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DỰ THẢO 

QUY ðỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ðỘNG, CHỨC NĂNG, TRÁCH NHI ỆM, 
QUYỀN HẠN CỦA BAN KI ỂM SOÁT VPBANK 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1: Quy chế này quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank). 

ðiều 2:  Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt ñộng ngân hàng nhằm ñánh giá chính xác hoạt 
ñộng kinh doanh, thực trạng tài chính của VPBank. 

ðiều 3: Những người sau ñây không ñược là thành viên Ban kiểm soát: 

1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 
hành vi dân sự. 

2. Người ñang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ñang có án tích; 

3. Người ñã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; 
người ñã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên. 

4. Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh ñạo, 
quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người 
ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp 
khác; 

5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, 
ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ 
quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

6. Bố mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc 
không ñược là Kế toán trưởng của ngân hàng; 

7. Người ñã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, 
Giám ñốc (Tổng giám ñốc), Chủ tịch và các thành viên Hội ñồng quản trị, Hội ñồng thành 
viên, Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác 
xã tại thời ñiểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng. 

8. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời ñiểm doanh nghiệp bị ñình chỉ 
hoạt ñộng, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là ñại diện 
theo ñề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp 
ñó; 
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9. Người ñã từng bị ñình chỉ chức danh Chủ tịch Hội ñồng quản trị, thành viên Hội ñồng 
quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám ñốc của ngân hàng 
theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ hoặc 
bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác ñịnh người ñó có sai phạm dẫn ñến 
việc ngân hàng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt ñộng;Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, 
chị, em ruột của thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc không ñược là thành viên 
Ban Kiểm soát của ngân hàng. 

10. Không ñảm bảo quy ñịnh khác do ðiều lệ VPBank quy ñịnh. 

ðiều 4: Những trường hợp không cùng ñảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban  kiểm sóat : 

1. Không ñược ñồng thời là thành viên Hội ñồng quản trị, người ñiều hành, nhân viên của 
VPBank hoặc công ty trực thuộc của VPBank. 

2. Không ñược ñồng thời là thành viên Hội ñồng quản trị, người ñiều hành của doanh nghiệp 
mà thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp ñó ñang là thành viên Hội ñồng quản trị, 
người ñiều hành tại VPBank; 

3. Trưởng Ban Kiểm soát không ñược ñồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người ñiều 
hành của tổ chức tín dụng khác. 

ðiều 5: Tiêu chuẩn và ñiều kiện ñối với thành viên Ban Kiểm soát:  

1. Không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 49 Qui chế này; 

2. Có ñạo ñức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy ñịnh tại ðiều 27 và ðiều 28 Nghị ñịnh 
59/2009/Nð-CP; 

3. Có bằng ðại học hoặc trên ðại học về ngành kinh tế, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà 
mình sẽ ñảm nhiệm; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính ngân hàng, 
kế toán, kiểm toán; 

4. Không phải là người có liên quan của người quản lý VPBank; 

5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian ñương nhiệm (ñối với thành viên Ban Kiểm soát 
chuyên trách). 

ðiều 6: Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách 

1. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách là thành viên Ban kiểm soát làm việc thường trực 
giữa các kỳ họp của Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm về một hoặc một số nhiệm vụ do 
Ban kiểm soát phân công.   

2. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách không ñược ñồng thời ñảm nhận chức vụ, làm việc 
tại tổ chức tín dụng khác.  

3. Ban kiểm soát quy ñịnh cụ thể cơ chế làm việc và nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành 
viên Ban kiểm soát chuyên trách. 

ðiều 7: ðương nhiên mất tư cách 

1. Các trường hợp ñương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết; 

b) Vi phạm quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 19 Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP; 

c) Tư cách pháp nhân của cổ ñông là tổ chức (mà người ñó là ñại diện vốn góp) chấm dứt; 

d) Tư cách làm người ñại diện theo ủy quyền chấm dứt; 
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ñ) Bị tòa án quyết ñịnh trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) VPBank bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt ñộng; 

g) Quyết ñịnh của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y các chức danh của nhiệm kỳ 
mới có hiệu lực; 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác ñịnh ñược các ñối tượng bị ñương nhiên 
mất tư cách theo quy ñịnh tại các ñiểm a, b, c, d, ñ và h khoản 1 ðiều này, Ban kiểm soát 
phải có ngay văn bản kèm tài liệu chứng minh cụ thể thông báo cho Hội ñồng quản trị và 
phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của văn bản này trước Pháp luật. 

3. Trong thời hạn tối ña mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Trưởng Ban kiểm soát bị 
ñương nhiên mất tư cách theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 23 Nghị ñịnh số 59, các thành 
viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức họp Ban kiểm soát ñể bầu một thành viên làm 
Trưởng Ban kiểm soát. 

4. Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát sau khi bị xác ñịnh mất tư cách ñương nhiên vẫn 
phải chịu trách nhiệm cá nhân ñối với các quyết ñịnh trái với quy ñịnh của pháp luật và 
ðiều lệ của ngân hàng hoặc các quyết ñịnh cố ý làm sai của mình trong thời gian ñương 
nhiệm. 

5. Chức danh ñược Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y trước ñây của những người bị 
mất tư cách ñương nhiên quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này ñương nhiên hết hiệu lực. 

ðiều 8: Bãi nhiệm, miễn nhiệm 

1. Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát bị xem xét bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các 
trường hợp sau:  

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

b) Có ñơn xin từ chức (trong ñó nêu rõ lý do xin từ chức); 

c) Bị cơ quan quản lý nhà nước xác ñịnh là vi phạm nghiêm trọng các quy ñịnh tại ðiều 
27, ðiều 28 Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP; 

d) Khi cơ quan có thẩm quyền bầu, bổ nhiệm xét thấy cần thiết; 

g) Các trường hợp khác do ðiều lệ ngân hàng quy ñịnh. 

2. Trưởng ban và thành viên Ban Kiểm soát sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải chịu 
trách nhiệm cá nhân ñối với các quyết ñịnh trái với quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ của 
ngân hàng hoặc các quyết ñịnh cố ý làm sai của mình trong thời gian ñương nhiệm. 

3. Chức danh ñã ñược Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ñương nhiên hết hiệu lực khi 
bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền của ngân hàng. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết ñịnh miễn nhiệm, bãi nhiệm 
ñối với các ñối tượng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, Ban kiểm soát phải có ngay văn 
bản kèm tài liệu chứng minh cụ thể thông báo cho Hội ñồng quản trị và phải chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của văn bản này trước Pháp luật. 

5. Trong thời hạn tối ña sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận ñơn xin từ chức của Trưởng Ban 
kiểm soát, Ban kiểm soát phải tổ chức họp ñể xem xét, quyết ñịnh và tiến hành các thủ tục 
miễn nhiệm và bầu Trưởng Ban kiểm soát thay thế. 

6. ðối với các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 24 Nghị ñịnh số 59, Hội ñồng quản trị có thể tổ chức họp ðại hội ñồng cổ 
ñông bất thường hoặc trình ðại hội ñồng cổ ñông gần nhất quyết ñịnh. 
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7.  Ngoài các trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, thành viên Ban kiểm soát có thể bị 
miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông. 

8. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt 
hại cho công ty thì Hội ñồng quản trị triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông ñể xem xét và miễn 
nhiệm Ban kiểm soát ñương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế. 

ðiều 9: Công khai các lợi ích liên quan 

1.    Thành viên Ban kiểm soát phải kê khai các lợi ích liên quan với VPBank, bao gồm: 

a)  Tên, ñịa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh, nơi ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp 
hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời ñiểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần ñó; 

b)  Tên, ñịa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh, nơi ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan 
của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn ñiều lệ. 

2.   Việc kê khai quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này phải ñược thực hiện trong thời hạn bảy ngày 
làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa ñổi, bổ sung phải ñược khai báo 
với VPBank trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có sửa ñổi, bổ sung tương ứng. 

3.  Việc kê khai quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều này phải ñược thông báo cho ðại hội 
ñồng cổ ñông tại cuộc họp thường niên và ñược niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của 
doanh nghiệp. Cổ ñông, ñại diện theo uỷ quyền của cổ ñông, thành viên Hội ñồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ 
lúc nào nếu xét thấy cần thiết. 

ðiều 10: Nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, ðiều lệ 
VPBank, quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông.  

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi 
ích của VPBank. 

3. Trung thành với lợi ích của VPBank; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 
của ngân hàng, lạm dụng ñịa vị, chức vụ và tài sản của ngân hàng ñể thu lợi cá nhân hoặc 
ñể phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác hoặc làm tổn hại tới lợi ích của VPBank. 

4. Thông báo kịp thời, ñầy ñủ, chính xác cho Hội ñồng quản trị về quyền lợi có thể gây xung 
ñột mà họ có ñược ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và chỉ ñược sử 
dụng những cơ hội ñó khi Hội ñồng quản trị ñã xem xét và chấp thuận. 

5. Không ñược cạnh tranh bất hợp pháp với VPBank hoặc tạo ñiều kiện cho bên thứ ba gây 
tổn hại lợi ích của VPBank. 

6. Không ñược tạo ñiều kiện ñể cá nhân mình hoặc người có liên quan của mình quy ñịnh tại 
khoản 10 ðiều 5 Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP vay vốn VPBank với những ñiều kiện ưu ñãi, 
thuận lợi hơn so với quy ñịnh chung của pháp luật và của VPBank. 

7.  Không ñược tăng lương, thù lao, trả thưởng khi VPBank bị lỗ. 

8. Các nghĩa vụ khác do ðiều lệ VPBank quy ñịnh. 

 

CHƯƠNG II 
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TỔ CHỨC CỦA BAN KI ỂM SOÁT  

 

ðiều 11: Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát 

1. ðại hội ñồng cổ ñông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo qui ñịnh 
của Luật Doanh nghiệp và ðiều lệ VPBank. 

2. Thành viên Ban kiểm soát bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát. Hình thức 
biểu quyết; tỷ lệ số phiếu chấp thuận so với tổng số phiếu biểu quyết do ðiều lệ VPBank 
quy ñịnh. 

3. Ban kiểm soát của VPBank có tối thiểu 03 thành viên, trong ñó phải có ít nhất 1/2 (một 
phần hai) tổng số thành viên là chuyên trách. 

4. Ban Kiểm soát có bộ phận giúp việc và ñược sử dụng bộ phận kiểm toán nội bộ của 
VPBank ñể thực hiện các nhiệm vụ của mình. 

5. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không 
quá 05 năm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể ñược bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ 
không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên ñược bổ sung hoặc thay thế thành viên bị ñương 
nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của 
nhiệm kỳ. Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt ñộng cho ñến khi Ban 
Kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. 

6. Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát không ñược uỷ quyền cho những người 
không phải là thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thành 
viên Ban kiểm soát ñược uỷ quyền không ñược uỷ quyền lại cho người khác. 

7. Cổ ñông pháp nhân muốn thay thế người ñại diện hoặc người ñược uỷ quyền ñại diện của 
mình ñang giữ chức Kiểm soát viên thì phải có văn bản gửi ñến Ban kiểm soát và Hội ñồng 
quản trị VPBank ñể xem xét và giải quyết. 

ðiều 12: Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát họp ñịnh kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể ñược triệu tập họp bất thường 
ñể kịp thời giải quyết những công việc ñột xuất.  

2. Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập cuộc họp bất thường theo ñề nghị của:  

a) Ít nhất 02 thành viên Ban kiểm soát; 

b) Giám ñốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà nội. 

c) Các trường hợp khác do ngân hàng quy ñịnh. 

 

CHƯƠNG III 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KI ỂM SOÁT 

 

ðiều 13: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát  

1. Giám sát việc tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ ngân hàng trong quản trị, 
ñiều hành ngân hàng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ðại hội ñồng cổ ñông trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao. 
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2. Ban hành Quy ñịnh nội bộ của Ban Kiểm soát. ðịnh kỳ hàng năm, xem xét lại Quy ñịnh 
nội bộ của Ban Kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo. 

3. Chịu trách nhiệm về các vấn ñề liên quan ñến bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm 
tra, kiểm soát nội bộ theo quy ñịnh của Ngân hàng Nhà nước. Có quyền sử dụng tư vấn 
ñộc lập và quyền ñược tiếp cận, cung cấp ñầy ñủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu 
liên quan ñến hoạt ñộng quản lý, ñiều hành ngân hàng ñể thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 

4.  Thẩm ñịnh báo cáo tài chính 06 tháng ñầu năm và hàng năm của ngân hàng, bao gồm cả 
báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán ñộc lập thực hiện. Báo cáo ðại 
hội ñồng cổ ñông về kết quả thẩm ñịnh báo cáo tài chính hằng năm, ñánh giá tính hợp lý, 
hợp pháp, trung thực và mức ñộ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo 
tài chính. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội ñồng quản trị trước khi trình 
báo cáo và kiến nghị lên ðại hội ñồng cổ ñông. 

5.  Xem xét sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, ñiều hành hoạt ñộng của ngân 
hàng khi thấy cần thiết hoặc theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông hoặc theo yêu cầu 
của cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông lớn theo quy ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều 31 Nghị ñịnh 
59/2009/Nð-CP. Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận ñược yêu cầu của cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông nêu trên. Trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo, giải trình về 
những vấn ñề ñược yêu cầu kiểm tra ñến Hội ñồng quản trị và cổ ñông hoặc nhóm cổ 
ñông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy ñịnh tại khoản này không ñược 
cản trở, gây gián ñoạn hoạt ñộng bình thường trong việc quản lý, ñiều hành hoạt ñộng 
kinh doanh của ngân hàng. 

6.  Kịp thời thông báo cho Hội ñồng quản trị khi phát hiện trường hợp vi phạm của người 
quản lý ngân hàng theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP, ðiều lệ ngân hàng và quy 
ñịnh pháp luật hiện hành có liên quan, ñồng thời yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi 
vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Lập danh sách những người có liên 
quan của thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám ñốc và cổ 
ñông sáng lập, cổ ñông sở hữu cổ phần trọng yếu của ngân hàng, lưu giữ và cập nhật danh 
sách này. 

7.  ðề nghị Hội ñồng quản trị họp bất thường hoặc ñề nghị Hội ñồng quản trị triệu tập ðại 
hội ñồng cổ ñông họp bất thường theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP và ðiều lệ 
ngân hàng. 

8. Triệu tập họp ðại hội ñồng cổ ñông bất thường trong trường hợp Hội ñồng quản trị có 
quyết ñịnh vi phạm nghiêm trọng quy ñịnh tại Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP hoặc có quyết 
ñịnh vượt quá thẩm quyền ñược giao và trường hợp khác theo quy ñịnh tại ðiều lệ ngân 
hàng. 

9. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy ñịnh tại ðiều lệ ngân hàng. 

ðiều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát  

1. Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy ñịnh 
tại Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP. 

2. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban Kiểm soát trên cơ sở xem xét các vấn ñề 
và mối quan tâm của tất cả thành viên Ban Kiểm soát liên quan ñến nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ban Kiểm soát; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Kiểm soát. 

3. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát. 
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4. Thay mặt Ban Kiểm soát triệu tập ðại hội ñồng cổ ñông họp bất thường hoặc ñề nghị Hội 
ñồng quản trị họp bất thường theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 59/2009/Nð-CP. 

5. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát 
theo Quy ñịnh nội bộ của ngân hàng. 

6. ðảm bảo các thành viên Ban Kiểm soát nhận ñược thông tin ñầy ñủ, khách quan, chính xác 
và ñủ thời gian thảo luận các vấn ñề mà Ban Kiểm soát phải xem xét. 

7. Giám sát, chỉ ñạo các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện các công việc ñược 
phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. 

8. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong 
thời gian vắng mặt. 

9. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy ñịnh tại ðiều lệ ngân hàng. 

ðiều 15: Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm soát  

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm soát theo ñúng quy ñịnh 
của pháp luật, ðiều lệ ngân hàng và Quy ñịnh nội bộ của Ban Kiểm soát một cách trung 
thực, thận trọng vì lợi ích của ngân hàng và cổ ñông. 

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát. 

3. Yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát triệu tập họp Ban Kiểm soát bất thường. 

4. Kiểm soát các hoạt ñộng kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo tài 
chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm nếu có. 

5. ðược quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của ngân hàng cung cấp số liệu và giải trình các 
hoạt ñộng kinh doanh ñể thực hiện nhiệm vụ ñược phân công. 

6. Báo cáo Trưởng Ban Kiểm soát về các hoạt ñộng tài chính bất thường và chịu trách nhiệm 
cá nhân về những ñánh giá và kết luận của mình. 

7. Tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn ñề 
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn ñề có xung ñột lợi ích. 

8. Tham dự các cuộc họp Hội ñồng quản trị, tham gia ý kiến và ñưa ra kiến nghị, nhưng 
không ñược biểu quyết. 

9. Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội ñồng quản trị nếu ý kiến 
của mình khác với các quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị và báo cáo trước ðại hội ñồng cổ 
ñông. 

10. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy ñịnh tại ðiều lệ ngân hàng. 

ðiều 16: Quyền ñược cung cấp thông tin của Ban kiểm soát  

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội ñồng quản trị và các tài liệu kèm theo 
phải ñược gửi ñến thành viên Ban kiểm soát cùng thời ñiểm và theo phương thức như ñối 
với thành viên Hội ñồng quản trị.  

2. Báo cáo của Tổng giám ñốc trình Hội ñồng quản trị hoặc tài liệu khác do VPBank phát 
hành ñược gửi ñến thành viên Ban kiểm soát cùng thời ñiểm và theo phương thức như ñối 
với thành viên Hội ñồng quản trị.  

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ 
sở chính, chi nhánh, công ty con và ñịa ñiểm khác; có quyền ñến các ñịa ñiểm nơi người 
quản lý và nhân viên của VPBank và công ty con làm việc.  
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4. Hội ñồng quản trị, thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc, người 
quản lý khác phải cung cấp ñầy ñủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác 
quản lý, ñiều hành và hoạt ñộng kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.  

ðiều 17: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát  

5. Thành viên Ban kiểm soát ñược trả thù lao, tiền lương theo công việc và ñược hưởng các 
lợi ích khác theo quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông. ðại hội ñồng cổ ñông quyết ñịnh 
tổng mức thù lao và ngân sách hoạt ñộng hằng năm của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày 
làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hằng ngày 
của thành viên; 

6. Thành viên Ban kiểm soát ñược thanh toán chi phí ăn, ở, ñi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư 
vấn ñộc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao, tiền lương và chi phí này không vượt quá 
tổng ngân sách hoạt ñộng hằng năm của Ban kiểm soát ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông chấp 
thuận, trừ trường hợp ðại hội ñồng cổ ñông có quyết ñịnh khác; 

7. Thù lao và chi phí hoạt ñộng của Ban kiểm soát ñược tính vào chi phí kinh doanh của 
VPBank theo quy ñịnh của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên 
quan và phải ñược lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 

 

CHƯƠNG IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 18: Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước ñây trái với Qui chế này ñều 
hết hiệu lực thi hành.  

ðiều19:  ðại hội ñồng cổ ñông ủy quyền cho Hội ñồng quản trị giữa 2 kỳ ðại hội, ñược quyền sửa 
ñổi, bổ sung Quy ñịnh này cho phù hợp với các quy ñịnh của pháp luật liên quan. Các ñiều 
khoản liên quan ñến ðiều lệ VPBank trong Qui chế này mặc nhiên ñược ñiều chỉnh theo 
khi ðiều lệ VPBank ñược sửa ñổi.   

 

         T/M HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
         Chủ tịch 

 
                    ðã ký 

 
 

        PHẠM HÀ TRUNG 
 

--------------------------------------- 


