
bất thường của một trong các đối tượng nêu tại Điểm b, c, d, đ, e của Khoản 2 Điều 
này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị 
bất thường. Trường hợp, sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Chủ tịch Hội đồng quản trị 
không triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên Ban kiểm soát phải có ngay văn bản báo cáo Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nơi 
Ngân hàng đặt trụ sở chính và tiến hành họp Hội đồng quản trị để xử lý công việc, 
đồng thời quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch, bầu một thành 
viên Hội đồng quản trị đảm bảo các điều kiện giữ chức danh Chủ tịch, trình Ngân hàng 
Nhà nước chuẩn y theo đúng quy định hiện hành, hoặc quyết định việc tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông bất thường để xử lý những tồn tại, vướng mắc chưa thể giải quyết (nếu 
có). Nếu Hội đồng quản trị không đủ túc số để tổ chức họp và thông qua quyết định, thì 
Ban kiểm soát có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy 
định hiện hành để xử lý những tồn tại, vướng mắc của Ngân hàng.

4. Đỉa điểm hop. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký 
của Ngân hàng hoặc những địa điểm khác được Hội đồng quản trị quy định.

5. Thống báo và Chương trình hop: Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành sau 5 
ngày kể từ ngày gửi thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị. Thông báo về 
cuộc họp Hội đồng quản trị được làm bằng văn bản tiếng Việt, trong đó nêu rõ về: 
chương trình họp, thời gian, địa điểm và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết 
về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và cả 
các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp. Những thành 
viên Hội đồng quận trị này sẽ gửi phiếu bầu cho Ạọĩ dồng qủản trị trước khi họp.
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Số thành viên tham dư yêu cáu. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 
hai phần ba số thành viên Hội đồng quản trị trở lên trực tiếp tham dự hoặc qua người 
thay thế là một trong các thành viên Hội đồng quản trị được uỷ quyền. Trường họp 
triệu tập họp Hội đồng quản trị định kỳ lần đầu nhưng không đủ số thành viên tham dự 
theo quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập tiếp cuộc họp Hội đồng quản 
trị lần hai trong thời gian không quá 15 ngày tiếp theo. Sau hai lần triệu tập họp Hội 
đồng quản trị không đủ số thành viên tham dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu 
tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn không quá 30 ngày tiếp theo để cổ 
đông xem xét tư cách của các thành viên Hội đồng quản trị.

Biểu quyết.

a. Mỗi thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu 
biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Nếu thành viên Hội đồng quản trị 
không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn 
bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác (là đối tượng được phép tham 
gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay.

b. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Hội 
đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn 
đề đó và không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, 
đồng thời cũng không được nhận uỷ quyền của thành viên Hội đồng quản trị 
khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.

c. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của 
thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của 
thành viên Hội đồng quản trị và những nghi ngờ đó không được thành viên Hội 
đồng quản trị đó tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu 
quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được chuyển tới Chủ toạ của cuộc họp. Phán quyết của 
Chủ toạ sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ trường họp khi bản chất 
hoặc mức độ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó chưa 
được biết rõ.

d. Bất kỳ thành viên Hội đồng nào có liên quan đến một hợp đồng được nêu trong 
Điều 87.1 của Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có quyền lợi vật chất đối với 
hẹp đồng đó.

Tuyên bố quyền lơi. Thành viên Hội đồng quản trị nếu theo sự hiểu biết của mình thấy 
có liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thoả thuận hay một họp 
đồng dự kiến hoặc một thoả thuận dự kiến giao kết với Ngân hàng phải khai báo bản 
chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị, tại đây Hội đồng quản trị sẽ 
xem xét việc có giao kết các hợp đồng hoặc thoả thuận đó không, nếu như sau này mới 
biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành 
viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị đầu tiên sau khi thành viên đó 
biết được đã có quyền lợi liên quan.

ufiÍỊiỉ... - ' r ......
Biểu quyết da số. Quyết định của Hội đồng quản trị dược thông qua nếu được đa số 
thành viên Hối;đồng--qưản trL.cá quyền tham gia biểu quyết dự họp chập thuận. Trường
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hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị 
uỷ quyền Chủ toạ cuộc họp (trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt).

10. Trường hợp Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một 
vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông 
qua bởi các thành viên Hội đồng quản trị tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức 
thông thường, nếu:

a. Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên Hội đồng quản trị có 
quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến;

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia biểu quyết bằng văn 
bản phải đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến . 
hành họp Hội đồng quản trị.

11. Biên bản. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Biên bản 
họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải được tất cả các thành viên Hội 
đồng quản trị tham dự cuộc họp ký tên. Chủ toạ, thư ký và các thành viên Hội đồng 
quản trị tham dự cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung 
thực của Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị có trách 
nhiệm bố trí lập và gửi Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các thành viên 
Hội đồng quản trị và những biên bản đó sẽ được coi là những bằng chứng mang tính 
kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ trường hợp có những khiếu nại 
liên quan đến nội dung của Biên bản đó trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi Biên 
bản.

12. Những người đươc mời dư hop Hồi dồng quản tri: Các thành viên Ban kiểm soát, Tổng 
Giám đốc và có thể có các cán bộ quản lý, chuyên gia khác, nhưng không được tham 
gia biểu quyết.

Điều 50 Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị sẽ sử dụng Bộ máy giúp việc và con dấu của Ngân hàng để thực hiện 
nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng quản trị sẽ có các nhân viên giúp việc chuyên trách và sẽ quy định cụ thể con 
số và các nhiệm vụ của mỗi thành viên giúp việc.

Điều 51 Thư ký

Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thư ký chuyên trách và quy định chức năng, nhiệm vụ của 
thư ký. Hội đồng quản trị có thổ bãi nhiệm thư ký vào bít cứ thời diọm nào tụy nhiên không
đươc làm phương hai đến các yôu oàú bổi ỉhưồiig tliict iiai do ví phum hợp đồng lao đông giữa

thư ký và Ngân hàng. Hai hoặc nhiều người có thể được bổ nhiệm là đồng thư ký; chức năng, 
nhiệm vụ của thư ký bao gỒmT
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1. Thông báo việc triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị theo đề nghị của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị hay của Ban kiểm soát;

2. Ghi biên bản cuộc họp;

3. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp;

4. Cung cấp thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và 
cổ đông.

MỤC XI. TỔNG GIÁM Đ ố c

Điều 52 Tổng Giám đốc

1. Điều hành hoạt động Ngân hàng là Tổng Giám đốc, giúp việc Tổng Giám đốc có một 
số Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong số thành viên của mình hoặc một người khác làm 
Tổng Giám đốc và sẽ ký một hợp đồng lao động quy định lương, bồi thường, các quyền 
lợi và các điều khoản khác đối với Tổng Giám đốc. Lương, bồi thường và các quyền lợi 
của Tổng Giám đốc phải được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và ghi tại báo cáo 
năm của Ngân hàng.

3. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về 
việc điều hành hoạt động hàng ngày của Ngân hàng.

4. Trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quy định khác, nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 3 
(ba) năm. Tổng Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm và từ chức của Tổng Giám đốc được thực hiện theo Luật các Tổ chức Tín dụng, 
quy định của Ngân hàng Nhà nước.

5. Tổng Giám đốc không được kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản trị, kiểm soát, điều 
hành nào tại tổ chức tín dụng khác hoặc công ty khác, trừ trường hợp là công ty trực 
thuộc của Ngân hàng và chỉ được giữ chức danh quản trị, kiểm soát tại công ty trực 
thuộc đó.

6. Phó Tổng Giám đốc là người giúp Tổng Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực 
hoạt động của Ngân hàng theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

7. Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê của 
Ngân hàng, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 53 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc
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1. Hội đồng quản trị chỉ được ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám 
đốc, sau khi đã được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Nghệ an có văn bản chấp thuận. 
Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin thay đổi và chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổng Giám đốc sau khi có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, được đảm 
nhiệm ngay công việc của chức danh mới được bổ nhiệm; Tổng Giám đốc cũ có trách 
nhiệm bàn giao công việc cho Tổng Giám đốc mới xử lý và phải chịu trách nhiệm cá 
nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh 
đó.

3. Trường hợp Tổng Giám đốc bị đương nhiên mất tư cách Tổng Giám đốc thì Hội đồng 
quản trị phải cử ngay một Phó Tổng Giám đốc đảm bảo các điều kiện theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 37 Điều lệ này 
đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và có ngay báo cáo bằng văn bản lên Chi 
nhánh Ngân hàng Nhà nước Nghệ an.

4. Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc bị đương nhiên mất tư cách 
Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ chức của Tổng Giám đốc, 
Hội đồng quản tộ phải tìm người thay thế và tiến hành các thủ tục xin bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc mới trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

5. Trường hợp Tổng Giám đốc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, của Ngân 
hàng Nhà nước và Điều lệ Ngân hàng, Hội đồng quản trị có quyền tạm đình chỉ quyền 
điều hành của Tổng Giám đốc, đồng thời phải cử ngay một Phó Tổng Giám đốc đảm 
bảo các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, không thuộc đối tượng quy 
định tại Điều 37 Điều lệ này đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và có ngay văn 
bản báo cáo, đề xuất xử lý đối với những sai phạm, cũng như chức danh Tổng Giám 
đốc, gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Nghệ an giải quyết theo quy định hiện hành.

ố. Trong thời gian Tổng Giám đốc chưa được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và các thành 
viên Ban kiểm soát hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cổ đông về mọi 
hoạt động của Ngân hàng.

Điều 54 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Trình Hội đồng quản trị:
a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng;

b. Thành lập cống tỵ trực thuốc;
H A kẹ 4 h A ... '■ ị

c. Mở chi nhanh, văn phòng đại diện;
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d. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính; cơ cấu tổ chức bộ 
máy điều hành chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Giám 
đốc chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của Điều lệ Ngân hàng;

e. Quy chế hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc;

g. Quyết định về lãi suất, tỷ lệ hoa hồng, phí, mức tiền phạt đối với khách hàng 
theo quy định của pháp luật;

h. Phát hành cổ phiếu mới;

i. Phương án hoạt động kinh doanh;

k. Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của tổ chức tín dụng khác;

l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Ngân hàng và chi nhánh, văn 
phòng đại diện, công ty trực thuộc;

m. Những thay đổi quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng;

n. Tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng mình; và

o. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan tới Ngân 
hàng.

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền được quy định 
trong Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành. Tuyển dụng, kỷ luật và cho thôi việc các 
nhân viên của Ngân hàng; quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động kể cả 
cán bộ quản lý theo đúng pháp luật và Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.

3. Tổ chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh khi được Hội đồng quản trị phê 
duyệt.

4. Điều hành và quyết định các vấn đề có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của 
Ngân hàng theo đúng pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và quyết định của Hội đồng quản 
trị; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Ngân hàng .

5. Đại diện cho Ngân hàng trong quan hệ quốc tế, tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản.

6. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp 
khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định 
đó, sau đó phải báo, cáo ngay Hỏi dồng quản trị, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan 
Nhà nước khác có thẩm quyện dể giải quyết tiếp.
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7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, NHNN và các cơ 
quan Nhà nước khác có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của 
mình.

8. Báo cáo Hội đồng quản trị, NHNN và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

MỤC XII. BAN KIỂM SOÁT

Điều 55 Thành phần và nhiệm kỳ

1. Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát với số cổ 
đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp 
thuận. Ban kiểm soát bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 3 người và ít nhất có một nửa số thành viên 
là chuyên trách. Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông.

3. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát có cùng nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 
quản trị. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại.

Điều 56 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Những người được bầu giữ chức Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát có trách 
nhiệm tiếp nhận bàn giao và đảm nhiệm công việc của chức danh được bầu. Những 
người bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho những người 
mới được bầu; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của 
mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.

2. Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau

a. Kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ 
hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng;

b. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng; kiểm tra từng vấn đề cụ 
thể liên quan đến hoạt động tài chính của Ngân hàng khi xét thấy cần thiết hoặc 
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn;

c. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; tham 
khảo ý kiến của Hội dồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến 
nghị lên Đại hội đổrig cổ đông; ......t .Wíirt,
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d. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc 
ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ 
thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng;

đ. Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến hoạt động tài chính của Ngân 
hàng theo quy định của pháp luật;

e. Được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng để thực 
hiện các nhiệm vụ của mình;

g. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản 
trị có quyết định vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý quy định tại 
Điều 86 Luật Doanh nghiệp hoặc vượt quá thẩm quyền được giao và các trường 
hợp khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng;

Điều 57 Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy 
định tại Điểm g, Khoản 1 Điều này và Điểm g, Khoản 3 Điều 56 của Điều lệ 
này;

b. Triệu tập và chủ toạ cuộc họp Ban kiểm soát;
c. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;

d. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;

đ. Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi 
phạm quy định của pháp luật và Điều lệ;

e. Ưỷ quyền cho một trong số thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm công việc của 
Trưởng ban trong thời gian vắng mặt.

2. Thành viên Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

, ,
Bầu, miễn nhiêm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soầt; ea.
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b. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo 
cáo, bản quyết toán năm tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu 
có);

c. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của Ngân hàng cung cấp số liệu và giải 
trình các hoạt động kinh doanh;

d. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về những sự kiện tài chính bất thường, chịu trách 
nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình trước Đại hội đồng cổ 
đông;

đ. ít nhất một tháng một lần có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát trong 
lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát;

e. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến và có những kiến 
nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết 
nghị của Hội đồng quản trị, được quyền đề nghị ghi ý kiến của mình vào biên 
bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;

g. Hai phần ba số thành viên Ban kiểm soát trở lên có quyền đề nghị Hội đồng 
quản trị họp phiên bất thường và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 
trong trường hợp Hội đồng quản trị có sai phạm nghiêm trong theo quy định tại 
Điểm g Khoản 3 Điều 56 Điều lệ này;

h. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cổ đông về việc xác định tính chính 
xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan hoạt động Ngân hàng. Trường 
hợp che dấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý đối với những sai phạm sẽ phải 
chịu trách nhiệm liên đới khi thực hiện nhiệm vụ;

3. Thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát không phải là cổ 
đông được hưởng lương theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các thành viên Ban 
kiểm soát khác được hưởng thù lao công vụ. Mức lương hoặc thù lao công vụ của thành 
viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các thành viên Ban kiểm soát 
được đài thọ các chi phí hợp lý cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng 
số phí công vụ (lương hoặc thù lao và các chi phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ) 
trả cho các thành viên Ban kiểm soát và số phí công vụ mà mỗi thành viên Ban kiểm 
soát đã nhận, được nêu chi tiết trong Báo cáo hàng năm của Ngân hàng.

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên của Ban điều hành 
phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Ngân hàng 
theo yêu cầu của Ban kiểm soát và thư ký phải bảo đảm rằng tất cả bản sao chụp các 
thông tin tài chính và các thông tin khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng 
quản trị cũng như các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành 
viên Ban kiểm soát vào cùng thời diểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.
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1. Thành viên của Ban kiểm soát sẽ đương nhiên bị mất tư cách hoặc bị bãi nhiệm, miễn 
nhiệm chức danh theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Điều lệ này. Trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xin thay đổi và chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng 
Ban và các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 
nước.

2. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày Trưởng Ban kiểm soát bị đương nhiên 
mất tư cách thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ 
chức họp Ban kiểm soát để bầu một thành viên Ban kiểm soát (đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định hiện hành) làm Trưởng Ban kiểm soát. Trường hợp không có thành viên 
Ban kiểm soát là cổ đông, các thành viên Ban kiểm soát còn lại cử một thành viên đảm 
bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn 
theo quy định của NHNN tạm thời đảm nhiệm công việc của Trưởng Ban kiểm soát và 
đề nghị Hội đồng quản trị trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày Trưởng Ban kiểm soát bị 
đương nhiên mất tư cách) tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầủ bổ sung 
thành viên Ban kiểm soát trong số các cổ đông của Ngân hàng thay thế và tiến hành thủ 
tục bầu Trưởng Ban kiểm soát.

$

3. Trưởng Ban kiểm soát muốn từ chức Trưởng ban, phải có đơn gửi đến Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn, Ban kiểm soát phải 
tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm và 
bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định hiện hành. Trường hợp các thành viên Ban 
kiểm soát còn lại không phải là cổ đông, trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày nhận đơn 
xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát), Ban kiểm soát phải đề nghị Hội đồng quản trị triệu 
tập Đại hội đồng cổ đông để quyết định số thành viên Ban kiểm soát phù hợp với quy 
định của Điều lệ Ngân hàng và bầu thành viên Ban kiểm soát trong số các cổ đông của 
Ngân hàng, sau đó tiến hành thủ tục bầu Trưởng Ban kiểm soát.

4. Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.

5. Trường hợp bị giảm quá một phần ba số thành viên Ban kiểm soát hoặc không đủ số 
thành viên Ban kiểm soát tối thiểu theo quy định của Điều lệ Ngân hàng, trong thời hạn 
không quá 60 ngày kể từ ngày không đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định, 
Ban kiểm soát phải đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu 
bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

6. Trong các trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành 
viên Ban kiểm soát mới để thay thế cho thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm hoặc bổ sung những thành viên còn thiếu.

Điều 59 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Cuốc hop thường k ì , Ban kiểm sqát họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được 
triệu tập họp bất thường ‘dể kịp thời giải quyết những công việc dột xuất.
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Cuốc hop Bất thường. Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề 
nghị của:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
b. ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng quản trị; 
c Trưởng Ban kiểm soát;
d. ít nhất hai phần ba số thành viên Ban kiểm soát trở lên;
đ. Tổng Giám đốc hoặc những người khác do Điều lệ quy định;
e. Giám đốc Chi nhánh NHNN Nghệ an.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị họp Ban kiểm soát bất 
thường của một trong các đối tượng nêu tại Điểm a, b, d, đ, e của Khoản 2 Điều này, 
Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát bất thường. 
Trường hợp, sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng Ban kiểm soát không triệu tập cuộc 
họp Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát phải có ngay 
văn bản báo cáo Chi nhánh NHNN Nghệ an và tiến hành họp Ban kiểm soát để xử lý 
công việc, đồng thời quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Trưởng ban, 
bầu một thành viên Ban kiểm soát đảm bảo các điều kiện giữ chức danh Trưởng ban, 
trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo đúng quy định hiện hành, hoặc quyết định tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xử lý những tồn tại, vướng mắc chưa thể giải 
quyết (nếu có).

Đỉa diém hop. Các cuộc họp Ban kiểm soát sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của 
Ngân hàng.

Thông báo và Chương trình hop: Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành sau 5 ngày 
kể từ gửi thông báo cho các thành viên Ban kiểm soát. Thông báo về cuộc họp Ban 
kiểm soát được làm bằng văn bản tiếng Việt, trong đó nêu rõ về: chương trình họp, thời 
gian, địa điểm và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được 
bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát và cả các phiếu bầu cho những thành 
viên Ban kiểm soát không thể dự họp. Những thành viên Ban kiểm soát này sẽ gửi 
phiếu bầu cho Ban kiểm soát trước khi họp.

Số thành viên tham dư yêu cáu. Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành khi có từ hai 
phần ba số thành viên Ban kiểm soát trở lên trực tiếp tham dự hoặc qua người thay thế 
là một trong các thành viên Ban kiểm soát được uỷ quyền. Trường hợp triệu tập họp 
Ban kiểm soát định kỳ lần đầu nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, 
Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập tiếp cuộc họp Ban kiểm soát lần hai trong thời gian 
không quá 15 ngày tiếp theo. Sau hai lần triệu tập họp Ban kiểm soát không đủ số 
thành viên tham dự, Trưởng Ban kiểm soát phải thông báo cho Hội đồng quản trị biết 
và đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn không quá 30 ngày 
tiếp theo để cổ đông xem xét tư cách của các thành viên Ban kiểm soát.

Biểu quyết.

a. Mỗi thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp Bap kiểm soát sẽ có một phiếu 
biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát. Nếu thành viên Ban kiểm soát không thể 
tham dự cuộc, họp thì-GỚ thể ủy quyền biểu quyết củã mình bằng văn bản cho



một thành viên Ban kiểm soát khác (là đối tượng được phép tham gia biểu 
quyết) thực hiện biểu quyết thay.

b. Thành viên Ban kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban 
kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó 
và không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng 
thời cũng không được nhận uỷ quyền của thành viên Ban kiểm soát khác để 
tham gia biểu quyết vấn đề đó.

c. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của 
thành viên Ban kiểm soát hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành 
viên Ban kiểm soát và những nghi ngờ đó không được thành viên Ban kiểm soát 
đó tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi 
ngờ đó sẽ được chuyển tới Chủ toạ của cuộc họp. Phán quyết của Chủ toạ sẽ có 
giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ 
quyền lợi của thành viên Ban kiểm soát có liên quan đó chưa được biết rõ.

d. Bất kỳ thành viên Ban kiểm soát nào có liên quan đến một hợp đồng được nêu 
trong Điều 87.1 của Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có quyền lợi vật chất đối 
với hợp đồng đó.

8. Tuyên bố quyền lơi. Thành viên Ban kiểm soát nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có 
liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thoả thuận hay một hợp 
đồng dự kiến hoặc một thoả thuận dự kiến giao kết với Ngân hàng phải khai báo bản 
chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp Ban kiểm soát, tại 
đây Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ xem xét việc có giao kết các hợp đồng hoặc 
thoả thuận đó không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay 
trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo ngay tại cuộc họp gần 
nhất của Hội đồng quản trị và cuộc họp gần nhất của Ban kiểm soát sau khi thành viên 
đó biết được đã có quyền lợi liên quan.

9. Biểu quyết đa số. Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được đa số thành 
viên Ban kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số 
phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban 
kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm soát uỷ quyền Chủ toạ cuộc 
họp (trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt).

10. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn 
đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua 
bởi các thành viên Ban kiểm soát tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông 
thường, nếu:

a. Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên Ban kiểm soát có quyền 
tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến;

b. Số lượng thành Ỹỉên Bàn kiểm soát cổ quyền tham giá. hiểu quyết bằng văn bản
phải đáp ứng dược điểu kiện vế số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến 
hành họp Ban kiổnv-soát.-- - ———...... .......
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11. Biên bản. Cuộc họp Ban kiểm soát phải được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Biên bản họp 
Ban kiểm soát được lập bằng tiếng Việt và phải được tất cả các thành viên Ban kiểm 
soát tham dự cuộc họp ký tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và 
trung thực của Biên bản. Chủ toạ cuộc họp có trách nhiệm bố trí lập và gửi Biên bản 
cuộc họp Ban kiểm soát cho các thành viên Ban kiểm soát và Biên bản đó sẽ được coi 
là những bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ 
trường hợp có những khiếu nại liên quan đến nội dung của Biên bản đó trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày gửi Biên bản.

MỤC XIII. C ơ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG

Điều 60 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng

1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng chủ yếu bao gồm các thành phần sau:

a. Trụ sở chính;

b. Các chi nhánh (chi nhánh cấp 1), văn phòng đại diện, các công ty con trực thuộc;

c. Các chi nhánh thuộc chi nhánh cấp 1 (chi nhánh cấp 2);

d. Các chi nhánh thuộc chi nhánh cấp 2 (chi nhánh cấp 3); và

đ. Các phòng giao dịch, điểm giao dịch (tổ tín dụng).

2. Ngân hàng được phép mở các chi nhánh cấp 1, cấp 2 và cấp 3, các văn phòng đại diện, 
các phòng giao dịch, điểm giao dịch (tổ cho vay), các công ty con trực thuộc khi có nhu 
cầu theo quy định của NHNN. Cơ cấu tổ chức của các đơn vị trên sẽ do Hội đồng quản 
trị quy định phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 61 Cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính

Trụ sở chính bao gồm các thành phần sau:

1. Hội đồng quản trị;

2. Ban kiểm soát;

3. Tổng Giám đốc;

4. Hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ.
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Điều 62 Bộ máy giúp việc Tổng Giám đốc

1. Các Phó Tổng Giám đốc;

2. Kế toán trưởng;

3. Các phòng ban;

4. Ban kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ.

MỤC XIV. QUYỂN ĐIỂU TRA s ổ  SÁCH VÀ H ồ  s ơ  NGÂN HÀNG

Điều 63 Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông lớn được quyền, trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, bằng 
một yêu cầu bằng văn bản, thẩm tra danh sách các cổ đông của Ngân hàng và các biên 
bản của Đại hội đồng cổ đông trong giờ làm việc tại trụ sở kinh doanh chính của Ngân 
hàng và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Một yêu cầu của người được uỷ quyền 
phải được kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao 
công chứng của giấy uỷ quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành 
viên Ban điều hành khác có quyền kiểm tra sổ cái của Ngân hàng, danh sách cổ đông 
và những sổ sách và hồ sơ khác của Ngân hàng vì những mục đích liên quan tới nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

3. Ngân hàng sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung của nó, Giấy phép 
thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu 
chứng minh quyền sở hữu đối với các tài sản, các báo cáo tài chính hàng năm đã được 
xác nhận của Kiểm toán độc lập xác nhận, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào 
khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác trong địa bàn hoạt 
động của trụ sở chính với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được 
thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tò này.

4. Mỗi cổ đông sẽ có quyền nhận được một bản sao Điều lệ này miễn phí. Nếu Ngân hàng 
có một trang web, Điều lệ sẽ được công bố trên trang web này.

MỤC XV. NGUỜI l a o  Độ n g  v à  c ô n g  đ o à n

Điều 64 Người lao động và Công đoàn

: ■'. , ; • _ :V; ■ .... ; ' ~ V ■ - I
Tổng Giám đốc sẽ phải xây dựng Quy chế liên quan đến việc tuyển dụng, thuê mướn lao động,
buộc thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động
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của Ngân hàng cũng như quan hệ của Ngân hàng với tổ chức Công đoàn, để báo cáo Hội đồng 
quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

MỤC XVI. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

Điều 65 Cổ tức

1. Ngân hàng chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa 
vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ 
* được công bố và chi trả từ lợi nhuận còn lại của Ngân hàng nhưng không được vượt quá 

mức do Hội đồng quản trị đề xuất trên cơ sở trung thực sau khi đã lấy ý kiến các cổ 
đông tại Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được 
nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thòi hạn và hình thức 
trả chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được 
công khai gửi đến tất cả các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. 
Thông báo phải ghi rõ tên Ngân hàng, tên và địa chỉ của cổ đông, số cổ phần của cổ 
đông, mức cổ tức đối với cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận, thời 
điểm và phương thức trả cổ tức.

2. Ngân hàng sẽ không trả lãi suất cho bất cứ cổ tức hay một khoản tiền nào khác có thể 
được chi trả liên quan tói một cổ phiếu.

3. Bất cứ cổ tức hay những khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt có liên quan tới 
một cổ phiếu sẽ phải được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam và có thể được thanh 
toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông 
thụ hưởng và cổ đông đó phải chịu rủi ro. Ngoài ra, bất kỳ cổ tức hoặc các khoản tiền 
khác được chi trả bằng tiền mặt có liên quan tới một cổ phiếu có thể được thực hiện 
bằng chuyển khoản ngân hàng khi Ngân hàng đã được cung cấp chi tiết về ngân hàng 
của cổ đông nhằm cho phép Ngân hàng thực hiện được việc chuyển khoản những 
khoản tiền đó trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Ngân hàng sẽ không bị 
truy đòi đối với bất kỳ khoản tiền nào được Ngân hàng chuyển bằng chuyển khoản 
ngân hàng nhưng cổ đông thụ hưởng không nhận được nếu Ngân hàng đã chuyển 
khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do chính cổ đông đó cung cấp.

4. Những người đã chính thức đăng ký giữ cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác có quyền 
nhận cổ tức, khoản phân bổ, khoản chia, thông báo hoặc tài liệu.

5. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập 
danh sách cổ đông được nhận,qổ tức ;và thời điểm trả eo tức, thì ngựờịchuyển nhượng 
là người nhận cổ tức từ Ngân hàng.1 ' ir * Ỉ‘"**~* A ^ 1 1 !i



MỤC XVII. HỆ THỐNG KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ, QUỸ D ự TRỮ, 
NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 66 Hệ thống Kiểm toán và kiểm tra nội bộ

Ngân hàng sẽ thiết lập một hệ thống Kiểm toán và kiểm tra nội bộ như sau:

1. Hệ thống kiểm toán, kiểm tra nội bộ chuyên trách (gọi chung là hệ thống kiểm tra nội 
bộ) thuộc bộ máy điều hành của Tổng Giám đốc từ trụ sở chính đến các chi nhánh, văn 
phòng đại diện, công ty trực thuộc giúp Tổng Giám đốc điềũ hành thông suốt, an toàn 
và đũng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng. Những người trong hệ 
thống kiểm tra nội bộ không kiêm nhiệm các công việc khác của Ngân hàng.

2. Hệ thống kiểm tra nội bộ và các nhân viên làm nghiệp vụ này (nhân viên kiểm tra nội 
bộ) độc lập trong hoạt động đối với các bộ phận nghiệp vụ, các chi nhánh, văn phòng 
đại diện, các công ty trực thuộc và được độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị trong hoạt 
động kiểm tra, kiểm toán.

Điều 67 Nhân viên kiểm tra nội bộ

Nhân viên kiểm tra nội bộ của Ngân hàng có các tiêu chuẩn chung của nhân viên Ngân hàng 
và có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Hiểu biết pháp luật, thông thạo nghiệp vụ mà mình đảm nhận.

2. Có bằng đại học về ngân hàng hoặc kinh tế, kế toán tài chính.

3. Có thời gian công tác ngân hàng ít nhất là 3 năm.

« Điều 68 Trách nhiệm của hệ thống Kiểm tra nội bộ

Hệ thống kiểm tra nội bộ có các trách nhiệm sau:

1. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các quy định của Ngân hàng Nhà 
nước và quy định nội bộ; trực tiếp kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh 
vực tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc.

2. Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác
kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Ngàn hàng...,;w.„

I V ; í - /V;  
3. Báo cáo kịp thời với Tổng Giám đốc, Hội đồng-quản trị và Ban kiểm soát kết quả kiểm 

tra, kiểm toán nội bộ và nêu những kiến nghị khắc phục khuyết điểm, tồn tại.

SO;
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4. Các trách nhiệm khác theo quy định của Tổng Giám đốc phù hợp với quy định của 
pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ này.

Điều 69 Quyền hạn và nhiệm vụ của hệ thống Kiểm tra nội bộ

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp làm nghiệp vụ giải trình các công 
việc đã làm, đang làm, xuất trình văn bản chỉ đạo, chứng từ sổ sách ghi chép và các tài 
liệu có liên quan khác (khi cần thiết) trong hoạt động để phục vụ việc kiểm tra hoặc 
kiểm toán.

2. Đề nghị Tổng Giám đốc thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra để thực hiện các nhiệm vụ 
kiểm tra, kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất..

3. Trưởng phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại trụ sở chính hoặc Tổ trưởng tổ kiểm tra 
nội bộ tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc được tham dự các cuộc 
họp do Tổng Giám đốc Ngân hàng hoặc Giám đốc (chi nhánh, văn phòng đại diện, 
công ty trực thuộc) triệu tập.

4. Kiến nghị Tổng Giám đốc Ngân hàng hoặc Giám đốc (chi nhánh, văn phòng đại diện, 
công ty trực thuộc) xử lý theo thẩm quyền đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi vi 
phạm pháp luật, các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng.

5. Các quyền khác được Tổng Giám đốc giao phù hợp với quy định của pháp luật, của 
NHNN và Điều lệ này.

Điều 70 Chế độ Tài chính

1. Ngân hàng chấp hành chế độ tài chính theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của 
Bộ Tài chính.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm trước 
pháp luật, trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính của 
Ngân hàng mình.

Điều 71 Sử dụng Vốn
ív ivj"; T'

1. Ngân hàng được sử dụng vốn đê phục vụ hoạt động kỉnh doanh, đầu tư xây dụng, mua 
sắm tài sản cố định theò quy 'định cùa plíáp4uậc.__
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2. Ngân hàng được quyền thay đổi cơ cấu vốn và tài sản phục vụ cho việc phát triển hoạt 
động theo quy định của pháp luật.

3. Ngân hàng được điều động vốn và tài sản giữa các công ty trực thuộc có tư cách pháp 
nhân, hạch toán độc lập.

Điều 72 Các Quỹ dự trữ

Ngân hàng được trích lập các quỹ sau:

1. Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ;

2. Quỹ dự phòng tài chính;

3. Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ;

4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;

5. Quỹ khen thưởng;

6. Quỹ phúc lợi.

Điều 73 Tự chủ về tài chính của Ngân hàng

Ngân hàng tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình, thực 
hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 74 Kê toán và Thuế

1. Ngân hàng thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

2. Năm tài chính của Ngân hàng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 
tháng 12 năm Dương lịch. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm.

3. Ngân hàng sẽ lập sổ sậch kế toán bằng tiếng Việt. Ngân hàng phải lập sổ kế toán theo
loại hình kinh doanh. Các sọ sách dó phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và đủ để 
chứng minh và giải trình các giao dịch. ---------- ---- ’—*
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4. Ngân hàng thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán do Ngân hàng Nhà 
nước quy định.

MỤC XVIII. BÁO CÁO HÀNG NĂM, TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN, 
THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 75 Báo cáo Tài chính

1. Ngân hàng lập các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê 
và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Thống đốc Ngần hàng Nhà 
nước.

2. Báo cẩo kế toán hàng năm phải bao gồm một Báo cáo quyết toán lỗ lãi cho thấy được 
một cách trung thực và khách quan tình hình lãi và lỗ của Ngân hàng trong năm tài 
chính và một bản cân đối tài sản cho thấy một cách trung thực và khách quan tình hình 
các hoạt động của Ngân hàng cho đến thời điểm lập Báo cáo quyết toán lỗ lãi.

3. Ngoài những báo cáo định kỳ, Ngân hàng báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước trong 
những trường hợp sau:

a. Diễn biến không bình thường trong hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Ngân hàng;

b. Thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng.

4. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Ngân hàng nộp 
Ngân hàng Nhà nước các báo cáo hàng năm theo quy định của pháp luật.

Điều 76 Công bô và Thông báo

1. Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được gửi cho cơ quan 
thuế có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước cũng như phải được công bố trong vòng 
một trăm hai mươi ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Ngân hàng phải công khai báo 
cáo tài chính của mình theo quy định của pháp luật.
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MỤC XIX. KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG

Điều 77 Kiểm toán

1. Chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc năm tài chính, Ngân hàng phải lựa 
chọn một tổ chức kiểm toán không phải là kiểm toán nội bộ để kiểm toán các hoạt 
động của mình. Tổ chức kiểm toán đó phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

2. Ngân hàng sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo kế toán hàng năm cho công ty kiểm toán 
độc lập sau khi kết thúc mỗi năm tài chính.

3. Tổ chức kiểm toán độc lập của Ngân hàng sẽ kiểm tra, xác thực và báo cáò trên cơ sở 
báo cáo kế toán hàng năm các khoản thu chi của Ngân hàng và phải chuẩn bị Báo cáo 
Kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (2) tháng kể từ 
ngày kết thúc mỗi năm tài chính.

4. Một bản sao của Báo cáo Kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế 
toán hàng năm của Ngân hàng.

5. Kiểm toán viên của Tổ chức kiểm toán độc lập sẽ được phép tham dự bất kỳ Đại hội 
đồng cổ đông nào và thu thập các thông báo và các thông tin khác liên quan đến bất kỳ 
cuộc họp nào mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội 
đồng cổ đông về các vấn đề của Đại hội có liên quan đến kiểm toán viên.

6. Việc kiểm toán cụ thể các hoạt động của Ngân hàng được thực hiện theo quy định của 
Luật các Tổ chức Tín dụng, pháp luật về kiểm toán độc lập và văn bản hướng dẫn của 
Ngân hàng Nhà nước.

MỤC XX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 

Điều 78 Báo cáo và Kiểm soát Đặc biệt

1. Trong trường hợp Ngân hàng có nguy cơ mất khả năng chi trả cho khách hàng của 
mình, Ngân hàng phải báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước về thực trạng tài chính, 
nguyên nhân và các biện pháp đã áp dụng, dự kiến áp dụng để khắc phục.

2. Ngân hàng có thể bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong 
những trường hợp sau:

a. Có nguy cơ mất khả năng chi trả;

b. Nợ không có khả năng thu hồi và có nguy cơ mất khả nãng thanh toán; hoặc
aVữÀKíívKY-Siá í LẸ
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c. Tổng số lỗ luỹ kế của Ngân hàng lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số 
Vốn điều lệ thực có và các quỹ dự trữ.

3. Trường hợp cấp bách, để đảm bảo khả năng chi trả tiền gửi hoặc tiền lãi của khách 
hàng, Ngân hàng có thể được các tổ chức tín dụng khác hoặc Ngân hàng Nhà nước cho 
vay đặc biệt. Khoản vay đặc biệt này sẽ được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ 
khác của Ngân hàng.

Điều 79 Phá sản Ngân hàng

Việc phá sản Ngân hàng thực hiện theo quy định tại Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng 
và pháp luật về phá sản.

Điều 80 Giải thể Ngân hàng

Ngân hàng bị giải thể trong các trường hợp sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động Ngân hàng 
theo quy định của pháp luật và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;

2. Khi hết hạn hoạt động Ngàn hàng không xin gia hạn giấy phép hoạt động hoặc xin gia 
hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;

3. Bị thu hồi Giấy phép thành lập và giấy phép hoạt động của Ngân hàng.

Điều 81 Thanh lý Ngân hàng

1. Trường hợp Ngân hàng bị tuyên bố phá sản, việc thanh lý Ngân hàng được thực hiện 
theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp.

2. Khi giải thể theo Điều 80 của Điều lệ này, Ngân hàng tiến hành thanh lý ngay dưới sự 
giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

3. Mọi chi phí liên quan đến việc thanh lý do Ngân hàng bị thanh lý chịu.
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MỤC XXI. GIẢI QUYẾT TRANH CHÂP NỘI BỘ 

Giải quyết Tranh chấp Nội bộĐiều 82

1. Bất cứ khi nào một sự tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới công việc của Ngân 
hàng hay tới quyền của các cổ đông nảy sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa 
vụ do Luật Các Tổ chức Tín dụng và các văn bản hướng dẫn thực hiện hiện hành và bất 
kỳ luật hoặc các quy định hành chính nào khác quy định, giữa:

(i) Một cổ đông hay các cổ đông và Ngân hàng; hoặc

(ii) Bất kỳ cổ đông hay các cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 
Giám đốc hay Cán bộ quản lý cao cấp.

các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thưotng lượng và hoà 
giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu 
mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 21 (hai 
mươi mốt) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới 
Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào đều có thể yêu cầu cơ 
quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Nếu không có quyết định nào đạt được trong hoà giải trong vòng 04 tuần từ khi bắt đầu 
quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của hoà giải viên không được các bên chấp 
nhận, bất kỳ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án Kinh tế.

3. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. 
Các chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.

MỤC XXII. THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT

Điều 83 Thông tin Định kỳ

1. Ngân hàng thông tin định kỳ cho chủ tài khoản về những giao dịch và số dư trên tài 
khoản của họ tại Ngân hàng.

2. Ngân hàng được trao đổi thông tin với các tổ chức tín dụng khác về hoạt động ngân 
hàng và về khách hàng.

3. Ngân hàng có trách nhiệm báo cáo, cung cấp các thông tin cho Ngân hàng Nhà nước về 
tình hình hoạt động kinii doanh. nhân sự theo yêu cầu của .Ngân hàng, Nhà nước và 
được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng của 
những khách hàng có quan hệ -với Ngân h à n g m
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Điều 84 Nghĩa vụ Bảo mật

1. Nhân viên của Ngân hàng và những người có liên quan không được tiết lộ bí mật quốc 
gia và bí mật kinh doanh của Ngân hàng mà mình biết.

2. Ngân hàng được quyền từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân về cung cấp thông tin liên 
quan đến tiền gửi, tài sản của khách hàng và hoạt động của Ngân hàng, trừ trường hợp 
có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc 
được sự chấp thuận của khách hàng.

MỤC XXIII. NGÀY HIỆU L ự c  

Điều 85 Ngày hiệu lực

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y.

TM/ HĐQT NGÂN HÀNG BẮC Á9

CHỨNG THỰC
Đủ n g  v ớ i  b ả n  c h í n h  

NGÀY 30 -11- 2011
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