












DIEU LE 

NGAN HANG THLIcING MAI CO PHAN QUOC TE VIET NAM 

£iéu le so 1001 .GC.2022(1) quy dinh to' chUc và hoat lông cüa Ngân hang thiiclng mal c6 phn QuOc 

Tè Viêt Nam (VIB) du`q fcDa i hi dOng cO dông VIB thông qua ngày 17.11.2022 và có hiu lçic k 	ti( 

ngày diicc Oai hi dOng c6 dông thông qua. 

CHLJcING 1. QUY O!NH CHUNG 

Diêu 1 .Oinh nghia Va CC thuât ngCf trong Diêu lê 

1. 	Trong Diéu le nay, nhcmg thuãt ngctdài dAy thiçic hiu nhU sau: 

(a) 'Diu lè" là Diéu lè cCia VIB. 

(b) "NHNN" là Ngân hang Nhà nUOc Viêt Nam. 

(c) "€HDCD" là Oi hôi d6ng CO d6ng cCia VIB. 

(d) "BKS" là Ban Kim soát cta VIB. 

(e) "HDQT" là HÔI c6ng Quán tri cCia VIB. 

(f) "DDPL" là ngiiäi di diên theo pháp lut cüa VIB. 

~, (g) "TGD" là TOng Giãm d 05 ctia VIB. r-, 

(h) "Ngiiäi quân lv" là Chü tich HDQT, thành viên HDQT, TGD, Phó TGD, Giám d6c Tài chinh cüa VIB. 

(i) "NgiJOi diéu hành" là TGD, Phó TGE, Gám 	6c Tài chInh, Giám dOc KhOi/Ban, Ké toán trtiông, 

WrTl dOc Chi nhánh cüa VIB. 

0) 	'56 Dàng k CO dong" là sO dang k CO dông cüa VIB diqc lp và km giCr b&i VIB hoc Trung 

tam ltiu k ching khoán Viêt Nam ("lTLKCK") hoãc TOng cOng ty luu k và bü trCi chng khoán 

Viêt Nam ('TCTLKCK") theo quy djnh cüa pháp lut. 

(k) 	'VOn diéu lè là tOng mênh giá CO phn dã bàn cüa VIB. 

(I) 	"Co' phán" là Von diéu 1@ duc chia thành nhiéu phn bng nhau. 

(m) 'C6 phiéu" là chCing chi do VIB phát hành, btit toán ghi so' hoãc da lieu diên tCt xác nhân quyén 

sâ hciu môt hoãc môt so' CO phán. CO phiéu hiên nay là CO phiéu cO ghi ten. Trong qua trinh 

hoat dong khi CO nhu cu Va theo quy dinh cüa pháp luât VIB se phát hành CO phiéu khong ghi 

ten. CO phiéu phái cO day dii các nôi dung theo quy di nh ccia pháp lut. 

(n) "Co' dOng" là to' chUc hoác cà nhân sà hcsu môt hoc mt so' CO phn và dang k ten trong SO 

Dàng k9 CO dong. 

(o) "CO dông [an" là CO dOng sà hüu trUc tiép và/hoc gián tiép W 5% vOn CO phn có quyén biu 

quyét tra len. 

(p) "Ngiiai có lien quan' là to' chcsc, Ca nhân có quan he tri$c tiép hoãc gián tp vOi VIB theo quy 

dinh cóa phap luât. 

(q) "Nguäi ni b' bao gOm ChU t!ch HDQT, thành vién HDQT, DDPL, TGD, Phó TGE, Giám dOc Tài 

chInh, Ké toàn truOng; Trtiâng BKS và thành viên BKS; thu k cong ty cOa VIB, nguài phy tràch 

quân tri cong ty cCia VIB, nguäi duac üy quyén cong bO thông tin cüa VIB. 

(r) 'Dia chi lien lac' là dia chi dang k try sâ chInh dOi vài to' chtc; dia chi thuOng trU hoc ni lam 

viec hoãc dia chi khàc ccia cá nhân ma nguai dO dang k vOi VIB d lam dia chi lien lc. 

(s) 'Sà giao dich ching khoãn' là S& giao dch chfng khoàn Vit Nam va càc cong ty con. 
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2. 	Các W ngü, thut ngu, khái nim chiia duçc clinh nghia trong Diéu le se thiçic hiu theo các quy 

dinh pháp luât CO lien quan. 

Oiêu 2.Tên, hlnh thüc, tru s&, chi nhánh, van phông dai diên và thai han hoat Ong 

1. TênNgânhàng 

(a) Ten y & bng tiéng Vit: Ngan hang Thing mai c6 phn Quóc T Viêt Nam. 

(b) Ten day &i bang ting Anh: Viet Nam International Commercial Joint Stock Bank. 

(C) 	Ten viEt tat hng ting Vit: Ngân hang Qu6cTé. 

(d) 	Ten vit tt bang ting Anh: Vietnam International Bank(VIB). 

2. 	VIB thicic t6 chtk duài hmnh thik cong ty c6 phn CO ticách pháp nhân và tin hành kinh doanh 

theo Oiéu lê Va pháp lut. 

3. 	Try sO d5ng k' cüa Ngân hang 

(a) D!a chi try sO chInh: Thng 1 (tng trot) Va tng 2 TOa nhà Sailing Tower, S 111  Pasteur, PhuOng 

Ben Nghé, Quân 1, Thành phö H6 Chi Minh, Viêt Nam. 

(b) Diên thoai: 028 6299 9039 

(C) 	Fax: 028 6299 9040 

(d) Telex: 411389 VIB HNVT 

(e) Ma Swift: VNIBVNVX 

(0 	E-mail: vib@vib.com.vn  

(g) Website: www.vib.com.vn  

4. 	VIB cO the thành lap chi nhánh, phong giao dch, van phOng di din, dn vi su' nghip và các 

hlnh thCc hiên din thixcing mi khác 0 trong niOc và/hoãc niiOc ngoài d thiic hin cac myc 

tiêu hoat dong càa VIB phü hp vOi quy djnh cOa pháp luât. Danh sách các chi nhánh cüa VIB 

theo Phu luc 1. 

5. 	Trit khi châm düt hoat thng tru'Oc thOi han theo quy dinh cCa Oiéu l, thOi han hoat dông ci:ia 

VIB là 99 nãm k ti$ ngày 25.01 .1996, ngày NHNN cap Giy phép thành lp và hoat dong cho 

VIB. ThOi han hoat d6ng cüa VIB CO the diçic gia hn theo quy dnh cüa pháp luât. 

Diéu 3. Muc tiêu hoat dng 

1. VIB xây thing d6 trO thành mt trong nhcfng ngân hang luOn sang to và huOng den khách 

hang nht ti Vit Nam. 

2. Myc tiêu chung là xây dy'ng VIB tr& thành môt ngân hang thlidng mi co' phn da nang, IOn 

manh, cO uy tin, cO cong ngh6 hin di, quân l rCii roan toàn, phãt trien 6n dnh và ben vu'ng. 

3. VIB xac dinh sCf mênh bao gôm: 

(a) 061 v0i khách hang: Vilçt trôi trong viêc cung cp các giâi pháp sang to nham thóa man töi da 

nhu cu khách hang. 

(b) 06i vOl nhân viên: Xây clung van hOa hiêu qua, tinh than doanh nhân và môi truOng lam vic 

hiu qua. 

(c) Döi vOi C6 dOng: Mang lai các giâ tri hap dan và ben vCng cho Co' dOng. 

(d) 061 vOl Ong dông: OOng gop tIch cçc vao sçf phát trien cong d6ng. 

Oiéu 4.C1 cau to chCfc quân ly, quân tn, kim soát và diêu hành 

1. 	Ccicau to' chicquan l' 
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(a) DHECD. 

(b) HSQT. 

(C) 
	

BKS. 

(d) TGD. 

2. 	Cc câu t6 chcsc hoat d6ng cia VIB bao gôm: 

(a) Try so chInh (Hôi sO). 

(b) Các chi nhánh, phong giao dich. 

(c) Cong ty con. 

3. 	Co cu t6 chctc cüa Try sO chInh 

(a) HDQT. 

(b) BKS. 

(c) TGD. 

(d) Các Khái, Ban, Trung tam thuc Try sO chInh. 

(e) Kim toàn nôi b. 

Dieu 5.Tài khoân cüa VIB 

1. VIB phâi mO tài khoân tién gCii tai NHNN và duy t(i trén tài khoàn tin gi nay s6 dit blnh quàn 

không thp hn muc dutra bt buôc. 

2. VIB dt.tcc mO tài khoân thanh toán tai t6 chüc tin dung, chi nhnh ngân hang nUOc ngoài khác. 

3. VIB du'cc mO tài khoàn tién gCsi, tài khoàn thanh toán 0 nuOc ngoài theo quy dinh càa pháp lut 

ye ngoai h6i. 

Oiéu 6. Dau cia VIB 

1. Dãu ca VIB bao g6m du duic lam tai cc sO khâc du hoäc dâu duOi hlnh thik chCt k s6 theo 

quy dinh ca pháp luât ye giao dich din tCs. 

2. HOQT quyêt dinh các nôi dung lien quan den du duec lam tai cc sO khc du, bao góm Sd 

Rieng, hlnh thtk, ni dung dâu, viec quàn l' và kiu giÜ du cOa VIB, 

3. TGD quyêt dinh càc nôi dung lien quan den dáu duOi hinh thüc chci k s6, bao gdm so' lucing, 

hinh thik, ni dung chCt k9 
s, 

 viec quàn l' va luu giCs chCt k sd cOa VIB. 

4. TGD quyCt dinh loai dâu, s6 luqng, hInh thirc, nÔI dung du, vic quân l và liiu giCI dáu cüa chi 

nhánh, phOng giao dich. 

Oiéu 7. Ngithi dai diên theo pháp luât 

1. TGD là nguOi dai din theo pháp luât ciia VIB. 

2. DDPL là Ca nhàn dai dièn cho VIB thiic hiên cac quyén va nghia vy phát sinh tü giao dich cüa 

VIB, dai diên cho VIB vOi tucách ngtiOi yêu cu giãi quyét viec dan sii, nguyen den, bi den, ngiiOi 

cO quyen ku, nghia vy lien quan truOc Trong tài, TOa an va các quyên và nghia vy khác theo quy 

dinh cCa pháp luât. 

3. DDPL phài cu trü 0 Vièt Nam, triRlng hep yang mat 0 Viêt Nam phài üy quyén bng van bàn 

cho nguOi khác là NguOi quán I, NguOi diéu hành dang cijtrü tai Viêt Nam cle^thLtc hin quyên 

và nghia vy ccia mlnh. TruOng hap nay, DPL An phâichiu trách nhim v6 viec thçlc hin quy&n 

va nghia vu dã üy quyén. TruOng hap het thOi han Ciy quyén theo quy djnh ti khoàn nay ma 

DDPL chua trO lai Viêt Nam và khong có üy quyén khác thi NguOi duçic Ciy quyên vn tiep tyc 
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thc hiên các quyén và nghia vy cüa DDPL trong phm vi dã &tçlc üy quyn cho dn khi DDPL 

tr& Ii lam vic ti VIB hoc cho de'n khi HSQT quyét dinh Ur ngiiäi khãc lam DDPL. 

4. TrtRing hcip SDPL vng mt ti Vit Nam qua 30 ngày ma không Oy quyén cho ngfäi khác thttc 

hin các quyén và nghia vy cüa DDPL hoc chét, mat tIch, dang bi truy cüu trách nhim hlnh 

siI, bi tam giam, clang chp hành hlnh phat tü, clang chp hành biên pháp xt( 19 hành chInh tai 

ccf so cai nghin bt buQc, w sO gião dyc bat buc, bi han ch hoc mt nãng kc hành vi dan 

sii, CO khô khãn trong nhn thi(c, lam chO hành vi, bi Tôa an cm dam nhiêm chk vu, cm hành 

nghé hoc lam cOng viec nht dinh thl HOQT cC( ngtJi khác lam £DPL. 

5. Trách nhiêm cüa DDPL: 

(a) Thic hin các quyn va nghia vy ducic giao mt cách trung thç(c, cn trong, töt nht nhâm bão 

dam ki Ich hçp phãp cOa VIB. 

(b) Trung thành vOl li ich cCia VIB; khong lm dung da vi, chik vy và sCf dung thông tin, bi quyt, 

cc hôi kinh doanh, tài san khác cüa VIB de^tLi lci hoãc phyc vu Icci Ich cüa t6 chü'c, Ca nhân khác. 

(c) Chu trách nhim Ca nhân döi vOl nhüng thièthai cho VIB do vi pham nghia vy quy dinh ti fiu 

nay. 

(d) Các trách nhim khác theo quy dinh VIB và phap Iuât. 

£iêu 8. Pham vi kinh doanh 

VIB, vOl sLf chip thuán cüa DHSCS, dJcc tiên hành tat câ các hoat dOng kinh doanh cüa ngân 

hang thiicing mal dUcic quy dinh trong Giy phép thành lap và hot dông cOa VIB &c NHNN 

cap va cac hoat dông kinh doanh khác phü hp vOi quy dinh cCia phãp Iut. 

fiu 9. Huy dông von 

VIB huy dQng von theo quy dinh cia pháp Iuât và cUa NHNN diiOi các hlnh thü'c sau: 

1. Nhân tin gi không k' han, tién g(i có k' han, tién gi tl& kim và các loal tin gCii khác. 

2. Phát hành cht.ng chi tién gCi, kS'  phiu, tin phiéu, trái phieu va chü'ng chi chtThg khoán khác d 

huy dcng von. 

3. Vay, nhn gui v6n cüa to chüc tin dung, chi nhánh ngân hang niidic ngoài, to' chü'c tài chinh 

trong niiOc và ntiOc ngoài. 

4. Vay v6n cüa NHNN diOi h'inh thac tái cp v 6n. 

S. 	Thic hiên các hlnh thuc huy dng v6n khác. 

Diêu 1 O.Hoat dong tin dung 

VIB cap tin dung CO hoäc không có tài san báo dam cho to' chtk va cá nhân theo quy dinh ca 

pháp lut và cOa NHNN dual các hlnh thü'c sau: 

1. Cho vay. 

2. Chit khau, tái chigt khau cong cy chuyn nhuJng va giay td cO giá khác. 

3. Bâo Iãnh ngân hang. 

4. Phat hanh the tin dyng. 

5. Bao thanh toán trong nuOc va bao thanh toán quöc tê. 

6. Mua, dau tu'trái phiu doanh nghiep dLfOi hlrih thi.c cap tin dung. 

7. Thu tin dyng ([IC). 

8. cac hlnh thic cap tin dyng khác. 
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Oiêu 11 .Cung Ung phung tiên, dich vu thanh toán va t 6  chitc Va tham gia các he th 6ng thanh 

toán 

1. 	MO tài khoân thanh toán cho khách hang. 

2. 	Cung Ung phiicng tiên, dich vu thanh toãn. 

3. 	Cung Ung dich vy thanh toãn trong ntiOc 

(a) Cung Ung phticrng tiên thanh toãn. 

(b) Thiic hièn dich vu thanh toán sec, Iênh chi, üy nhiêm chi, nhd thu, üy nhiêm thu, thti tin dyng, 

the ngân hang, dich vy thu h6 và chi h. 

4. 	T6 chi1c va tham gia cac h6 thöng thanh toán 

(a) VIB diic t6 chik thanh toán nói bô, tham gia he thong thanh toán lien ngàn hang qu& gia. 

(b) VIB dcic tham gia he thong thanh toán quOc t6 sau khi duqc NHNN chp thun. 

Diu 12.Tham gia thi trt.ting tién tê và kinh doanh, cung Ung dich vu ngoai h6i và san phâm 

pháisinh 

1. VIB &icic tham gia du thu, mua, bàn tin phiu Kho bac, cong cu chuyn nhng, trái phiu 

Chinh pii, tin phiéu Kho bac, tin phiu NHNN, các giáy td Co giá khác và tham gia hoat dong 

khác trén thi truong tién tè. 

2. Kinh doanh, cung Ung dich vu ngoai hOi trên thi truOng trong nuOc và trên thi truOng quOc té 

theo quy dinh cüa pháp luât và cia NHNN. 

3. Kinh doanh, cung Ung san phm phái sinh ye t' giá, lãi sut, ngoi h61, tien te và tài san tài 

chinh khác theo quy dnh phàp luât và huOng dan cia NHNN. 

Dieu 1 3.Góp von và mua c 6  phn 

1. 	VIB gop vön, mua c6 phán theo quy dinh ccia pháp Iuãt và huOng dan cia NHNN. 

2. 	Khi can thçc NO hot Ong kinh doanh sau dày, VIB phái thành lp  hoc mua li cong ty con, 

cong ty lien ket: 

(a) Bâo lãnh phát hành chng khoán, môi giOi chCrng khoãn; quãn lv', phân ph6i chUng chi quq dau 

wchng khoán; quán l danh muc dau wchng khoàn và mua, bàn c6 phieu. 

(b) Cho thuê tài chInh. 

(C) 	Báo hiem. 

3. 	VIB dijcic thành lap, mua lai cong ty con, cOng ty lien két hoat dông trong linh vi/c quàn I nd 

và khai thác tãi san, kiu hdi, kinh doanh ngoai hOi, yang, bao thanh toán, phãt hành the tin 

dung, tin dyng tiêu diing, dich vy trung gian thanh toãn, thông tin tin dung. 

4. 	VIB &(cic gop vOn, mua c6 phân ctia doanh nghiep hoot dong trong các Iinh viIc sau dày: 

(a) Báo hiem, chitng khoán, kieu h6i, kinh doanh ngoai h6i, yang, bao thanh toãn, phát hành the 

tin dung, tin dung tièu dung, dich vy trung gian thanh toán, thông tin tin dung. 

(b) Linh vc khác khong quy dinh ti diem (a) khoân nay. 

5. 	Viêc thành lap, mua lai cOng ty con, cong ty lien ket theo quy dinh ti khoân 2 và khoán 3 Di6u 

nay và vic gop vOn, mua c6 phan theo quy dinh ti khoân 4(b) iéu nay phái dlIdc  sI chap 

thuan truOc hang van bàn cca NHNN. 

6. 	VIB, Cong ty con cia VIB duac mua và nàm giCic6 phiéu cua t6 chk tin dung khãc vOl diêu kin 

và trong giOl han quy dinh cia phàp luât và Diu lé. 
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Oiêu 1 4.Hoat dông ngân hang diên tt 

1. VIB duac thuc hiên càc hoat dong kinh doanh qua viêc sCl dung các phucing tiên dien tü, 

phucing thik giao dich diên tCt theo quy dinh cCia pháp luât ye giao dich din tct va hiiOng dn 

cüa NHNN. 

2. VIB phài báo dam an toàn và bão mat trong hoat dông ngân hang dien tCt theo huàng dn ctia 

NHNN. 

Dieu 1 5.Cung cap các sin phm, dich vu ngân hang và hoat dông kinh doanh khác 

VIB cung cap các san pham, dich vy ngân hang cho khách hang và các hot dng kinh doanh 

khác theo quy dinh cCia pháp luát và cia NHNN, baa góm: 

1. 	Uy thác, nhãn üy thác, dai l trong linh vUc On quan den hoat dong ngân hang, kinh doanh 

báo hiem, quán l tài san. 

2. 	DIch  vy quân l' tiên mat, ttJ van ngân hang, tai chInh; các dich vy quân li', bâo quân tài san, cho 

thud tC, két an toàn. 

3. 	TL( An tài chinh doanh nghuep, tii van mua, bàn, hap nh5t, sap nhâp doanh nghiêp và tUvân 

dâutd. 

4. 	Hoat dông mua, bàn na. 

5. 	Mua, bàn trãi phiêu Chinh phü, trái phieu doanh nghiêp. 

6. 	Dich vy môi giâi tién tê. 

7. 	Lau k chang khoán, kinh doanh yang va cac hoat dong kinh doanh khác lien quan 8n hoat 

dng ngãn hang. 

8. 	Cung üTig san pham phái sinh giá cá hang hóa. 

9. 	Da'u tit hcip d6ng tuclng Iai trái phieu ChInh phi. 

10. Vidiêntü'. 

11. Cho vay, gui v6n dói vâi t6 chüc tin dung, chi nhành ngân hang nàc ngoài, t6 chuc tài chInh 

trong niiâc Va nuiàc ngoài. 

12. Kinh doanh bat dongsãn 

VIB không dtjccc kinh doanh bat dong san, trü càc truàng hap sau dày: 

(a) Mua, du lu, so hüu bat dQng san de' sudyng lam try sO kinh doanh, dia diem lam vièc hoäc Cd 

sO kho tang phyc vy trtic tiep cho các hot dng nghip vy ctia VIB. 

(b) Cho thuê mt phan try sO kinh doanh chtia stI dyng hét, thuôc sO hcrn cOa VIB. 

(C) 	Nm gic$ bat dng san do vic xü 19 ncr vay. Trong thai han 03 nãm, ké t1 ngày quyt dinh xü I 

tài san baa dam là bat dng san, VIB phâi bàn, chuyén nhudng hoäc mua lai bat dong san nay 

d bâo dam t' 16 du tuvào tài san cô dinh và muc dich sd dung tài san c6 dinh theo quy dinh 

cOa pháp lut. 

13. Cung cap dich vii bb tr, thanh toán giao dich chdng khoán theo quy dinh tai diem a khoân 4 

iCu 56 Lut Chdng khoán. 

14. Ngän hang giám sat theo pháp lut ye chdng khoán. 

15. Các san pham, dich vy và hoat dng kinh doanh khác. 

Diêu 16.Vón dieu lê, Co' phân, CO' dông sang lp 
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V6n diéu lê cüa VIB là 21.076.729.450.000 döng (Hal mc1i möt nghln không tram bay miløi sàu 

t bay tram hai muai chin trièu bön tram näm muai nghln dOng). 

TOng só VOn diéu le ccia VIB dic.ic chia thành 2.107.672.945 CO phán ph6 thông vOl mênh già là 

10.000 d6ng/C6 phn. 

VOn diu lê diçic hach toán bang dông Viêt Nam. 

2. 	VIB phãi duy trl giã tri thuc cO cüa Von diéu lê tOi thiéu bang mic vOn pháp dinh ctia ngân hang 

thc1ng mai theo quy dinh cüa phap luât. 

VIB chi dtjqc dung VOn diéu lè và qu9 dii trü d6 gop von, mua co' phân cüa doanh nghiêp, ciia 

các to' chac tin dyng khác theo quy dinh cüa pháp luât và không dticic gOp von, mua c6 phn 

cüa các doanh nghip, to' chi.tc tin dyng khàc là CO dông. 

4. 	VOn diéu lê diicic sü dung vào càc muc dIch theo quy dinh cCia VIB phu hp vOl quy dinh cüa 

phâp luât va NHNN. 

5. 	Thay dOI VOn diéu l: 

(a) Viêc thay dOi VOn diéu l (tang hoc giâm) phái diic HCD thông qua và sau dO phâl diic 

NHNN chp thuân bAng van bàn tnuOc khi thuc hiên theo quy dinh cüa pháp Wt. 

(b) Trmnh tii, thu tyc thay d61 VOn diéu lè thuc hiên theo quy dinh cüa pháp luât. 

(C) 	Sau khi thay d6i VOn diéu l, VIB phâi sta d6i iéu lê theo VOn diéu lé mOi và gi(i Diéu 16 dã sita 

dOi cho NHNN, dãng k' vOl ca quan nhà nijOc CO thm quyén v Von diu 16 mOi, dOng thOi 

cong bO thông tin theo quy diinh  cOa pháp luát. 

6. 	VIB có the' tang them so' hang CO phn/C6 phiu diiac quyén chào bin và bin càc CO phn/C6 

phiu do trong qua tninh hoat dong d tang VOn diéu l theo mt trong các hlnh thc sau: 

(a) Chào bin cho các CO dông hiên hUu. 

(b) Chào bin ra cong chüng. 

(c) Chào bin rieng he. 

(d) Càc hlnh thtc chào bin, phát hành khàc cho CO dông hién hctu và các dOl tang khàc theo quy 

dinh ccia pháp Iut. 

7. 	Các CO phan cüa VIB vào ngày thông qua Diéu 16 nay chi bao g6m CO phn phO thong. VIB cO 

the' phàt hành càc loai CO phn itu dãi sau khi có stichp thuân cia DHDCD Va phü hcip vOl các 

quy dinh cua pháp lust. Quyên và nghia vy cOa CO dong ph6 dong và CO dong sO hu'u CO phn 

Ju dãi theo quy dinh cüa phàp luât và Diu lê. 

8. 	Danh sàch CO dOng sang lap theo Phy hyc 2. 

9. 	CO phn phO thông phâi duac Uu tiên chào bin cho các CO dong hin hüu theo t' 16 tiidng tng 

vOl t' he sO hciu CO phn phO thông cOa ho trong VIB, tri tnirOng hap OHOCO quyét dinh  khác. 

TruOng hap, sO CO phn dii kin chào bin khong duac C6 dông hoc nguOi nhn chuyn quyén 

iu tiên mua dàng k mua h& thl HSQT cO quyén quyét dinh bin so' CO phn &Ic quyn chào 

bin con hal cho CO dong và nguOi khàc vOl di4u kiên không thun li hcn so vOl nhcing diu 

kin dã chào bin cho các CO dông, trü tnuOng hap DHDCD có chp thun khác hoc pháp lut 

ye chCing khoán cO quy dinh khàc. 

10. Môt CO dong hoc mt nhóm CO dông có On quan hoäc mt nhà du tii niiOc ngoài duc sO 

hu sO CO phn không vut qua môt ti 16 phn tram VOn dieu 16 ma phap lut cho phép. 
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11. T' le sâ hüu C6 phan cüa nhà du tUntiàc ngoài töi da là 20,5% Von diéu Iê và CO th &Icic diéu 

chirth giám/täng theo quyét dinh cüa SHCD nhing không vifçlt qua t' 16 tOi da pháp luât cho 

phép. 

Oiu 17.C6 phiéu 

C6 dông &tçsc cap C6 phièu Wang üng vài s6 Co' phán và loal Co' phn so hcfu. 

TriiOng hap Co' phiéu diiçic phát hành dual hthh thtk chang chi và/hoäc khi Co' dông chUa thçc 

hin viêc lu'u kq ti TTLKCK hoc TCTLKCK theo quy dinh cüa phàp lut, VIB phâi phát hành CO' 
phièu cho Co' dông trong thOi han 30 ngay k tu ngày CO dông thanh toán dü CO phan cam két 

mua. CO dong không phãi trã cho VIB chi phi in CO phiu. 

3. VIB Co the thay mat CO dOng quân l CO phiéu theo yeu câu cCia Co' dông trI truOng hcip CO 

dong da ltJu k CO phieu tai TTLKCK hoãc TCTLKCK theo quy dinh cCa pháp luãt. 

4. Truiong hp có sal sOt trong ni dung và hlnh thüc CO phieu do 161 ctia VIB thl quyen và li ich 

cüa CO dong sO hu nO khOng bi ánh huiOng. ODPL chu trách nhim ye thit hi do nhng sal 

sOt dO gay ra. 

S. 	TruiOng hçip CO phiéu bang chtsng chi bi mat, bi hil hong hoãc bi hCiy hoai duOl hinh thuk khác 

th'i CO dông di(çlc VIB cap lai CO phiéu theo dé nghi. Dé nghi cia CO dông phâi bao gOm các nOi 

dung saudây: 

(a) Thông tin ye CO phiéu dã bi mat, bi hu hông hoäc bi hüy hoai duiOi hlnh thtc khác. 

(b) Cam két chu trách nhiêm ye nhc$ng tranh chap phát sinh tuJviêc cap Iai CO phiéu mOi. 

6. CO phiu cua VIB không duac dung lam tài san No dam tai VIB. 

7. Trinh tu, thti tyc xin tách hoãc gop CO phiu, dinh chInh thông tin trên CO phiéu do HDQT quy 

dinh phü hp vOi quy dinh cüa pháp lut triX trt.$Ong hap CO phiêu da duiç%c km k ti TTLKCK 

hoc TCTLKCK. 

Dieu 18.Chuyén nhaçrng C' phân 

1. 	Tat cà các CO phan ducsc tçI do chuyén nhuiang trci khi Diéu lê và pháp luât CO quy dinh khãc. 

CO phieu niêm yet, däng k giao dich trên SOgiao dch chung khoán duiac chuyén nhuiang theo 

các quy dinh cüa pháp luât ye chüng khoán và thi truOng chng khoán. Vic chuyén nhufçlng 

Co phan duac thuc hiên can ctf theo các quy dinh cCia pháp luât. 

2. 	CO phan chuia duac thanh toán day 66 không dticic chuyén nhuang và hiIOng các quyn Ii lien 

quan nhui quyén nhn co' tc, quyên nhán CO phiéu phat hành de' tang von co' phan ttI ngu6n 

von chü sO hcm, quyén mua CO phiéu mOi chào ban va các quyén lai khác theo quy dinh cOa 

pháp luãt. 

3. 	Càc truOng hap chuyn nhung CO phan sau dày phái duic NHNN chap thuân bànq van ban 

truiOc khi chuyén nhuing: 

(a) Mua bàn, chuyén nhuang CO phan cüa CO dong LOn. 

(b) Mua bàn, chuyCn nhuqng CO phan dan den CO dông LOn trO thành CO dOng thuOng va nguiac 

Ii. 

4. 	Trong thOl gian dang xü ly hâu qua theo nghi quyt cOa DHDCD hoäc theo quyét dinh cua 

NHNN do trách nhiêm cá nhân, thành viên HDQT, thành vièn BKS, TGD khong &tc chuyén 

nhuang CO phan, trui môt trong các truOng hp sau dày: 
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(a) Là Ngiiäi dai din theo üy quyén cCia C6 dông là t6 chCrc bj sap nhp, hQp nht, chia, tách, giâi 

the, phà san theo quy dinh cüa phàp luât. 

(b) Bi buOc chuyen nhilcing Co' phan theo quyét dinh cOa ba an hoäc cc( quan nhà nifâc Co thm 

quyén theo quy dinh cCia pháp lut. 

(c) Chuyen nhiJng c6 phn cho nhà du tii khác nhàm thtic hiên phtfcing an ca cu lai dã diicic 

cp cO thm quyén phê duyt. 

5. Co' dong là ca nhán hoäc C6 dông là t6 chCtc CO ngikli dai din là thành viên HDQT, thành viên 

BKS, TGD không dcic chuyen nhucrng C6 phân ccia mmnh trong thai gian dam nhiem chik vy. 

6. Co' dong có quyén tang cho môt phn hoäc toàn b6 C6 phan cia mlnh cho cá nhân, t6 chc 

khác hoác südung Co' phn cüa mmnh d trâ no. Ca nhàn, t6 chüc diicic tang cho hoc nhn trâ 

no bang C6 phn sé trO thành Co' dông cOa VIB. 

7. Trttàng hap Co' dong là ca nhân chét thi ngi thita W theo di chüc hoãc theo pháp luât cüa 

Co dông tró thành Co dông ciia VIB. Tru'äng hap C6 dong là câ nhán chét ma không cO ncjJäi 

thCia ké, ngijäi thCa ké ttch6i nhân thCta k6 hoãc bi trust quyen theta k thl só CO phn ccia Co' 

dông dO discic giãi quyet theo quy dinh cüa phap luât v& dan siI. 

8. Ca nhân, to' chik nhn CO phan trong các trtidng hp quy dinh ti iéu nay chi trà thành CO 

dông tC thai diem các thông tin cüa ho ducic ghi dy dC vào 56 Dãng k9 CO dOng hoc thai 

diem khác theo quy dinh cCia pháp Iuât ye chrng khoán. 

9. Ngtscii thCia k6 C6 phn cCa thành vien HDQT hoãc BKS và các can bô quàn 19 khac Co the" so 
hCiu CO phn nhring khong duac duclng nhièn thüa k6 quyén và nghia vy là thành viên cüa 

HDQT hoãc BKS Va các chik vy quân l tucing ducing. 

10. VIB phâi chap hành các quy dinh ye phãt hành, dàng k, Wu k, niêm yet CO phieu theo quy 

dinh cóa phap luât và cria cc quan cO thm quyén. 

Dieu 19. Mua Iai C6 phân cüa C' dông 

1. VIB chi ducic mua li CO phan cta CO dông néu sau khi thanh toán het so' CO phan duc mua li 

ma vn báo dam các t' lê an toàn trong hoat dông ngàn hang, giá tri thtic cüa Von diêu lê 

không giâm thap hcin mtYc v6n pháp dinh; trrRing hp mua lai CO phan dan den vic giám VOn 

diéu lê thl phâi diiac NHNN chap thun tritOc bang van ban. 

2. VIB cO the mua lai CO phan theo quy dinh ccia i4u le và phü hp vOi quy dinh phãp lut. 

3. CO dong cO quyén yêu cau VIB mua lai CO phan theo cac triiang hp phap lut quy dinh và VIB 

phâi mua lai CO phán theo yêu cau ccia CO dông baa dam phU hap vOl quy dinh ca pháp lut 

và Diêu lé. 

Diêu 20.Tiêu chun, diéu kiên cüa thành viên BKS, Ngt11i quân ly Va Ngtthi dieu hành 

1. lieu chun, diéu kiên d6i vOi thành viên BKS, NgiIOi quan l, Ngifdli dieu hành theo quy dinh 

cüa pháp luãt và cüa VIB. 

2. Nhang trriOng hçip khong &fac dam nhim chrk vy, khOng cüng dam nhièm chüc vy theo quy 

dinh cüa pháp luât Va cria VIB. 

3. Nhcing truäng hap bi diiang nhiên mattiicach, mien nhièm, bãi nhiêm theo quy dinh ccia pháp 

luât và ctia VIB. 

4. Vièc dinh chi, tam dinh chi chik danh HDQT, BKS, TGD theo quy dinh cOa phãp luät và cüa VIB. 

Oiêu 21 .Quyén, nghia vu chung cOa thành viên BKS, NgiJ1i quân I' và Nguai diêu hành 
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1. 	ThUc hièn quyén, nghia vy theo pháp luât, £iéu lè, nghi quyét và quyét dinh cCia €HDCD. 

2. 	Báo dam lifu trCr hó so cCia VIB d cung cap duac các so Iiu phyc vy cho hoat dông quãn l, 

diéu hành, kim soát mpi hoat dông cOa VIB, hoat dong thanh tra, giám sat, kim tra cia NHNN. 

3. 	Phâi am hiu ye các loai rCii ro trong hoat dông ccia VIB. 

4. 	NgJOi quân l va Ngiiäi diéu hành không duac tang kiang, thU lao hoãc yeu du trà thiiOng khi 

VIB bi 16. 

5. 	Thành vien HDQT, thành vien BKS, TGE CO trách nhim báo cáo HDQT, BKS trong các truäng 

hçp sau: 

(a) Các giao dich gicla VIB vOl cong ty trong dO các dOi titçlng trên là thành viên sang lap hoãc là 

ngUi quán l doanh nghiêp trong thai gian 03 nàm gn nht triiOc thOi diem giao dich. 

(b) Câc giao dich giCta VIB vOi Cong ty trong dO ngithi CO lien quan ccia các dOi tuang trên là thành 

vien 1-161 d6ng quán tr, Giám dOc (TOng giám dOc) hoãc c6 dông IOn. 

6. 	Các quyén và nghia vy khác theo quy dnh cOa pháp luât va VIB. 

Oiêu 22.Trách nhiêm chung cüa thành viên BKS, Ngulcli quàn ly và Ngt$ii diêu hành 

Trách nhiêm dn trong 

Thtic hiên quyén, nghia cüa mmnh môt cách can trong, vl lcii Ich cao nht cüa VIB, CO dong. 

2. 	Trách nhim trung thçc và tránh các xunq dot ye quyén li 

(a) Thành viên HDQT, thành viên BKS, TGD, Phó TGS, theo sif Neu biet ccia mlnh, phái Cong khai 

vOl VIB các thông tin sau dày: 

i. 

	

	Ten, dia chi try sO chmnh, ngành, nghé kinh doanh, so' và ngày cap giy chüng nhn dãng 

k' doanh nghiêp, ncii dang k kinh doanh cUa doanh nghip, to' chik kinh te ma mlnh Va 

ngiJOi Co lien quan cCia mlnh Ming ten sO hc$u phãn vOn gOp, co' phân hoc Uy quyén, üy 

thác cho cá nhân, to' chüc khác dLng ten tü näm 5% vOn diéu lê trO len. 

i. 

	

	Ten, dia chi try sO chInh, nganh, nghé kinh doanh, sO và ngày dp giy chüng nhn dãng 

k' doanh nghiep, ncii dãng k' kinh doanh cCia doanh nghièp ma mlnh va nguOi có lien 

quan dang là thành vi 6n Hôi dOng quân tn, thành viên Hi d6ng thành viên, thành viên 

Ban kiem soát hoac TOng giám dOc (Giám dOc). 

Viêc cong khai thông tin quy dinh tai diem nay va viêc thay dOl thông tin lien quan phâi ditac 

thtic hiên bang van ban trong thOi han 03 ngày lam vic, k tü ngày phát sinh hoäc Co thay dOi 

thông tin. 

VIB phái cong khai thông tin quy dnh ti diem nay dnh kS'  hang näm cho OHSC và dUc niêm 

yet, Wu giCr tai try sO chinh ctia VIB. 

VIB phài thông báo bang van ban cho NHNN các thông tin quy dnh ti khoán nay trong thOl 

han 07 ngày lam viêc, k tiJ ngày VIB nhân duçic thông tin cong khai nêu trên. 

(b) Trung thành vOi VIB; khong st( dyng nhang thông tin, bI quyét, w hôi kinh doanh cO the mang 

lal kyi Ich cho VIB, lm dyng da vu, chüc vu và tài san cUa VIB vi myc dIch Ca nhân hoc d phyc 

vy lcii Ich cOa to' chüc, cá nhân khác. 

(c) Thông báo kip thai, day dci, chInh xác cho VIB ye quyén li ccia minh tai to' chUc khác, giao dich 

vOl to' chc, cá nhân khác Co the gay xung dt vOl li Ich cCia VIB và chi duc tham gia vào giao 

dich do khi dudc HDQT chap thuân (d6i vOl NguOi quán l, NgtJOi dieu hành) hoãc BKS chap 

thuân (dOl vOl thành vièn BKS). 
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(d) Không &c tao diéu kiên d bàn than hoäc ngtiäi có lien quan càa mlnh vay v6n, sCi dyng các 

dich vt.i ngân hang khác cCia VIB vài nhung diéu kiên iu dãi, thuân Icri han so vài quy dinh chung 

cOa VIB. 

(e) Thành vièn BKS, NgiJài quân l, Giám d6c Khöi/Ban va nhClng ngiJâi có lien quan cüa các döi 

tiang nay khong &iac sI dyng hoãc tiét lô cho ngtiâi khác các thông tin ni bô dê  thiIc hiên 

các giao dch Co lien quan. 

3. Trách nhim ye thit hal và b61 thiiOng 

Thành viên BKS, Ngiiäi quàn l va NgRui diéu hành phái chlu  trách nhim theo quy dinh cüa 

pháp luât và VIB ye nhcmg thièt hal gay ra, chiu trách nhiêm Ca nhãn và/hoãc lien dOi den bü lqi 

Ich bi mat, trà lai li ich dã nhân va bôi thitOng toàn bô thiêt hal cho VIB và ben tht( ba néu vi 

phm nghia vu cüa mlnh. 

4. Trách nhiêm khác theo quy dinh cüa pháp luát, iéu le va quy dinh khác cüa VIB. 

Diêu 23.Quyên tra Wu so sách và h 6  sdVlB 

1. Co dông phO thông có quyén tnic tiep hoãc bang môt van bàn yeu cu, qua lut sti hoc nguOi 

diiac u' quyén, xem xét, tra ciu, trIch hoãc sao chup: thông tin cCia mirth trong danh sách Co' 

dông ma VIB sn cO, Diéu lé và các biên bàn và nghi quyet cia £HDCD ti try sO chmnh ccia VIB 

(trong giO lam viec) hoc tren trang thông tin diên tCsdã diiac VIB dãng nhiiquy dinh ti khoân 

5 Diéu nay. Yêu cu cüa nguäi duçuc u' quy4n phâi duçic kern theo bàn g6c giãy u' quyén cCia 

CO dông va nhóm CO dOng ma ngi do dai diên hoãc mt bàn sao diJc cong chtng, chi(ng 

thtic ctia giây u' quyèn nay. 

2. CO dông phO thông hoäc nhOm CO dông quy dinh tai Diéu 27.13 CO them quyén xem xét, tra 

ctu, trich lyc biéri bàn và nghi quyêt, quyet dinh cCia HDQT, báo cáo tài chInh giaa nãm và hang 

nàm, báo cáo cüa BKS, hap döng, giao dch phái thông qua cta HDQT và tài lieu khác, trI tài 

lieu lien quan den bI mat thiiclng mi, bI mat kinh doanh cCia VIB. 

3. Thành viên HDQT, thành viên BKS, TOng Giám dOc, PhO TOng Giám dOc có quyèn tra cüu SO 

Dang k9 CO dOng, danh sách CO dông, so' sách va hO sa khác ccia VIB vi nhcsng myc dIch lien 

quan tOi chuc vy ciia mirth vOi diéu kièn các thông tin nay phài di$c bào rnt. 

4. VIB se phâi lau hO sa, tài lieu phát sinh trong qua trinh hot dng ti try sO chInh hoc da 3im 

khác theo quy dinh cCia pháp luát va VIB. 

5. Dièu l, các biên bàn và nghi quyêt cCia OHOCO phãi diiac k9 ban hành và cong b 0 tren trang 

thông tin diên tCi cüa VIB, Cong bO thông tin theo quy dinh cCia pháp luât và VIB. 

Diéu 24.Xây dung và duy tel hoat dông dia he th6ng kim soát ni bô 

VIB phài xây dung he thöng kim soát nôi bô d báo dam các yêu câu sau: 

Hiu qua và an toàn trong hoat dông; bâo ye, quãn 19, sü dung an toàn, hiu qua tài san vs các 

nguOn liic. 

He thOng thông tin tài chinh và thông tin quân 19 trung thic, hçup 19, dy dü và kip thai. 

Tuàn thC pháp luát va các quy che, quy trinh, quy dinh ni bQ. 

CHUcING 2. CO DONG VA DAl HOl DONG c6 DONG 

Diéu 25.C6 dông 
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1. CO dOng là chà sc huu VIB và se cO các quyén và nghia vy ticlng thig vOi sO ltidng CO phn ho 

shc$u. 

2. VIB phãi CO it nhât 100 CO dong. 16 chctc và Ca nhãn nisOc ngoài duc mua và sâ hau CO phn 

theo quy dnh càa pháp lut. 

3. NgiJi dal diên theo ày quyén càa CO dông là to' ch.k: 

(a) Ngiiäi di din theo ày quyén cüa CO dông là to' chc phâi là Ca nhán dUc ày quyén bang van 

bàn nhàn danh CO dong dO thVc hin các quyén và nghia vy theo quy dlnh  pháp lut và iéu 

lê. 

(b) CO dOng là to' chik so h1u it nht 10% tOng sO CO phn ph6 thông cO the' ày quy4n t6i da 03 

ngJOi di dièn theo ày quyén. 

(C) 	Triông hap CO dông là to' chCrc cct nhiéu ngiJOi dai diên theo ày quyén thl CO d6ng phâi xác 

dnh cy th e^ sO CO phn cho mói ngiJoi di din theo ày quyén. TritOng hp CO dông khong xàc 

dinh sO CO phn Wang Ong cho m61 ngtläi di din theo ày quyén thl sO CO phn se disqc chia 

déu cho tt câ ngIJOi di din theo ày quyén càa CO dong. 

(d) Vièc chi dinh nguOi dai diên theo ày quyén cüa CO dOng phâi bang van bàn, phài thông No 

cho VIB. Van bàn cC nguäi di diên theo ày quyn phài CO CC ni dung chà yu sau dày: 

i. Ten, ma sO doanh nghip, dia chi try sO chinh càa CO dong. 

ii. SO Itiang ngOi di din theo ày quyén và t' 16 CO phn Wang Ong càa môi ngiiOi di 

din theo ày quyén. 

iii. Ho, ten, dia chi lien lac, quOc tich, so' The can ciiOc cong dan, Giy chüng minh nhân dan, 

Ho chiéu hoãc giy td chtng thiic Ca nhân hap phãp khác càa trng ngiiOi di diên theo 

ày quyén. 

iv. ThOi han ày quyén Wang Ong càa tüng ngJOi di din theo ày quyn; trong dO ghi rO 

ngày bat dáu diicic di din. 

V. 	Ho, ten, chci k càa nguOi dai dièn theo ày quyên và ngiiOi dai then theo pháp luãt càa CO 

dông. 

(e) Vic c hoc chm düt ngtiOi di din theo ày quyn se có hiêu lc k tu ngày VIB nhân &xac 

thông báo W CO dông, tri trtiOng hp chm dt ày quyn dtr h9p DHDCD thVc hin theo quy 

dinhcàaVIB. 

(0 	NgiJOi dai dièn theo ày quyên phài CO các tièu chun va diu kiên sau dày: 

L 	CO näng li1c hành vi dan sçIday dà 

ii. Không thuc dOi tiiçlng khong có quyn thành lap và quân ly doanh nghiep tai Viêt Nam. 

iii. CO dOng là doanh nghip nhà ntfOc (difc tO chüc quân 19 di$Oi hlnh thIc cong ty trãch 

nhiêm hu'u han, cong ty co' phan do Nhà nUOc nâm giü trên 50% von diéu lè hoäc tOng sO 

c6 phn có quyn biu quy&trCtdoanh nghiep do Nba niiOc nám giCil00% vOn diéu l) 

khong dticic cü nguOi cO quan he gia dinh càa NguOi quán 19 và càa ngiWi CO thm quyn 

b6 nhiêm NgitOi quân l lam dai dièn ti VIB. 

(g) Tràch nhièm càa NgtJOi dai dièn theo ày quyén càa CO dOng là to' chrc 

NguOi dai din theo ày quyn nhân danh CO d6n9 thçtc hièn các quyén và nghia vy càa 

CO dong tai DHCD theo quy dnh cCia pháp luât và Diu lê. Moi han ch càa CO dong 

dOi vOi ngiiOi dal din theo ày quyén trong vic thic hin các quyn, nghia vii càa CO 

dông Wang Ong ti DHDCD déu khOng cO hiêu lic dOi vOl ben thLI ba. 
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ii. Ngiiäi dal din theo ày quyén có trách nhiêm tham du day dà cuc hop cüa EHDC€; thtc 

hièn các quyén va nghia vy duac ày quyén môt cách trung thuc, can trong, tOt nht, bâo 

ye Icyi ich hap pháp cüa CO dông cCs di dien. 

iii. Nguâi di dièn theo ày quyén ch!u tràch nhiêm triiàc CO dong ci( di din do vi phm 

trãch nhièm quy dinh tai Diéu nay và pháp luât. CO dông ctl dal din chju trách nhim 

truâc ben thtY ba d6i vOi trách nhiêm phát sinh lien quan den quyén và nghia vy duqc 

thic hiên thông qua nguài dai dièn theo ày quyén. 

4. 	Tat cà các thông No, tài lieu, thông tin, trao d6I gci tài CO dông (bao gôm câ thông No mäi 

hpp DHCD, lay kién CO dông bang van bàn) có the diiçic gOi thông qua mt trong càc 

phucing thtc sau: this, thu diên tü, tin nhan diên thoai, phucsng tiên diên tcs, to' chüc ltiu k, 

bang càc phisdng thi3c/hinh thCic On lac khác phü hap vol quy dinh càa pháp lut Va quyet 

dinh cOaVIB. 

iêu 26.S6 Dãng ky Co dong 

1. 	SO Dàng k' CO dông Co the' là On bàn giay, tap clCY lieu diên tü ghi nhn thông tin ye sO hu CO 

phan càa càc c6 dông. 

2. 	Truäng hp CO dông có thay d6i thông tin dia chi lien lac thl phài thông báo kip thai vOl VIB 

và/hoc TTLKCK và/hoãc TCTLKCK d cap nhât vào So D5ng k' CO dông. VIB không ch!u trách 

nhim ye vic khong lien lac duac vöi CO dông do không duc thông báo thay dOi da chi lien 

lac càa CO dông. 

3. 	56 Sang k CO dông phài Co các nôi dung chà yeu phü hqp vOi quy dinh phàp lut. 

Diêu 27.Quyén cüa CO dông phO thông 

1. Quyén duac d6i xcs blnh dng. Mói CO phân càa cüng môt loai déu tao cho CO dông sO hC$u các 

quyên, nghia vy và Icri Ich ngang nhau. Truang hap VIB CO CáC loai CO phan isu dãi, các quyên 

va nghia vy gan lien vOi các loai CO phan isu dãi phài duc OHDCD thông qua và cong bO day 

dO cho Co' dông. 

2. Tham du và phát biéu kién trong các cuôc hop DHSCD và thisc hièn quyén bieu quyet trt5c 

tiép tai cuoc hop DHDCS hoäc thông qua ngiiOi dai dièn theo ày quyên hoãc theo hinh thfc 

khác do pháp luât, Diêu lè quy dinh. Môi CO phãn phO thông có môt phièu bieu quyCt. 

3. Suac nhân cO tUc, CO phieu thuOng vOl mik theo quyét dinh ccia SHSCS. 

4. Chuyn nhung CO phan theo quy dinh trong Diéu ILa phü hp vOl các quy dinh càa pháp lut. 

5. Duac isu tiên mua CO phan mOi chào bàn tiscng Ung vOl t lè CO phan phO thông càa tCfng CO 

dong khi VIB tang VOn diéu lê, trI trung hap có quyet dinh cüa SHOCS phê chuan bàn mQt 

phan hoàc toàn bô CO phãn mOi cho môt hoãc môt nhóm nhà dau tu. 

Xem xét, tra Wu, trIch luc, sao chép thông tin càa mmnh trong SO Sang k' CO dông, danh sách 

CO dong Co quyen bieu quyét, danh sách CO dong cO quyen dçs h9p OHOCO và yêu cau sUa d6i 

nhcsng thông tin không chinh xác hoãc bO sung nhclng thông tin can thiet ye mlnh. DDPL phài 

cung cap kip thai thông tin, scsa d6i, b6 sung thông tin không chinh xác theo yêu cau ccia CO 

dông; chiu tràch nhim bOi thiiäng thit hal phat sinh do không cung cap hoc cung cap không 

kip thai, không chinh xàc thông tin. Trinh tu, thà tyc yêu cau cung cap thông tin, cap nhât 

thông tin CO dông thi/c hiên theo quy dinh càa phàp luât và HSQT/TGO. 
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7. 	Diiçic tip can day 66 thông tin dinh kS'  và thông tin bt thiJng do VIB cong bó theo quy dinh 

cUa pháp tuât. 

Xem xét, tra ct(u, trIch lyc hoác sao chyp Eiu lê, biên bàn hop DHCO và nghi quyet DHDCD. 

Khi VIB giài the' hoãc phá san, dticic nhân mt phn các tài san cOn li tiiclng irng vOi s6 C6 phn 

gOp vào VIB theo quy dinh ca pháp Iuãt ye giài the', phá san. 

10. Yêu câu VIB mua lai Co' phân cOa ho trong các triiàng hçip pháp Iuât quy dinh. 

ii. Co' dông sâ hctu Co' phn lien tyc trong thai hn It nht 01 näm cO quyén: yèu cu HDQT dinh 

chi thic hiên nghi quyét do HDQT thông qua trái vOi quy dinh ci:ia pháp Iut hoäc Dieu lé gay 

thièt hi cho VIB; tii mlnh hoãc cüng vOi Iuât sU, ké toán, kiem toán viên CO chCtng chi hành 

nghé tnic tiép xem xét cãc báo cáo HDQT trthh OHECD (gôm: báo cáo ket qua kinh doanh cüa 

VIB; báo cáo tài chinh; baa cáo dánh giá cong tác quàn l, diéu hành VIB; báo cáo thm dinh 

ca BKS) trong thOi gian hap 19. 

12. Uy quyén bang van bàn cho ngJOi khác thuc hiên các quyén, nghia vu ccia mlnh; ngtiäi duorc  

Cy quyen khOng disc i(ng cU vOi tJ cách cia chInh mmnh. 

13. CO dông hoäc nhóm CO dông sâ hcxu tü 05% tOng so CO phân phO thông trâ len có them các 

quyén sau: 

(a) Yêu câu triêu tap h9p DHDC€ theo các quy dinh cCia pháp Iuât và ieu Iê. 

(b) Yêu cu BKS Hem tra tang An dé cy the lien quan den quàn 19, diéu hành hoat dong cia VIB 

khi xét thây can thiét. Yêu cu phài the hin bang An bàn có day dü các thông tin theo quy 

dinh cüa pháp luât. 

(c) Các quyén khác theo quy dinh cüa pháp luât và Eiéu Ie. 

14. CO dông hoãc nhOm CO dOng quy dinh ti khoàn 13 Siéu nay cO quyén yêu càu trièu tap h9p 

DHDCD trong các trix5ng hap sau dày: 

(a) HDQT vi pham nghiem trong quyCn ccia CO dông, nghia vu cta NgiOi quân 19 hoãc ra quyét 

dnh v1st qua thm quyén dUc giao. 

(b) Nhim k9 ca HDQT dã viJQt qua 06 tháng ma HDQT mOi chifa diiçlc bàu thay the. 

Yêu càu trièu tap hop OHOCO phài bng van bàn và phài bao gOm ho, ten, d!a  chi lien lac, quOc 

tch, so' giày tä pháp 19 cOa cá nhân dOi vài CO dông là cá nhân; ten, ma so' doanh nghip hoc 

so giày td phap 19 c0a to' chtc, da chi try sä chInh dOi vài CO dong là to' chüc; so' liiang CO phàn 

và thOi diem dang k9 CO phàn ccia titng CO dong, tOng so' CO phàn ccia cà nhOm CO dOng Va t9 

lê sO hu'u trong tOng so' CO phn, can cU và 19 do yêu càu triu tp h9p DHDCD. Van bàn yêu cãu 

cO 66 chci k9 cOa các CO dông lien quan hoc van bàn yeu càu dtlac lp thành nhiéu bàn và tp 

hap dü chü k9 cia các CO dOng có lien quan ghép Ii. 

TriiOng hçip yêu cau triêu tap hop DHDCD vi 19 do quy dinh tai diem (a) khoàn nay thi kern theo 

yêu càu triu tap hop phài có càc tài lieu, chUng cCI ye các vi phm cüa HDQT, mtc d6 vi phm 

hoãc ye quyét dinh viit qua thm quyén. 

15. CO dong hoäc nhOm CO dông sO hüu trên 10% tOng so' CO phân ph6 thông trong thai hn lien 

tuc It nhàt 06 thang có quyén yêu càu triu tp hop OHOCO theo quy djnh ccia pháp Iuãt va 

VIB. 

Yêu càu triu tp hpp OHOCS áp dyng tUng tiX iéu 27.14, 

16. Các quyén khác theo quy dinh cCia pháp luât và Siu lê. 

Dieu 28.Nghia vu càa CO dông phO thông 
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I . 	Tuãn thu £iéu le va các quy ché quân l nOi bô ccia VIB; chap hành nghi quyét, quyèt clinh cua 

OHCD, HDQT. 

2. CO d6ng CO các nghia vu wang ng theo sO CO phán và loi Co' phn ma hp s& htfu. CO dOng 

chi chu trách nhim ye cac khoàn na va cac nghia vu tài san khác ccia VIB trong phm vi v6n 

c6 phan da gOp vào VIB. 

3. Thanh toán dü tién mua CO phn da dang k9 mua trong thôi hn VIB quy dnh. Chu trãch nhim 

triiöc pháp lut ye tinh hp pháp cüa ngu6n vOn gOp, mua, nhãn chuyén nhiqng CO phn ti 

VIB; không sci dung nguOn vOn do to' chüc tin dyng, chi nhánh ngân hang nL(àC ngoài cap tin 

dyng dé mua, nhãn chuyén nhticing CO phn; khong duac gop vOn, mua CO phn d,Jài ten ctia 

Ca nhan, pháp nhãn khác duài moi hlnh thc, trct truông hap ciy thác theo quy dinh cüa pháp 

luât. 

4. Khong duac rUt vOn dã gop bang CO phan ra khOi VIB dOi moi hlnh thctc, tr( triiàng hap &c 

VIB hoãc ngilài khác mua lai CO phn theo quy dinh ccia pháp Iuât. Tru'ông hp Co CO dông rUt 

môt phn hoc toàn bô vOn CO phn dã gOp trái vOi quy dinh tai khoân nay thl CO dông dO và 

thành vien HDQT, DDPL va ngui cO Iai ich On quan trong VIB phãi cüng lien dOi chu trãch 

nhiêm ye các khoãn na và nghia vu tài san khác cUa VIB trong pham vi giá tr! CO phn dà bi rUt 

va cac thièt hal xãy ra. 

5. Cung cap dia chi chinh xac khi dang k mua CO phn và khi cO thay dOi thông tin da chi lien 

lac. 

6. CO dông Lan không duc lai dyng iiu the cua mlnh gay ânh huông den các quyén, lai ich ccia 

VIB va cUa các CO dông khác theo quy dinh cUa pháp lut và Diéu I. 

7. CO dông LOn CO nghia vy cong b6 thông tin theo quy dinh cUa pháp lut, 

8. Chiu tràch nhiêm Ca nhàn khi nhân danh VIB diiOi moi hlnh thtc cle^ thtfc hin môt trong các 

hành vi sau dày: 

(a) Vi pham pháp Iuát. 

(b) lien hành kinh doanh và càc giao dich khác ae w Iai hoãc phyc vy Iai ich cUa to' chik, cá nhân 

khâc. 

. 	CO dông nhân uy thác du wcUa to' chik, cá nhãn khác d4 sâ hciu CO phn phài cung cap cho 

VIB thông tin ye chO sâ hcu thiic sucOa so' CO phn ma mlnh nhân Ciy thác du w. VIB cO quyén 

dinh chi quyén CO dông cUa các CO dOng nay trong truOng hp phát hin hp không cung cap 

thông tin xác thic ye chU sâ hIu thl/c sU các CO phn dO. 

10. Bão mat các thông tin duac VIB cung cap theo quy dinh tai iéu Id và pháp lut; chi scr dyng 

thông tin &Iac cung cap d thisc hiên va bâo yequyén và Iai ich hap phâp cOa m'inh; nghiêm 

cam phát tan hoãc sao, gCi thông tin ducsc VIB cung cap cho to' chik, cà nhàn khac. 

11. Các nghia vy khác theo quy dinh cUa pháp lut và Diéu Iê. 

Oiêu 29.Oai hôi dông CO dông 

1. 	DHCD bao gOm tat câ CO dông có quyén bieu quyt, là ca quan quyét dinh cao nhat cUa VIB. 

DHCD hop thifäng nien mOi nãm 01 Ian. DHDCD phãi h9p thiiäng niên trong thai hn 04 

thang ké W ngày két thUc nãm tài chinh và HQT cO quyén quyét dinh gia hn h9p DHDCD 

thixang niên trong triläng hap can thiét, nhung không qua 06 thang k tCi ngay két thUc nàm 

tài chinh. Ngoài cuc hpp thuöng nien, DHCD cO the hpp bat thuUng. Ola diem hpp OHOCS 

ducic xàc dinh là nai chCi toa tham du hop và phái & trên Iánh th( Viét Nam. CuOc hop OHDCD 

Diéu Ie VIB 	 15 



&scc t6 ch(tc bang h'inh th.k trtic tiép hoãc truc tuyén hoãc triic tiép két hçip triic tuyén theo 

quy dinh tai Quy ché nôi bô ye quán tri cong ty ccia VIB. 

2. 	HDQT triêu tap hop DHC€ thlfäng niên và IUa ch9n dia diem phü hçip. €H€CD thuàng nien 

quyét dinh nhcIng An dé theo quy dinh cOa pháp Iuât và €iéu Iè, dac biêt thông qua báo cáo 

tài chinh nãm. Triiàng hçip Báo cáo Hem toan báo cáo tài chinh näm cüa VIB CO các khoán ngoai 

tri$trpng yéu, ' kién kiem toán trái ngucic hoãc tifchöi, VIB phài mäi di din cong ty Hem toán 

dôc Ip di hop OHOCO thi11ng niên. Thành viên HOQT và thành viên BKS phài tham di! h9p 

OHOCO thtJng niên d trà Iài các câu hOi cüa C6 dông tai cuôc hop (néu cO); truUng hçip bat 

khà kháng khOng tham diur duic, thành viên HOOT và thành vien BKS phái báo cáo bang An 

bàn vài HDQT va BKS. 

3. 	HDQT phài triêu tap hçp OHOCO bat thuàng trong các truäng hop sau: 

(a) HDQT xét thay can thiêt vi Icri Ich ciia VIB. 

(b) Báo cáo tài chinh qu', 06 tháng hoäc báo cáo tài chinh nãm dã di!cc kiem toán phân ánh vön 

chO sà hu'u dã bi mat 1/2 so vài so dau ks'. 

(c) S6 thành viên HDQT, thành viên BKS It hcin so' thành viên töi thiu theo quy dinh cüa pháp Iuât 

va Oiéu le. 

(d) Theo yeu cau cia C6 dong hoäc nhOm C6 dông quy dinh tai Siéu 27.13 và Oiéu 27.15. 

(e) Theo yêu cau cüa BKS. 

(f) Theo yêu cau cOa NHNN. 

(g) Các trtJung hçsp khác theo quy dinh cüa pháp Iuât va Diéu Iê. 

4. 	Triêu tap h9p OHOCO bat thiJng 

(a) HDQT phâi triêu tp hçp OHOCO trong thai hn 60 ngày k tt! ngày k tir ngày so' thành viên 

HOQT hoäc thành vien BKS con Iai nhti quy dinh tai khoãn 3(c) Oiéu nay (thai han nay có the 

kéo dài them phy thuQc vào vic NHNN chap thun danh sách dçt kién bau thành viên HOOT, 

thành vien BKS) hoác trong thai han 30 ngày k tCt ngày nhãn diJc yêu câu quy dinh tai khoán 

3 Oiéu nay. 

(b) TruOng hçup HOQT khong triu tap hop OHUCO theo quy dinh ti diem (a) khoân nay thi trong 

thOi hn 30 ngày tip theo, BKS phái thay the HDQT triu tp h9p OHOCO. 

(c) TruOng hp BKS khOng triu tp h9p OHOCO theo quy dinh ti diem (b) khoân nay thl trong 

thOi hn 30 ngày tiép theo, CO dông hoc nhóm CO dong có yêu cau quy dinh ti diem (a) khoàn 

nay có quyn di din VIB triu tp h9p OHOCO theo quy dinh cüa pháp Iut và Oiéu I. Trong 

triiang hp nay, CO dông hoãc nhOm CO dong triu tap hop OHOCO có thC d6 nghi NHNN giam 

sat vièc triêu tap, tién hành cuôc hop và ra quyét dinh ciia OHOCO néu xét thay can thiét. 

5. 	Tat cà chi phi cho viec triêu tap và tién hánh hpp OHOCO ducic VIB hoàn Iai. Chi phi nay khong 

bao g6m nhC!ng chi phi do CO dông chi tiêu khi tham dv cuôc hop OHOCO, ke^ cà chi phi an ó 

và di Iai. 

Dieu 30. Nhiêm vu và quyên han cüa DHDCD 

1. 	OHOCO thuOng niên CO quyén tháo Iuân và thông qua các van de' sau: 

(a) Bão cáo tài chinh hang nãm dã &tQc kiem toán; mac cO tCc sau khi dã hoàn thành nghia vy 

thué và câc nghia vy tài chinh khác cüa VIB. 

(b) Báo cáo cia HDQT. 

(c) Báo cáo cCia BKS. 
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(d) Ké hoch kinh doanh hang nãm cOa VIB. 

(e) Các An d khác thuc thm quyén theo quy dinh cüa pháp lut. 

2. 	SHOCO thtiOng nién vã bat thRing thông qua quyét dinh ye các vn dé sau: 

(a) Thông qua dinh hiking phát trién cüa VIB. 

(b) So kiong thành vien HOQT, BKS tCing nhièm ki; bau, mien nhiêm, bãi nhiêm, bau b6 sung, thay 

the thành viên HDQT, thành vién BKS. 

(C) 	MC1c thu lao, thiiâng va cac lai ich khác dOi vUi thành viên HOQT, BKS và ngân sách hoat dong 

ciia HOQT, BKS. 

(d) LiJa chçn cong ty kiém toán dôc lap, bãi mien kiem toán viên dôc lap khi xét can thiét. 

(e) Stsa dÔI, b6 sung Diéu lê, Quy ché nôi bô ye quân tri cong ty, Quy ché tài chinh; phè chuan Quy 

chê t6 chttc và hoat dông cüa HOOT và Quy ché t6 chic và hoat dóng cia BKS. 

(f) Co cáu t6 chik, bO may quân l diéu hành ccia VIB. 

(g) Thành lap cong ty con. 

(h) Phuong an thay d61 müc vOn diéu l; phiiong an chào bàn CO phan, chia CO phiéu thiiàng, bao 

gOm loai CO phan và sO luçing CO phan mOi se chào bàn. 

(i) Phuong an phát hành trái phiéu chuyén d6i, trái phiéu kern chang quyén. 

(j) Chia, tách, hop nhât, sap nhap, chuyén d6i hmnh thik pháp I, giái the hoäc yêu cau phá san VIB. 

(k) Kiém tra, xem xét và xü l' theo tham quyén các vi pham cüa HOQTI BKS gay thit hai cho VIB và 

C6dông. 

(I) 	Phtiong an gOp vOn, mua c6 phán cca doanh nghiep, to' chüc tin dung khác Va phiicing an 

chuyén nhucing phan v 6n dã dãu tu ra ben ngoài có giá tri tc.r 20% tró ten so vài Von diéu lê ghi 

trong báo cáo tài chInh da duçcc kiem toán gân nhat. 

(m) Dáu tii, mua, bàn, cam cO, the chap tài san ciia VIB cO giá trl tCi 20% trâ len so vOl VOn diéu l 

duac ghi trong báo cáo tài chInh da duc Hem toan gain Mat, tril triiOng hqp thuôc các hot 

dong kinh doanh thông thuäng cüa VIB da ducic co quan nhà nuOc có tham quyén cap phép 

(bao g6m nhiing khOng giOl han nghièp vy  dãu tu, mua, bàn trái phiéu chinh phii, trái phiéu 

doanh nghip và các loai giây th có giá khác; cam co', the chap tài san cOa VIB d vay vOn trén 

thi truOng lien ngân hang) do HOOT hoc TGO quyét dinh. 

(n) Mua lai trên 10% tong sO CO phàn dã bàn cua mói loai. 

(o) Càc hcip d6ng, giao dich cO giá tri trén 20% VOn diéu 16 ghi trong báo cáo tài chInh da ditoc 

kiém toán gan nhât gOm: 

I. 	Các hap dóng giCla VIB vOi cong ty con, cOng ty lien két cCia VIB. 

ii. Cac hap d6ng giaa VIB vOi Ngui quân ly, thành vièn BKS, Co' dOng LOn, ngtJOi cO lien 

quan cia các dOi ttfçlng nay. 

iii. Giao dich gicfa cong ty con, cong ty do VIB nam quyèn kirn soát trên 50% trO len von 

diéu lè vOl Ngikii quán lv', thành vién BKS hoãc vOi nhung nguOi Co lien quan cOa hç. 

Ngikii quân lv', thành viên BKS phái báo cáo bng van bàn cho HOQT, BKS ye viêc ho và nguOi 

cO lien quan cCia ho có lien quan den hap dOng, giao d!ch  quy dinh tai diem nay. 

Nguâi dai diên VIB k hap dOng, giao dich trên dày phâi thông báo cho HOQT va BKS ye 66i 

tirçlng có lien quan dOi vOl hap dóng, giao dich do và gcii kern theo dii thào hap d6 ng hoãc 

thông báo ni dung chà yéu ccia giao d!ch.  HOQT trInh dii thão hp dOng, giao dch hoäc giâi 

trinh ye nôi dung chu yéu cua hp dOng, giao dlch  ti cuc h9p OHOCO hoc lay 9 kién CO dñng 
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bang van bàn. Trng hap nay, CO' dong cO lcii Ich lien quan den các ben trong hçip d6ng, giao 

dich không có quyén bieu quyét; hp dông, giao dich diiac chp thun theo quy d!nh  tai £iéu 

35.5 và iéu 36.6. 

(p) Quyet dnh càc giâi pháp khác phyc bien dông IOn ye tài chinh cüa VIB. 

(q) Thành lp  ngân hang 100% von 0 niiOc ngoài. 

(r) B6 sung, thay 661 ngành, nghé kinh doanh. 

(s) Thay d6i ten VIB. 

(t) Thay d6i dia dim dat try sO chinh. 

(U) Gia hn thai han hoat dông. 

(v) Niêm yet/hiiy bO niêm yet C6 phieu, trái phieu chuyn dOi, trái phieu kern chC(ng quyén trong 

niiOc, chClng khoàn 0 ni$Oc ngoài. 

(w) Nhà du tiichien hicic. 

(x) Phicing an phân phdi lcli nhun sau khi thiic hiên dày dü nghia vii thue va nghia vy tài chinh 

khác cCa VIB. 

(y) Xuât toán na dã xC$ l' rii ro ra khOi ngoi bang néu sau thai gian tOi thieu 05 nãm, k t& ngày 

sC dyng du phàng d xü l rCii ro và sau khi dã thuc hièn tat cA các bièn pháp de^ thu h6i na 

nhitng khong thu hOi duçic. 

(z) Các quyén va nhièm vu khác theo quy dinh cCia pháp Iuât va Diéu le. 

3. 	CO dOng khOng dUac tham gia bieu quyet trong các trLlOng hap sau dày: 

(a) Thông qua các hap d6ng quy dinh ti diem 2(o) fiéu nay khi CO dông do hoãc ngiiOi cO On 

quan tOi CO dOng dO là mQt ben cüa hp dOng. 

(b) Vic mua lai CO phân ctia CO dOng dO hoc cüa ngiiOi Co lien quan tOi CO dông do tr( tri$Ong 

hp viêc mua lai CO phn diIc thitc hin Wang LIng vOl t' l sO hcu cüa tt câ các CO dông 

hoãc vic mua lal duac thuc hin thông qua giao dich khOp lênh trên SO giao dich ching khoán 

hoãc chào mua cong khai theo quy dinh cüa pháp luât. 

(C) 	Các truOng hap khác theo quy dinh ccia pháp luât. 

4. 	Tat cã cäc nghi quyét và các van d dã duccc dila vào chuang trinh hop phãi duac dua ra thão 

luân va Neu quy eft tai cuôc hop DHDCE. 

5. 	DHDCD ducic ty quy4n cho HDQT quyêt dnh môt sO loai vièc thuôc thm quyén cüa mlnh, trcf  

nhang loi viêc sau: 

(a) Thông qua dnh huOng phát trien cOa VIB. 

(b) SO kfang thành viên HDQT, BKS tCng nhim kS';  báu, mien nhiêm, bäi nhiêm, bu b6 sung, thay 

the thành viên HDQT, thành viên BKS. 

(C) 	S1(a dOl, bO sung Diu lê. 

(d) Phuang an thay dOi mc vOn dieu lê; phuang an chào bàn CO phân, chia CO phiéu thuOng, bao 

g6m Ioai CO phan và sO Iung CO phan mOi sè chào bàn. 

(e) Báo cáo tài chinh hang nãm dã ditc kiem toán. 

(0 	Chia, tách, hp nhât, sap nhâp, chuyen d6i hlnh thtk pháp I, giái the hoäc yeu câu phá san VIB. 

(g) Kiem tra, xem xét va xCi 19 theo thm quy4n các vi pham cüa HDQT, BKS gay thiêt hal cho VIB và 

COdong. 

Diêu 31 .ThUc hiên quyén dt.i hop OHCD 

Ill 
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C6 dông, ngiJii dai dièn theo 6y quyn cüa Co' dông là to' chik có the" tn/c tip tham di/ hop, 

iy quyén bang van bàn cho môt hoãc môt s6  cá nhân, t6 chik khác dii h9p, viêc Oy quyén dii 

hçp thUc hiên theo quy dinh tai Quy ch nôi bô v quân tri cong ty cüa VIB. 

C6 dông duqc coi là tham dii va biu quyêt tai cuôc h9p DHfCf trong trilOng hap sau day: 

1. Tham dii và biu quyét tritc tiép tai cuôc hop. 

2. Uy quyén cho cá nhân, too  chik khác tham dii va biéu quyét ti cuc h9p. 

3. Tham d$và biu quyét thông qua hôi nghi tric tuyn/trtic tip k& hçip vOi triic tuyén, bô phiéu 

dien W hoäc hlnh thik dien tit khác theo quy dinh ciia VIB. 

4. GCt1 phiéu biu quyét den cuôc h9p thông qua go thu, fax, tha dién tü. 

5. GO phiéu biu quyét bang phuang tiên khác theo quy dinh ctia Ngitäi trièu tap hop OHDC. 

Diu 32.Triêu tap hop, chang trinh hop và thông báo mi h9p DHDCD 

1. 	HOQI triêu tap h 9 p DHDC€ hoàc cuôc hop £HOCD ditac trieu tp theo quy dinh fiêu lé Va 

pháp lut. 

2. 	NgtJOi trieu tp hpp DHDCD phâi thuic hiên các cOng viec sau dày: 

(a) LAP danh sách CO dong Co quyên du hop. Danh sách CO dOng CO quyén dti h9p DHDCD dilcic 

tap khong qua 10 ngay tnuiOc ngay gui thông báo mäi h9p DHDCD. Cung cap thông tin và giài 

quyêt khiu nal lien quan den danh sách CO dông. Quy ché nôi bO ye quàn tri cOng ty cüa VIB 

quy dinh cy the ye viec lap danh sách Co dông. 

(b) LAP chiiang trmnh, ni dung cuôc hpp. 

(C) 	Chun bi tài lieu cho cuoc hop. 

(d) Dii thào nghi quyet DHDCD theo nôi dung dii kiér'i cia cuoc hop; danh sách và thông tin chi 

tiét cia các ang cCiviên trong trtJng hap bu thành vien HDQT, thành vièn BKS. 

(e) Xác dinh thOl gian và da diem hop. 

(f 	Gui thông báo mäi hçp DHSCD cho tt cà các CO dông c6 quyén d/ hpp. 

(g) Các cong viec  khác phyc vy cuOc  h9p. 

3. 	Nguici tnieu tap hop DHDCD phái gui thông báo m1i hop và tài lieu hçp den tat cà cãc CO dOng 

trong danh sách CO dông Co quyén dii hop chm nht là 21 ngày tniiOc ngày khai mac. Viec go 

tài lieu hop kern theo thông báo mi hop có the thay the bang viec dãng tãi len trang thông 

tin dién tctcua VIB. 

4. 	CO dOng hoãc nhOm Co dông theo quy dinh tai Dieu 27.13 cO quyen kién nghi van de' diia 

chiiang trinh hçp DHDCD. Kién nqhi phâi bng van bàn và duc go den VIB châm nhat 03 ngay 

lam viec trtiOc ngày khai mac. Kién nghi phâi ghi rô ten CO dông, sO hung tCfng loi CO phn 

cua CO dông, van dé kin nghi dua vào chiiang trmnh hop. 

5. 	TnuiOng hp ngitOi trieu tp hop DHDCD tCf chOl kién nghi quy dinh ti khoàn 4 Diéu nay thl 

chm nhat 02 ngày lam viêc tnuàc ngay khai mac cuQc hçp OHDCS phài trà lUi bang van bàn 

và nêu nO t' do. NguiOi trieu tp hpp DHDCD chi duic tu ch6i kién nghi néu thuec  mt trong 

các triläng hçip sau: 

(a) Kién nghi duac gui den không dung quy dinh  ti khoân 4 Oiéu nay. 

(b) Vào thai diem kién nghi, CO dong hoc nhOm CO dông không nam giCr dü tCi 05% CO phn phO 

thông trâ len theo quy dinh tai Diéu 27.13. 

(c) Van dê kién nghi khOng thuôc thm quyên quyêt dinh cua DHDCD hoäc khOng phü hap vOi li 

ichcuaVIB. 
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(d) Nhüng van de' không phU hcp vài quy dinh  tai iéu Iè và/hoãc khong phü hçip vol các quy dinh 

cüa pháp Iuât. 

(e) Các trtRing hap khác theo quy dinh ca phãp Iuât va £iéu Ie. 

6. NgJi triu tp hpp 	phâl chp nhn và &fa kin nghi quy dinh tai khoân 4 iu nay 

vao dç kin chuang trinh và ni dung cuc hop, trü tritOng hap quy dinh ti khoãn 5 Diéu nay. 

Kiên nghi duac chInh thüc bö sung vào chucing trmnh và nôi dung cuôc hpp néu &Iac DHOCE 

chpthun. 

7. HDQT triêu tp hpp SH€CD It nht 07 tháng trtiOc khi két thüc thai hn hot dQng de^ c6 dong 

ó the' biu quyét ye vic gia han hot dng ccia VIB theo de' nghi cCia HDQT. 

Diéu 33.Các diêu kiin tién hành hp OHOCD 

CuOc hop DHDCD dtfcic tiên hành khi CO so Co' dông dii hpp dai din trên 50% t6ng s6 phieu 

bu quyét. 

TruOng hap cuoc hop In thct nhát không dC dieu kin tien hành theo quy dinh tai khoàn 1 

Dieu nay trong vông 90 phüt k tC( thai diem xác dinh khai mac cuOc  hop, nguai triu tp hçp 

hüy cuôc hop. Thông báo mUi h9p In thd hal phâi duqc gui trong thai hn 30 ngày k W ngày 

dV dinh h9p In thu nht, trit truäng hqp HDQT Co quyt dinh khác. CuOc  h9p DHCS In tht 

hal &fqc tién hành khi có so' CO dông dit hçp di din W 33% tong so phieu Neu quyet trO ten 

và Co quyen quyét dinh tat câ câc van d 4  dti kien duac thông qua, phê chun tai cuc hpp 

DH€CD Ian thünhãt. 

3. 	TruOng hap cuOc hçp DHDCD Ian thü hal khong dü dieu kin tin hành theo quy djnh ti khoân 

2 D14u nay trong vông 90 phut k ttthai diem xác dinh khai mac cuQc hop, ngiiäi triêu tp h9p 

hiy cuôc hop. Thông báo mOi hpp In thU ba phâi duac gui trong thai hn 20 ngày k tCt ngày 

dt dinh hop Ian hal, tri'J truUng hp HDQT Co quyt dnh khác. Cuc hop SHDCD Ian thty ba 

duac tién hành khOng phy thuc vao tong so' phiéu bieu quyét ccia cac CO dông dLf hpp, diiac 

coi Ia hap lé va cO quyén quyet dnh tat câ các An 66 dy kien diJc thông qua, phê chuan ti 

cuQc h9p DHCD Ian thü nhat và thu hal. 

Diéu 34.Thê th(c tiên hành hop và bieu quyt tai cuoc hop DHDCD 

1. 	TrOc khi khai mac cuôc hpp, VIB phái flen hãnh thu tyc dang k CO dong dLr hp DHDC. 

2. 	Viêc bau ch6 toa, thu k' và ban kiem phieu di$çic quy dinh nhii sau: 

(a) ChO tich HDQT lam chü toa hoäc uy quyen cho thành viên HDQT khác lam chü toa cuôc hpp 

SHSC€) do HDQT trièu tap. Truäng hap Chu tich yang mat hoäc tam thai mat khâ nãng lam 

viec thl các thanh viên HDQT con Iai bãu môt nguOi trong sO ho lam ch6 toa cuQc hpp theo 

nguyen tk (la sO. Tru?ng hap khong bau thiac nguOi lam chO toa, Tn.thng BKS dieu hành d 

£HDCE bau chO toa cuôc hpp trong so' nhclng nguai du hop và nguai có phieu bau cao nhât 

lam chO toa cuôc hop. 

(b) Trong cac truOng hap khãc, nguai k9 ten trièu tap hop OHOCO diéu diéu hành d HDCD bau 

chii toa cuôc hop va ngisai cO s 0 phieu bau cao nhat lam chü toa cuc h9p. 

(C) Chu toa cO the d nghi HOCD bau Doàn Chü tich d cüng chu toa diéu Wen dai hi. 

(d) ChO toa cu mt hoàc mt 56 ngtfOi lam thu k9 hoc ban thu k cuôc hop. 

(e) DHDCD bau môt hoác môt so nguai vào ban kiem phieu hoãc giám sat kim phieu theo dé nghi 

cua Chu toa. 

022 1 
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I 	Chuang trinh va nQi dung cuôc hop phâi &icic DHDCD thông qua trong phiên khai mac. 

Chuang trnh phãi xác dinh rô và chi tit thai gian 86i vOl tung vn dé trong ni dung chticing 

trinh h9p. 

4. 	Chti toa có quyn thijc hin cac biên pháp cn thiét va hp I d diéu khign cuc h9p HDCD 

môt cách hop lé, cO trât w, dung theo chitcng trinh dã duc thông qua và phân ánh diJc mong 

muón cüa da so ngiiOi dçihgp. 

5. 	Chü ma cO quyén hoãn cuôc hop DHDCD da cO dü sO nguUi dáng k dci' hop tOl da khong qua 

03 ngày lam vièc k W ngày cuôc hop dii dinh khai mac tril tnuOng hqp pháp lut CO quy dinh 

khác hoãc NHNN có huOng dn khác va chi ditac hoãn cuc hop hoc thay d6i da dlm h9p 

trong triiOng hçp sau day: 

(a) Dia dlm h9p khong có du' chô ngôi thun tin cho tt câ ngi$Oi dv hop. 

(b) PhiJcng tièn thông tin tai da dim hop không bao dam cho cac C6 dông dci' h9p tham gia, thâo 

luán va bigu quy&. 

(c) CO ngiiOi dci' h9p can trO, gay rdi trât tU cO nguy ca lam cho cuôc hçp không diicic tin hành 

mOt cách cong bang và hp pháp. 

TniiOng hp chc toa hoãn hoc tam dung hop HCD trái vOl quy dinh cOa pháp lut Va Diéu 

le, SHOCO bu môt ngiiOi khãc trong s6 nhCi'ng ngLiOi dii' hop d thay the' chi toa diu hành 

cuôc hop cho den lüc két thüc; tt câ các nghi quyet diiac thông qua ti cuc hop dO déu CO 

NO lvc thi hành. 

6. 	NguOi triêu tap hop hoãc ch 6 toa cuôc h9p€H€CD CO các quyên sau dày: 

(a) Yêu cu t& câ nguOi dvhçp chiu sukiem tra hoãc cac biên pháp an ninh hop pháp, hcp l khác. 

(b) Yêu cau Co quan cO thm quyén duy trl trât ttfcuôc hpp; tryc xut nhC(ng nguOi không tuân thu 

quyén dieu hành cüa chü toa, co' gay r 61 trát ti, ngãn can tién trien blnh thiiOng cüa cuôc h9p 

hoãc không tuân thu các yeu câu ye kiem tra an ninh ra khói cuôc hop OHOCO. 

7. 	DHOCD thâo luãn và biéu quyét theo tCing An d trong nôi dung chiiong trinh. Viêc biu quyet 

ducic tien hành bang biu quyét tan thành, khong tan thành và không có ' kièn. Cy the ye the'  

thüc ti en hành bieu quy et và kiem phieu thvc hiên theo quy dinh cua pháp luát và quy dinh tai 

Quy ché nôi bô ye quân tri cong ty cua VIB, the lè biéu quyét ti cuôc hçp OHOED. 

8. 	CuOc hop DHDCD bang hmnh thik triIc tuyen hoc trcic  tiep ket hp trci'c  tuyen thy'c hin theo 

quy dnh cua VIB. 

Dieu 35.Th6ng qua nghi quyêt cüa DHDCD 

OHOCO thông qua nghi quyèt thuôc thm quyén bang hnh thcic bieu quyet ti cuôc hçp hoãc 

lay ' kién bang van bàn. DHDCD tht.tang niên khong diiac t6 chik bang cách lay 9 kien bang 

van bàn. 

2. 	Quyét dinh cCia DHDCD phài diiac thông qua bang hmnh thac Neu quyèt tai cuôc hpp DHOCO 

d61 vOl các van dé sau: 

(a) Dinh hiiOng phát trien cüa VIB. 

(b) SO lung thành viên HDQT, BKS tung nhiêm ks'; bau, min nhiêm, bãi nhiêm, bau b6 sung, thay 

the thành viên HDQT, thành viên BKS phü hop vOl càc diéu kiên, tiéu chuan va hlnh thiIc theo 

quy dinh  cCia pháp luát và Diéu lê. 

(c) Xem xét và xCi'I theo tham quyên cãc vi pham cCia HDQT, BKS gay thiêt hai cho VIB và CO dông. 
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(d) Chia, tách, hap nht, sap nhp, chuyn dSi hlnh thk pháp I, giãi the' hoc yeu cu Tôa an mô 

thi tyc phi san VIB. 

(e) Báo cáo tài chInh nãm cCia VIB. 

3. Tr1trU1ng hap quy dinh tai khoàn 4iéu nay, quyt diinh  ciia €H€CD &lac thông qua khi &øc 

so Co' d6n9 di din trén 51% töng sO phiéu biu quyét ccia tat cà C6 dông dii hçp néu to chtc 

cuôc h9p hoãc tOng s6 CO phan cO quyén biu quyét néu lay 9 kién CO dông bang van bàn 

chap thuân. 

4. Quyt dinh cüa DHEC€ ducic thông qua khi &Iac dal diên trén 65% tOng so' phiéu biu quyét 

cüa tt câ CO dông dii hop nu to' chttc cuôc hpp hoc tOng sO CO phan cO quyén biu quyt 

nu lay 9 kin CO dông bang van bàn chap thuân d6i vOl các van d sau: 

(a) Phiiang an thay dOl müc vOn diéu l; thông qua phiiang an chào ban co' phan, chia c6 phiu 

thu'Ong bao gOm loi co' phan và sO hang c6 phán mdi se chào bán/phât hành. 

(b) Eu tii, mua, bin, cam c6, the chap tài san cca VIB CO giá tr! tt 20% trO len so vOl Von diéu le 

diiac ghi trong báo cáo tài chInh dã diiac kiem toán gan Mat. 

(C) 	Süa dOl, bO sung Diéu he. 

(d) Thay d61 ngành, nghé và linh vUc kinh doanh. 

(e) Thay dOi ccY cáu tO chc quàn ' VIB. 

(f) Gia hn thai han hot dQng cia VIB. 

(g) Chia, tách, hp nhat, sap nhp, chuy4n dOl hinh thc pháp 19, giài the hoc yêu cau Tôa an ma 

thu tyc phi san VIB. 

Diéu 36.Thâm quyên và the thc lay y kien CO dông bang van bin dêthong qua nghi quyét dia 

OHOCO 

HDQT Co quyén lay 9 kin CO dông bang An bàn d thông qua nghi quyet cia DHCD khi xét 

thay can thiét vl li Ich cüa VIB. Vc lp danh sách CO dong gUi phieu lay 9 kien tht1c hin theo 

quy d!nh  tai Diéu 32.2(a). 

HDQT phâi chun bi và gUi phiCu lay 9 kiCn, dV thão nghi quyet DHDCD và các tàl lieu giâi trmnh 

dçt thâo nghi quyet và gUi den tat cà CO dong có quyen bieu quyet chm nhat 10 ngày trilOc 

thdi han phài gUi Iai phiu lay 9 ki& Yèu cau và càch thUc gUi phieu lay 9 kién và tài lieu kern 

theo thic hin theo quy d!nh  tai ieu 32. 

3. HDQT tO chUc kiem phiéu và lap biên bàn kiem phieu diiOi schUng Men, giàm sat cOa dal din 

BKS hoc cia CO dong không phài là Ngi$Oi diéu hành, nam gict chü'c vu quân 19 cOa VIB. Biên 

bàn và Nghi quyetHDCD phài dtic lp bang tieng Viêt, có the Ip them bang tiéng Anh. Biên 

bàn và Nghi quyét dLIcic hap bang tieng Vièt và tieng Anh déu cO hiu hu'c pháp 19 nhif nhau. 

TnuUny hiip cO sii khãc nhau ye nôi dung bàn tieng Vi và tieng Anh thl ni dung trong bàn 

tiéng Viêt có hièu litc áp dyng. 

Các thành viên HDQT, nguài kiem phieu và nguOi giám sat kiem phieu phâi hen dOi chiu trách 

nhiem ye tmnh trung thtjc, chInh xàc cOa biên bàn kiem phieu; On dOi chu trách nhim ye các 

thiêt hal phat sinh tCs cac quyet dnh diic thông qua do Hem phieu khOng trung thyt, khong 

chlnh xác. 

4. Biên bàn kiem phiêu va nghi quyet cCia HDCD bang tiêng Viêt phài diiac gUi den các CO dOng 

trong thai han 15 ngày, k tCi ngày ket thüc kiem phiéu. Viêc gUi biên bàn kiem phieu và nghi 
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quyét ccia DHDCD Co the' thay the bang viec dang tài trên trang thông tin di6n tt cOa VIB trong 

thai hn 24 giä, k tC$thäi dim két thüc kim phiéu. 

5. Phiëu lay ' kién d5 duac trá 11, biên bàn kiem phiéu, nghi quyét d5 diiqc thông qua và tài Iiu 

có lien quan gcii kern theo phieu lay y  kién deu phãi &c luu giati try sO chinh cüa VIB. 

6. Nghi quyet duac thông qua theo hinh thCic layy kién Co' dông bang van bàn có giá tri nhitnghi 

quyet ducic thông qua tai cuôc hop DHDCD. 

Diêu 37.Bi6n bàn hop DHDCO 

1. Cuôc h9p €HDCE phài dthlc ghi biên bàn và có the ghi am hoãc ghi và Wu gici diiOi hmnh thik 

dien tt khãc. Biên bàn hop và Nghi quyét DHDCD phâi dtjac lp bang tiéng Vit, có the Ip 

them bang tieng Anh. Biên bàn va Nghi quyet ducic lap bang tieng Vit và tiCng Anh déu CO 

hiêu luc pháp 19 nhu nhau. Tritdng hop có sU khác nhau ye nôi dung bàn tieng Vit Va tiéng 

Anh thi nôi dung trong bàn tieng Viêt cO hiu luc áp dyng. 

2. Biên bàn hop DHDCD bang tiéng Viêt phài ducc lap xong và thông qua triiOc khi ket thüc cuc 

hop, duac Chi toa và thu k9 k9 cuôc hop DHDCD k9 ten. TruOng hap Chi:i toa, thu k' W ch6i k 

biên bàn hop thi biên bàn nay có hiu luc neu duac tat cà thành viên HDQT tharn dV h9p k Va 

cO day & ni dung theo quy dinh. Blén bàn hop ghi rô viec ChCi toa, thu k9 tf chôi k9 biên bàn 

hpp. Ch6 toa va thu k9 cuoc hop hoãc nguOi khác k9 ten trong biên bàn hop phài lien dOi chu 

trách nhiêrn ye tInh trung thuc, chmnh xác cüa nQi dung biên bàn. Càc bién bàn nay dtiçic coi là 

nhCxng bang chCtng mang tInh két luân ye cong vic duc tién hành ti cuc hpp DHDCD dO. 

Mn bàn hop va Nghi quyét DHDCD bang tiéng Vièt phài ducic gCii cho tat Ca càc Co' dông theo 

phucng thUc nhân tài lieu ma Co' dông dã dàng k vOi VIB trong thai han 15 ngày k tu ngày 

két thüc cuQc hop; viec gifi Biên bàn hop và Nghi quyét DHDCD co the thay the bang vic cong 

bö trên trang thông tin diên tCf cia VIB trong thUi han 24 gi. 

4. 	Biên bàn hop OHOCO duac coi là bang chtng xác thitc ye nhctng cong vic da duc tién hành 

tai cuôc hçp DHDCD. 

Biên bàn hçp DHDCE, phy lyc danh sách CO' dông dãng k' dii h9p kern chc( k' cia Co' dông, 

van bàn Ciy quyên tham du hop, nghi quyét dã duac thông qua và tài lieu có lien quan gui kern 

thông báo mOi hpp phâi duqc Iuu giCs tai try sO chInh cüa VIB. 

Oiêu 38.Hiêu ILk các nghi quyêt cüa DHDCD 

Cãc nghi quyét cCia DHDCD CO hiêu ILk k ta ngày duac thông qua hoäc tCf thai diem hiu Iiic 

ghi tai nghi quyèt do. 

Nghi quyét DHDCD duac thông qua bang 100% t6ng so Co' phán Co quyén bieu quyét là hp 

pháp và cO hièu ksc ngay cà khi trInh tu va thu tyc triêu tap hpp va thông qua nghi quyét do vi 

pham quy dinh cCia pháp luât và Diéu lé. 

Truäng hap có CO dOng, nhóm CO dong yeu cáu TOa an hoãc Trpng tài htiy bO nghi quyét 

DHDCD theo quy dinh tai Diéu 39, nghi quyét dO van cO hièu lic thi hành cho den khi quyét 

dinh hüy bO nyhi quyét dO ctia Tôa an, Trong tài cO hieu ILk, trcl truOng hp ap dung biCn phâp 

khan cap tam thai theo quyét dinh ccia c quan cO thàm quyén. 

Diêu 39.Yêu cgu hOy bó quyt dinh dia DHDCD 
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Trong thai han 90 ngày, k 6W ngày VIB cong bO trên trang thông tin 8i6n ca VIB hoc ngày 

nhn dtiçic nghi quyét hoc blén ban hçp OHOCO hoc biên ban kt qua kim phiéu Iy ' kin 

DHDCDI  CO dOng hoãc nhOm CO d6ng quy dinh ti iu 27.13 có quyén yeu cu Tôa an hoc 

Trong tài xem xét, hCiy bO nghi quyét hoc mt phan ni dung nghi quyt 	trong các 

tritOng hçip sau dày: 

1. Trmnh ti$ và thi tyc triêu tap hop Va ra quyt dinh cüa HCD vi pham nghiem trong quy dinh 

cOa pháp Iuât va Diéu I, tristrtiàng hçsp cac nghi quyt cCia E)HDCD diçic thông qua bng 100% 

so CO phan Co quyén biu quyét. 

2. Ni dung nghi quyêt vi pham pháp Iuât hoãc £iêu Ie. 

CHIJONG 3. HOI DONG QUAN TR! 

Oiêu 40.U'ng cCt, de' ct thành viên HDQT 

TnJOng hcip dã xác dinh duçic tng cü vien HDQT, VIB phâi cong bO thông tin lien quan dn các 

Cng cCviên t 05 thiu 21 ngày trilOc ngày khai mac hop DHDCf. trên trang thông tin diên tLIcüa 

VIB d CO dOng CO th6 tim hiéu ye các tng cci viên nay truOc khi bO phiCu. (Jng cci viên HQT 

phài có cam két bang van ban ye tInh trung thUc, chInh Ac càa các thông tin cã nhân dL(c 

cong bO và phâi cam kêt thiic hin nhièm vu môt cách trung thUc, can trong và vi Içii Ich cao 

nhât ca VIB néu diiac bau lam thành viên HDQT. 

VIB phâi cO trách nhiêm cOng bô thông tin ye các cOng ty ma cing cc( viên clang nam gici chcic 

vii thành viên HDQT, các chcic danh quân ly khác và các Içli Ich cO lien quan tOl VIB cüa cing cci 

viên HDQT (neu cO). 

2. 	CO dông hoc nhóm CO dOng sâ hciu ti 10% tOng s65 C 62   phan ph6 thông trà len cO quyen de 

cci ngual vào HDQT nhi.( sau: CO dông hoc nhOm CO dOng nam gici t& 10% dCn dUd 20% Ong 

sO CO phan co quyén Neu quyt ditc d cci 01 cing viên; tCl 20% den dUdi 30% dic de' cci t6i 

da 02 cing viên; tC(30% den dUdi 40% diic dé cci tOi da 03 (Ing viên; ti140% den dUdi 50% dJc 

de' cci tOi da 04 cing viên; W50% den dLJdi 60% dUçlc de' cci t61 da 05 cing viên; tC(60% den dUdi 

70% ducic d cCi tOi da 06 cing viên; tit 70% den dUdi 80% duçic de' cci t6i da 07 cing vièn; và W 

80% den dildi 90% ducic de' cCi tOi da 08 cing viên. 

3. TrtRcng hclp 56 kfcing Ctng cci viên ditçic CO dong hoc nhóm CO dong nêu trên de' cci thap hcin 

so cing cci viên ma hç duc quyén de' cci thi sO cing cCi viên cOn li &c de' cci bâi các chü the 

theo thd tii itu tién sau: (I) HDQT, (ii) BKS, (iii) các CO dong khác. 

4. TriiOng hp so' IUng cing viên HDQT thong qua dé cci và Cfng cci vn khong dü sO lung can 

thiét theo quy dinh tai Diéu 40.2 và iéu 40.3, HDQT ducing nhim giOi thiu them cing cCiviên 

va viêc gidi thiêu nay phái duc cOng bO rô rang trildc khi DHCO biéu quyét bau thành viên 

HDQT theo quy dinh pháp lut và VIB. 

Dlu 41 .HDQT Va ca cu HDQT 

HDQT là cci quan quãn tn, có toàn quyén nhân danh VIB dé quyt dinh, thitc hiên các quyên, 

nghia vy ccia VIB trci nhctng van dé thuc tham quyén ccia DHDCD, BKS. HDQT thông qua nghi 

quyét, quyét dinh bang biéu quyét ti cuc hop, lay kién bang van ban hoäc hlnh thdc khâc 

do Quy ché tO chdc va hoat dng cOa HDQT quy dinh. Mói thành viên HDQT có mt phiéu biéu 

quyét. 
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2. 	HDQT phài CO tói thiu 05 thành vien va không qua 11 thành vien. 56 k$çing cy the' tong nhièm 

kS' ditcic quyét dinh bâi £HDCD. 

Nhiêm k' cüa HOQI là 04 nàni. Nhiêm kS'  cOa thành vién HQT theo nhiêm kS'  cia HDQT; nhièm 

k' cOa thành viên diiçic b6 sung hoäc thay th6 là th?ii hn con li cüa nhim k' HDQT. HDQT 

cüa nhiêm k' vCia kt thüc tiêp tyc hoat dOng cho den khi HQT cüa nhim kS'  mOi tiep quân 

cong vic. Thành viên HDQT có the dcc bu li vOl só nhim kS'  khong hn cM, trittrllOng hçip 

thành vien dc lap cüa HDQT khOng ducic bâu li lam thành vien doc lap cCa HDQT trong 05 

nãm tip theo ke^ to ngày thOi giü chik thành vien dôc lap cia HDQT. 

4. 	Ca cáu HDQT nhti sau: 

(a) HOQT g6m Ch6 tich, PhO Ch6 tich, thành vien va thành vien dc lap. 

(b) It nht 1/2 t6ng só thành vien là thành vien dc lap và thành vién khong phàl là NgiiOi diéu 

hành, trong do phâi có It nht 01 thành viên dôc lap. Ca nhân va nguOi có lien quan ci:ja ca nhân 

do hoãc nhang ngudi dal diên v6n gOp ca môt C6 dông là t6 chttc và ngiiOi CO lien quan cüa 

nhcsng ngtiOi nay dijac tham gia HDQT, nhLing không dc viit qua 1/3 tong sö thành vien 

HOQT, trü trtsOng hap là ngiiOi di din phn von gop ccia NM ntiOc. 

S. 	Danh sách dJ kién nhing ngLIOi duac bu lam thành viên HDQT phâi dc NHNN ch5p thun 

bang van bàn triiOc khi bu các chtc danh nay. NhUng ngiiOi dIJç%c bu lam thành vièn HDQT 

phãi thuôc danh sách cia duac NHNN chp thuân. 

6. Vièc biéu quyet bu thành vien HDQT phái thuc hiên theo phucing thCic bu dOn phiéu, theo 

dO môi CO dOng cO tOng so' phiéu Neu quyet tucing Cng vOi tong so' CO phn sO hcfu than vOi 

s6 thành viên duJçc báu cCia HDQT va môi CO dong CO quyén dOn het hoãc mt phn tOng sO 

phieu bu ca mlnh cho môt hoãc môt so' Ung cü viên. 

Thành vién dôc lap cOa HDQT phâi duiac bu tách riêng vOl vic bu thành vién HDQT khác. 

NgLAài trüng cCf thành viên HDQT duoc xác dinh theo so' phiêu bâu tInh to cao xuOng thp, bat 

du tCt üng ctiviên cO sO phieu bu cao nhãt cho den khi dü sO thành vien quy dinh tai Diéu lê. 

TruOng hap có to 02 üng cil viên trO len dat cüng sO phiéu bu nhu nhau cho thành viên cuOi 

cüng cia HDQT thI se ti en hành bu lai trong sO các Cing cCf vien cO so' phieu bu ngang nhau 

hoc It/a chon theo tiêu chi quy dinh tai the lê bu cCt cCia phien h9p DHDCO. 

7. HDQT lua chon trong s 0 các thành viên HDQT cie bâu ChCi tich HDQT và PhO Chü tich HDQT. 

HE)QT bâu, mien nhiêm, bãi nhiêm ChCi tich HDQT, PhO Chü tich HDQT theo nguyen tác cia sO. 

8. Ch6 tich HDQT, Phó Ch6 tich HDQT sè ducic bu trong cuôc hop dâu tiCn cta nhiêm k' HDQT 

trong thOl han 07 ngày lam viêc, k to ngày ket thüc bu ci:i HEQT nhiêm k' dO. Cuôc h9p nay 

do thành vien có so' phleu bu cao nhât hoäc t' lê phleu bu cao nht triu tap và chci tn. 

TrtiOng hap có nhiéu hcin môt thành vién có sO phieu bu hoc t' 16 phleu bu cao nht và 

ngang nhau thl các thành viên bâu theo nguyen tac cia sO de' ch9n 01 ngLIOi trong so' hg triu 

tap hop HDQT. 

9. Viêc bu, mien nhièm, bãi nhiêm va to chtc cOa ChO tich, Phó ChO tich và các thành vién khác 

trong HDQT phâi cit/ac thuc hiên theo quy dinh ctia pháp luât va Oiéu l, Quy che nQi b6 ye 

quàn tri cOng ty. Trinh tu, thu tuc, hO so de' nghi chp thuân danh sách Cng cCf viên dit kien cie 

bu thành viên HDQT và No cáo viêc mien nhiêm, bãi nhièm Chü tich và các thành viên khác 

trong HDQT duac thtic hièn theo quy dinh cüa NHNN. 
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10. Kèt qua bu Chü tich, Phó Ch6 tich và cãc thành viên HDQT phâi du'çsc thông báo cho NHNN 

trong vông 10 ngay lam vic, k tCt ngày b5 u và phái &fc(c cong bö thông tin theo các quy dinh 

cüa pháp Iuãt. 

11. Thay the thành viên HDQT 

(a) Trong thai han không qua 15 ngày, k W nqày ChO tich HDQT bi mat wcách thành vien HDQT, 

các thành viên HDQT có tràch nhim t6 chC(c hpp HDQT de' bãu mt thành viên (dO tiêu chun, 

dièu kièn theo quy dinh cOa pháp luât và VIB) lam ChO tich HDQT. 

(b) ChO tich HDQT mu6n W chO'c ChO tich phâi có don gui den HDQT. Trong thôi han 60 ngày k 

tCJ ngày nhân dan, HDQT phài t6 chUc hop d4 xem xét quyêt dinh và tiên hành cãc thO tyc mien 

nhiêm, bãi nhiêm, bu ChO tich HDQT. Viêc ti chüc se không có hiêu lac cho tOi khi HDQT dã 

thông qua quyét dinh mien nhim hoãc bãi nhièm ChO tich. 

(c) Triiông hap thành vien HDQT mu6n tü chuc phâi cO don hoäc van bàn gC(i HDQT d tr'inh 

DHDCD quyêt dinh. Viêc tü chuc Se không CO hiêu kic cho tài khi DHDCD dã thông qua quyet 

dnh mien nhiêm hoäc bãi nhiêm thành viên. HDQT cO quyén quyet dinh viêc dCng tham gia 

hop HDQT và thiic hiên nhüng nhiêm vy, quyén han khác cOa thành viên HDQT có don xin ti 

chuc cho den khi viêc tichk dti sc DHDCD thông qua. 

(d) Truäng hap s6 thành viên HDQT không dO 2/3 t6ng so thành viên cOa nhiêm kS'  hoãc không dO 

sO thành viên tOi thieu theo quy dinh ti Dieu le thl trong thai hn 60 ngày, k tCt ngày khong 

dO sO lifçing thành viên (thai han nay có the' kéo dài them phy thuôc vào vic NHNN chp thun 

danh sách du kièn bâu thành viên HDQT), VIB phài b6 sung dO so' klang thành viên HDQT. 

(e) Trong nhctng tW1nq hop khác, cuôc hp gn nht cOa DHDCD sè bâu thành viên HDQT mOi d 

thay the cho thành viên HDQT bi mien nhiêm, bãi nhim hoc bö sung nhang thành vién con 

thiéu. 

12. Nhang nguäi duçlc bâu giC chuc ChO tich và thành viên khác trong HDQT cO tràch nhim tiêp 

nhãn và dam nhiêm ngay cOng vic cOa chc(c danh diiçsc báu. ChO tich, PhO ChO tich và các 

thành viên khác trong HEQT het nhiêm kS',  bi mien nhiêm, bãi nhiêm, disang nhiên mt Wcách 

cO tràch nhièm bàn giao cong vic cho ChO tich va cac thành viên khác trong HDQT mài du'dc 

bu; dóng th?ii phài chiu trãch nhiêm cá nhãn d6i vOl các quyét dinh cOa mmnh trong nhiêm k' 

Cong tác cOa mlnh. 

13. ChO tich HDQT và cãc thành viên khâc trong HEiQT không diIcic Oy quyèn cho nhclng ngixäi 

không phâi là thành vien HDQT thuc hièn nhièm vy, quyen han cOa mlnh, tru triOng hp Oy 

quyen dv hpp HDQT thic hiên theo thO tyc quy djnh tai Quy che to' chuc và hoat dong cOa 

HDQT. 

Dieu 42.Nhiêm vu và quyên han cüa HDQT 

Hoat dong kinh doanh và câc cong vic cOa VIB phâi chiu sii giãm sat và chi dao cOa HDQT phO 

hop vOl quy dinh cCia pháp Iuât và VIB. HDQT phài chiu trách nhiêm tniOc CO dong ye hoat 

dông cOa VIB; bào dam hoat dong cOa VIB tuãn thO quy dinh cCia pháp luât, Dieu lê và quy dinh 

nôi bô cOa VIB. 

2. 

	

	Nhiêm vy va quyén han cOa HDQT do pháp luât, Dieu l và DHDCD quy dinh. Cy the, HDQT cO 

nhCng nhiêm vy và quyén hn sau: 

(a) Chiu träch nhiêm trtiOc phap luât va triiOc DHDCD trong viec thuc hièn nhiêm vy, quyen han 

diiçic giao. 
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(b) Trinh DHDCO quyét dinh, thông qua các van dé thuôc thm quyén cCia SHOCO. 

(c) Quyt dinh thành lap chi nhánh, van phông dai diên, &n vi sit nghièp cüa VIB. 

(d) Quyt dinh chién lifdc, k6 hoach phát trin trung han cCia VIB. Quyt dinh k hoch kinh doanh 

hang nãm cüa VIB 6 trInh SHSCS thông qua. 

(e) Bau, mien nhiêm, bãi nhiêm Ch6 tich HSQTI  Phó ChCi tich HSQT; boo  nhiêm, mien nhiêm, bãi 

nhiêm, k' luât, clinh chi chUc vu va quyét dinh mac Wong, Icri Ich khác d6i vOl các chtYc danh 

TGS, Phó TGD, Giám d6c Tài chinh, Giám döc Khói/Ban, k9 toán tritOng, NgiJUi phu trách quán 

tri cong ty, this k/tru l HDQT, thu k9 cOng ty (nu co) ciia VIB; Chü tich, Kim soát viân Va Giàm 

döc cong ty con; các chc danh khác theo quy dinh cCia pháp luât hoãc quy djnh cüa HSQT. 

(1) 	Thông qua phucung an gOp vön, mua coo  phan cüa doanh nghip, t6 chCic tin dung khác Va 

phudng an chuyén nhilçsng phan v6n dã u tu ra ben ngoài có giá tri ditOi 20% Von diéu lè ghi 

trong báo cáo tài chinh da &tçlc kim toán gán nhát. 

(g) Cis nguOi dal diên v6n gop ciia VIB tai các doanh nghiêp, t6 chüc tin dyng khác; cci ngLIOi dai 

On theo 6y quyn tham gia Hôi dóng thành viên hoäc Sal hQi d6ng c 0 d6ng 0 cOng ty khác; 

quyét dinh mik thi lao và quyén li khác cüa nhcsng nguOi dO. 

(h) Quy& dinh các khoán cap tin dung (bao góm cá vièc mua, dau tit trái phiu doanh nghiep) có 

gia tri IOn hcrn 10% vón tu cO cCia VIB hoäc môt t le khác do HSQT quyt dinh. 

(I) 	Quyét dinh dâu al, giao dich mua, bàn, th chap, cam co' tài san cüa VIB tCi' 10% trO ten dn ditOi 

20% so vOl V6n diéu l ghi trong báo cáo tài chinh da duc kim toàn gan nhat tr1càc giao dich 

thuc tham quyén quyêt dinh cta SHDCD quy dinh tai Siu 30.2(o) và viêc mua bàn trái phiéu 

Chinh phO, giáy td cO giá khác, càc giao dich cam cô, the' chap tài san cCia VIB d vay v6n trén 

thi trifOng On ngân hang quy dinh tai dim (j)  khoán nay. 

(j) Quyét dinh, vOl giá tri IOn hn 20% von tii có ci:a VIB, các khoán mua, bàn trái phieu Chinh phc, 

giày td cO giá khác khong phài trái phiéu doanh nghièp (khOng bao g6m giao dich bàn mua lal 

có k9 han trái phiéu Chinh phc, trái phiu doanh nghip và cac loai giay td cO giá khác), các giao 

dich cam c6, th chap tài san cüa VIB de' vay vOn trén thi tritOng lien ngân hang, trCt các giao 

dich thuôc tham quyen quy& dinh cüa DHSCD quy dinh tai Diu 30.2(o). 

(k) Xét duyèt cap tin dung nhng truOng hap dãc bit d thVc hin các nhim vy kinh t '- xä hi 

theo quyét dinh cOa ThCi tisong Chinh phi, trü càc giao dich thuc tham quyén quyt dinh cCia 

DHSCS. 

(I) 	Các hap dOng, giao dich có giá tri bng hoäc nhO han 20% VOn diu 16 ghi trong báo cáo tài 

chinh dã duac kim toàn gan nhat gOm: 

I. 	Càc hap d6ng gicfa VIB vOl cong ty con, cOng ty lien k& cOa VIB. 

ii. Cac hap dóng giüa VIB vOl NguOi quàn 19, thành viên BKS, CO d6ng LOn, ngisOi cO lien 

quan cCia dOi tuqng nay. 

iii. Giao dich gica cOng ty con, cOng ty do VIB nám quy4n kim soát trén 50% trO len vOn 

diéu lé vOi Ngi$Ui quán 19, thanh vien BKS hoãc vOl nhclng ngiiOi có lien quan ca hç. 

NgiiOi quàn 19, thành vien BKS phài báo cáo bng van bàn cho HSQT, BKS ye vic hp Va ngitOi 

có hen quan ccia ho có hen quan dn hap d6ng, giao dch quy dinh ti diem nay. 

NguOi dal dièn VIB k9 hap d6ng, giao dich trén day phài thông báo cho thành viên HSQT, thành 

viên BKS ye các dOl tung có On quan dOi vOl hap d6ng, giao dch dO và güi kern theo dL(thào 

hap d6ng hoc ni dung chü yu cia giao dich. 
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HEQT quyét dinh vic chp thun hcip dóng, giao dich  trong thai han 15 ngày k tCl ngày nhân 

ducic thông báo. Trong truang hap nay, thành viên HDQT cO lien quan không có quyén biéu 

quyét. 

(m) Kim tra, giám sat, chi dao TGO, Phó TGD, Giám döc Tài chInh, Giám 86c Khói/Ban, thJc hiên 

nhiêrii vy c3iiac phân công; dánh giá hang nàm v6 hiâu qua lam vièc cOa nhang ngJUi nay. 

(n) Ban hành các quy dinh nôi bô lien quan 86n t6 chik, quán tri va hoat 86ng cCia VIB phü hap vol 

các quy dnh cOa pháp luãt và Diéu l, trtS nhCsng van de' thuôc thm quyén cCia BKS hoãc ciia 

DHDCD. Ban hành chun misc dao dc ngh nghiep (trü chun m(c dao dUc nghé nghip 861 

vOl thành vièn BKS, kim toán viên nOi  b), quy dinh thm quyn quy& dinh mtk bOi thuông 

tOn that do nguyen nhân chü quan cOa cá nhân, tap the' gay ra, quy dinh ye tham quyên thanh 

l tài san co' dinh cüa VIB. Xây dung Quy ché to' chik và hoat dong cüa HDQT, Quy ché nQi bô 

ye quân tri cong ty cta VIB và trinh HEC€ phê chuan/thông qua; quyét dinh ban hành quy 

ché/quy dinh ye Cong bO thông tin. 

(o) Quyét dinh chlnh sách quân l rCii ro và giám sat viec thisc thi các bin pháp phong ngIsa rii ro 

ci:ia VIB. 

(p) Xem xét, phê duyèt báo cáo thuOng niên. 

(q) Lç(a ch9n to' chik dinh giá chuyên nghiep de' dinh giá tài san gop vOn không phái là tién Vit 

Nam, ngoai tê ty do chuyn d6i, yang theo quy dinh ccia pháp lut. 

(r) Dé nghi ThOng dOc NHNN chap thun càc van âé theo quy dinh cca pháp luât. 

(s) Quyét dinh lila ch9n dai diên cCia VIB de' giãi quyét các van dé lien quan tOi các thCi tyc pháp l 

861 vOi DDPL. 

(t) Chuan bi ni dung, tài lieu lien quan de' báo cáo, trinh DHDCD quyt dnh, thông qua và phê 

chuan các van de' thuc tham quyén cüa OHOCO, trU nhang ni dung thuôc chUc näng, nhièm 

vii ciia BKS. 

(u) Duyt chilang trinh, ké hoach hoat dông ccia HDQT; chuang trinh, nôi dung tài lieu phyc vii 

hop DHDCD; triu tap hop DHDCD hoãc lay 9 kién CO dong bng van bàn dé thông qua nghi  

quyét, quyét dinh cüa DHDCD. 

(v) Quyt dinh giá chào bàn CO phan và trái phiéu chuyén 86i ccia VIB; quyét dinh chào bàn CO 

phan mOi trong phm vi sO CO phan &sqc quyén chào ban. 

(w) Quyét dinh mua lai không qua 10% tOng sO CO phan cCia trng loi dã duc chào bàn trong 12 

tháng, trCl nhcsng giao dich thuôc tham quyén cCia DHDCD. 

(x) Se nghi ye phuang an phân ph 6i lcsi nhuân, mik co' tüc d4 SHSCS phe duyet. Quyét dinh thai 

han và thO tuc trá co' tüc hoãc xü 19 16 phát sinh trong qua trmnh hoat dông kinh doanh. 

(y) TO chc trién khai, kiém tra, giám sat vic thic hin các nghi quyét, quyét dinh ccia DHDCD và 

HDQT. 

(z) Thông báo kip thai cho NHNN thông tin ánh hilOng tiêu cisc den tiicách thành viên HDQT, BKS, 

TGD. 

(aa) Quyét dinh cau trüc to chtk các Kh61 và các don vi Wang duang ti try sO chInh, cau trüc quân 

19 và quy ch hot dong ccia chi nhánh, van phong di diên; quyét dinh, thtfc hin các van dé 

thuôc quyén, nghIa vu và trách nhiêm cüa chü sO hCiu, thành viên gop von ti cac cong ty con 

(bao gOm câ quyt dinh diéu lé, ca cau to' chc), cong ty lien két ccia VIB. 

(bb) Phê duyêt phuang an hoat dong kinh doanh do TGO dé nghi. 
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(cc) De' xuât các loai C6 phn phát hành và t6ng so Co' phân phát hành theo tirng loai. 

(dd) Quyt dinh phuang an phät hành trái phiu rieng lé, trái phiéu ra cong chüng, tril phtiang an 

phát hành trái phiéu chuyn do5 i, trái phiéu kern ching quyén thuôc thm quyn cüa E)HDCD; 

các khoàn vay trung, dài han nuOc ngoài. 

(ee) Quyét dinh khung giái pháp chién Iucic phát trién thi trlsOng, tip thi va cong nghe. 

(if) Phé duyêt hoäc Ciy quyén cho ChCi tich HDQT phê duyêt chü triiang cung cap san pham mOi, 

hoat dong trong thi truàng rnOi trên ca sà de' xuat cOa TGS. 

(99) HDQT giárn sat TGO dOi vOl hoat dong km soát nOi bô, trong viêc: 

i. TO chLk thifc Inên hoat dong kim soát, van hành va duy trl he th6ng thông tin quân 19 

và w ché trao d6i thông tin. 

ii. Duy tri van hóa kim soât và chuan mitc dao dttc nghé nghip phü hcip vOi quy dinh pháp 

tuât. 

iii. Xis 19, khác phuc cãc tón tai, han ch v kim soát ni bQ theo yeu cau, kién nghi ccia 

NHNN, tO chctc kim toán dóc lap và các W quan chik nàng khác. 

iv. XCi 19 cac hành vi vi phrn pháp lut, vi pham quy dinh nQi bQ và chuan mrc do di.(c nghé 

nghiep. 

V. 	Cac nôi dung khác do HDQT quy dinh. 

(hh) HSQT giám sat TGD dOi vOl dánh giá nôi b ye müc dà vOn, trong viec: 

I. 	16 chik thijc hiên dánh giá nôi bô ye mik dO vOn. 

ii. XU li', khác phuc các tOn tai, han ché cCia dánh giá nôi bô ye mik dO vOn theo yêu câu, 

kién nghi cOa NHNN, to' chUc kiem toán dôc lap và cac ca quan chik nang khác. 

iii. Các nôi dung khác do HDQT quy dinh. 

(ii) 	HDQT giárn sat TGD dOi vOi quân 19 rOl ro tren ca sO dé xuat, tham miiu cOa Uy ban quân 19 rOi 

ro, trong viêc: 

I. 	Xây dung, to' chtk thuc hiên chinh sách quán 19 rOi ro. 

ii. XCr 19, khäc phuc cac tOn tai, han che ye quân 19 rOi ro theo các yêu cau, kien nghi cOa 

NHNN, to' chCic kiem toan dôc lap và cac ca quan chik nãng khac. 

iii. Cãc nôi dung khác do HDQT quy dinh. 

(jj) 	Kin ngh DHCD quyêt dinh vièc tO chac lai, giãi the hoàc yeu cáu pha san VIB. 

(kk) 061 xti blnh dng vOl tat câ CO dông và ton trong Ii Ich cCia nguOi có quyén Icii lien quan den 

VIB. 

(II) 	Giam sat và ngàn ngcia xung dot lal ich cOa thành vién BKS, Nguäi quân 19 và Giãrn d6c 

KhOi/Ban, bao g6m vic sCi dung tài An VIB sal muc dIch và lam dyng các giao dch vOl ngiiUi 

cO lien quan. 

(mm) Trén ca sO 9 kien th6ng nhat cCia BKS, tnmnh 0HCD phé duyt tO chCic kiem toan dc Ip, bãi 

mien kiern toán viên doc lap khi xét can thiet hoäc quyet dinh lua ch9n t6 chCic kiem toán dôc 

lap, bãi mien kiem toán viên dôc lap khi xét can thiet theo ày quyen cOa OHOCO. 

(nn) Cac nhiêm vu và quyên han khác theo quy dinh cCia phap luat, oieu lê va quy diinh  khác cOa VIB. 

Oiéu 43.Thü lao và Ici Ich khác cüa thành vien HDQT 

Thành vién HDQT (khong tinh cac dal din ducic ày quyén cOa CO dOng pháp nhân) diIcic nhn 

thO lao cho cong vièc cOa mlnh dilOi tucách là thành viên HDQT và tièn thuOng hang nãm hoãc 

thuOng theo nhiêm k. TOng mCic thO lao và 1(.Yi Ich khãc cCia HDQT do OHOCO quyet dinh ti 
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cuôc hgp thiIông niên. HDQT quytdinh mtc thU lao va lai ich khác cho tfng thành viên. Thành 

viên dôc 1p cUa HDQT không hJâng ltJcng và thU lao thiJng xuyên ccia VIB ngoi trU các 

khoán phy cap do HQT quyt dnh và tién thiiâng hang näm hoäc thiióng theo nhiêm ks'. 

2. Thành viên HQT nám giachcic vy diéu hành hoäc thành vien HDQT lam vièc tai cac Uy ban/Hôi 

dóng ci:ia HSQT hoãc thVc hiên nhCng cônq viêc khác ma theo HDQT là nâm ngoài pham vi 

nhim vy thông thiäng cUa môt thành viên HDQT, có tM dilçic trâ them thU lao dual dang 

môt khoân tién cong trpn gOi theo tclng Ian, Riang, hoa hông, phân tram lcfi nhuán hoãc duOi 

hlnh thüc khãc theo quyét dnh cCia H€QT. 

3. Thành viên HDQT cO quyén &tçlc thanh toán tat cà các chi phi di ll, an, & va các khoân chi phi 

hcup 19 khác ma ho dã phâi chi trà khi thuc hièn trách nhim thành viên HDQT cUa mlnh, bao 

góm câ các chi phi phát sinh trong viêc tOl tham dui các cuôc hop £H€CD, HDQT hoäc các Uy 

ban/Hôi dông cCia HDQT. 

4. Thành viên HDQT dui ucVlB mua báo him trách nhim; bào hiém nay không bao g6m bào him 

cho nhCrng trách nhim cUa thành viên H€QT lien quan dn viêc vi pham pháp Iuât va £iéu l. 

5. ThU lao cUa tCrng thành viên HDQT duiçcc tInh vào chi phi kinh doanh cUa VIB theo quy d!nh  cUa 

pháp luât ye thué thu nhâp doanh nghiep và phài duçlc th e^ hiên thành myc riêng trong Báo 

cáo tài chinh hang nãm cUa VIB, phài báo cáo £H€CD tai cuôc hop thtiäng niên. 

Dieu 44.Quyên và nghia vu cüa Chü tich HDQT 

Ngoai viec thujc hiên quyên va nghia vy cUa thành viên HDQT, ChU tich HDQT con cO các quyen 

và nghia vy sau day: 

ChU tich HE)QT CO nghia vy chuan bi chuicung trinh, nci dung, tài lieu phyc vu cuQc h9p; triu 

tip, chU trl và lam chU toa cuc hop HDQT hoäc lay kien HDQT bang van bàn; chU toa cuoc 

hppDHECf. 

2. ChU tich HDQT cO trách nhiêm dam báo vic HDQT gui báo cáo tài chinh nàm, báo cáo hoat 

dong cCia VIB, báo cáo kiém toán và báo cáo kim tra cUa HQT cho các Co dOng ti cuôc hop 

DHDCD. 

3. Lap chtiang trmnh, ké hoach hoat dông cCia HDQT. 

4. TO chc vièc thông qua nghi quyét, quyet dnh cCia HDQT và k' các nghi quyét, quyét dinh và 

van bàn khác cUa HDQT. 

5. Giám sat qua trinh to' chuk thçic hin cãc nghi quyèt, quyèt dnh cOa HDQT. 

6. Báo dam các thành vien HDQT nhân duic thông tin day dCi, khách quan, chinh xac va cO dCi 

thai gian tháo luân các On e ma HDQT phái xem xét. 

7. Phân cong nhièm vy cho PhO ChO tich HDQT, các thanh viên HDQT và giám sat nhng nguôi 

nay trong vièc thuc hiên nhiêm vy duiçuc phãn cOng và thitc hiên các quyén, nghia vu chung. 

8. It nhãt mói nãm môt Ian, dánh giá hiu qua lam vic cUa tCsng thành viên HDQT, tCmg Uy ban 

cCia HDQT và No cáo OHCD ye ket qua dánh giá nay. 

9. Stiac yêu cau BKS, Ki4m toán nôi bô ki4m tra, giám sat nhng vy vic có dau hiu bat thuang 

trong he thông VIB và nhân thông báo ket qua tü BKS, Kim toán Nôi bô. 

10. DuJc yéu câu TGD, can bô nhân viên VIB báo cáo các thông tin, tal lieu cO lien quan den VIB 

nham dam bào cho VIB hoat dong kinh doanh an toàn, hiêu qua. 
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11. U' quyén cho PhO ChO tich hoäc thành vien khác trong HDQT dam nhiêm cong viec cCia minh 

trong thOl gian yang mat; trueing hap Chci tich HDQT khOng the' thçtc hn duçic nhim vy cOa 

minh thi thçc NO theo quy dinh tai Quy ch t6 chClc va hot dng cüa HDQT. 

12. Các quyén, nghia vy khác theo dy quyên cüa HDQT. 

13. Các quyén, nghia vy khác theo quy dinh cüa pháp luât, Diéu Iê và quy dinh khác cüa VIB. 

Diêu 45.Quyên, nghia vu cüa thành viën HDQT 

1. Thuc hin quyén, nghia vy cdAa thánh vièn HDQT theo dUng pháp luât, Diéu l, quy dinh ni b 

cdia HDQT và st phán cong cda ChU tich HDQT môt cách trung thiic vi lal Ich cOa VIB Va Co 

dông. 

2. Tham dif 66y d6 các cuôc h.p HDQT, thào luãn vá biu quyét các van d thuôc nhièm vy, quyén 

han cUa HDQT, trditriieing hap khong duc biu quytvi van dé xung dt Ii Ich veil thành viên 

80 hoác không duc biu quyét 861 veil giao dich mang li li ich cho thành viên 80, ngeii cO 

lien quan cdia thành viên do theo quy dinh cdia pháp luât, Diêu Iè và quy dinh khác cUa VIB. Ch!u 

trách nhiêm cá nhán truOc truOc £HDC€ và HDQT ye quyét dinh cdia mlnh. 

3. Trin khai thtic hin các nghi quyet và quyét dinh cdia DHDCD và cda HDQT. 

4. Hal phàn ba thánh viên HDQT trO len có quyén triu tp hpp OHCD bat thuteing. 

5. CO trách nhim giãi trinh truOc DHDCD va HOQTve vic thVc hin nhiêm vy duc giao khi dUc 

yeucau. 

6. D nghi Chdi tich HDQT triu tap cuôc h9p HDQT bat thuieing. 

7. Xem xét báo cáo tái chInh do kiem toán viên dôc lap chun b!,  cO 9 kién hoäc yeu càu Ngt.feii 

dleu hành, kiem toán viên dôc lap và kiem toán vièn nôi b6 giái trinh các van e co lien quan 

den báo cáo. 

8. Báo cáo kip theil và dày dU veil HDQT các khoàn thU lao nhân diiac tü các cony ty con, cOnq ty 

lien két va các t6 chik khác. 

9. Cong b6 thông tin, báo cáo trtiOcvà sau khi thiic hièn giao dich chdfng khoán cho Uy ban ChC(ng 

khoán Nhà nutOc, Sei giao dch chung khoán, VIB theo quy dinh cUa pháp luât. 

10. Yêu càu TGD, NguOi diéu hành khác và các don vi trong VIB cung cap các thông tin, tài lieu ye 

tinh hlnh tài chInh, hoat dong kinh doanh cdia VIB và cdia các dan vi trong VIB. Trinh tU, thU tyc 

yèu càu va cung cap thông tin do cap có tham quyén cdia VIB quy dinh trong tdfng thai ks'. 

11. Cong khai, báo cáo các Icri Ich có lien quan, danh sách ngiseii có lien quan cho VIB ngay khi diJcic 

bàu lam thành viên HDQT va ngay khi có thay 861 trong thOu gian duianq nhiem. 

12. Thành viên dôc lap cdia HDQT phái lap báo cáo dánh giá hang näm ye hot dông cUa HDQT- 

13. 

 

Báo cáo HDQT tai cuôc hop gàn nhât các giao dich giCfa VIB, cong ty con, cOng ty do VIB nám 

quyen kiem soát trên 50%treilên v6n diéu le veil thành viên HDQT va nhu'ng nguOi cô lien quan 

cUa thành viên dO; giao dich giüa VIB veil cOng ty trong do thành viên HDQT là thàrih viên sang 

lap hoäc là ngJOi quãn l' doanh nghip trong thOu gian 03 nãm gn nhàt trueic thOu diem giao 

dich. 

14. Các quyên va nghia vii khác theo quy dinh cdia pháp luât, Diêu lê và quy dinh khác cUa VIB. 

Diu 46.Cuc h9p cdia HDQT 

Quy dinh chi tit ye cuôc hop HDQT, lay 9 kien bang van ban cUa HDQT duc quy dinh ti Quy 

che t6 chUc và hoat dông cUa HQT. 
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Diêu 47.Các Uy ban/Hôi d6 ng thuôc HDQT 

HDQT phái thành lap cac Oy ban/Hc dóng d giUp HEQT thiic hn nhiêm vy, quyén han cCia 

mlnh, trong do phSi có lJy ban Quãn l rOi ro và t:Jy ban Nhân stL HDQT quy dinh to' chik, hot 

dong, nhiêm vy, quyên han cüa các Uy ban/Hi d6ng nay theo huOng dan cüa NHNN và quy 

dinh cOa pháp Iuát. 

Diêu 48.ThuJ ky/Trw ly HOQT và NgLI%i phy trách quán tri cong ty 

This k/Trd I HDQT 

Khi xét thy can thit, HQT quyèt dinh b6 nhiêm Thu k/Trçs l HQT. ChCic nãng, nhiêm vy 

cOa Thu k/Trçi l HEQT do HDQT quy dinh. 

Nguäi phy trách quân tri cOng ty 

HDQT b6 nhim It nht 01 NgUOi phy trách quân tri Cong ty de' ho trcf cOng tãc quán tri Cong ty 

tai VIB duac tin hành môt cách Co hiu qua. ChC nang, nhiêm vii ccia Nguâi phy trách quàn 

tri cOng ty dtiçic quy dinh tai Quy chè nôi bô ye quàn tri cong ty cia VIB. 

CHLkING 4. BAN KIM soAT 

Oiéu 49Jfng cf, dé cCtthành viên BKS 

1. 	Viêc Crng cCt, de' cC( thành viên BKS duçic thiic hiên tuang tu quy dinh tai Oiéu 40.1 và fiéu 40.2. 

2. 	TruOng hap s6 kiang C(ng cCf vien duaC Co' dông hoãc nhOm Co dong d cü thäp han s6 tng 

cCi viên ma ho duaC quyén de' cü thi so' tng cü viên COn Ii duçic dé cCf b&i CáC chti the theo tht 

tu uu tién sau; (i) BKS, (ii) HDQT, (iii) cãc Co dOng khác. 

3. 

	

	Trung hap sO Iuçng üng viên BKS thông qua de' cCvà Crng cCf van khOng dü so' luçing can thiét 

theo quy dnh tai Diéu 49.1 và Diêu 49.2, BKS diicing nhièm giOi thiêu them crng viên va Viec 

giOi thiu nay phãi &lçlC COng bO rô rang trtlàc khi DHDCD bieu quyêt bâu thành viên BKS theo 

quy dinh pháp luât và VIB. 

Diêu 50.BKS va c1 cu BKS 

1. BKS thiic hiên kiem toãn nôi bô, kiem soát, dánh giá vic chap hành quy dinh cüa pháp luât, 

quy dinh nQi bQ, Diéu lè và nghi quyèt, quyet dinh ci:ia DHDCD, HDQT. BKS bàn bac, bieu quyet 

d quyét dinh CáC COng vièc thuôc nhièm vy, quyn hn cüa BKS thông qua các cuoc h9p hoãc 

lay 9 kièn bang On ban hoãc hmnh thttc khác, chi tiêt dusc quy dinh tai Quy ché tO chtc và hoat 

dong cüa BKS. M6i thành vien BKS có môt phiêu bieu quyet. 

2. BKS có so' thành vien ti•i 03 den 05 thành vien. S 05  luang thành viên BKS cy the titng nhim kS' 

duac quyet dinh b&i DHDCD. 

Nhiêm k' cOa BKS là 04 nàm. Nhiêm k' cüa thành viên BKS theo nhièm k' cOa BKS và có the 

duac bâu Iai vOl 
s 
 nhiêm kS'  không han che. Nhiêm k' ccia thành viên dueC b6 sung hoc thay 

the là thai han con li ccia nhim ks'. BKS cCia nhim k$ vca két thüc tiép tyc hoat dng cho den 

khi BKS cüa nhiêm kS'  mOi tiép quân Cong vièc. 

4. 

	

	BKS CO It nhát 1/2 tOng so' thành viên là thành viên chuyên trách, khong dOng thai dam nhim 

chC(c vu, cOng viêc khãc tai VIB hoc doanh nghip khác. Thành viên BKS chuyen trách phâi CU 

trU ti Viêt Nam trong thai gian ducing nhim. 
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5. 	Danh sách dis kiên nhang nguOi duac bau lam thành viên BKS phãi doc NHNN chap thun 

bang van bàn tnióc khi bâu các chitc danh nay. Nhüng ngisOi duçic bau lam thành vién BKS phãi 

thuc danh sách dâ duçlc NHNN chap thun. 

6. 	Viêc biu quyét bau thành vien BKS phâi thJc hiên theo phucing thüc báu don phiéu, theo dO 

môi C6 dông cO tong so phiéu biu quyét tucing CThg vOl tong sO CO phan sO hc(u nhãn vOl sO 

thành vien duçic bau cCia BKS và CO dông Co quyên dOn ht hoãc môt phn tOng sO phiéu bau 

cüa mlnh cho môt hoãc môt sO dng ccs viên. 

7. 	Thành vien BKS chuyên trách phâi ducsc bau tách neng vOl viêc bâu thành viên BKS khàc. 

8. 	NguOi trüng cC thành vien BKS ducic xac dinh theo sO phiéu bau tmnh tC( cao xuöng thap, bat 

dãu tü Cng cCs viên có sO phiéu bau cao nhat cho den khi thi so' thành vien quy dinh tai Diêu lê. 

Tri.iOng hop co ts 02 üng ci vien trO len dat cüng sO phieu bau nhu nhau cho thành vien cuOi 

cüng cta BKS thl se tién hành bâu lai trong s6 các tng cts vien có sO phiéu bau ngang nhau 

hoãc lua ch9n theo tiêu chi quy dinh tai the le bau cü do DHfCE thông qua. 

9. 	Két qua bau, b6 nhiêm TruOng BKS và cac thành viên BKS phãi duac thông bão cho NHNN trong 

vông 10 ngày lam vic, k e^ tü ngày bau, bO nhièm. 

10. BKS bao gOm: Trt.tOng BKS va cac thành viên BKS. Các thành vièn BKS bau 01 ngJOi trong so' hç 

lam TrtiOng BKS. BKS bãu, mien nhièm, bãi nhiêm TrifOng BKS theo nguyen tàc da sO. TruOng 

BKS se ducic bau trong cuoc hop dau tiên cüa nhiêm kS'  BKS trong thai han 07 ngày lam viêc, k 

ts ngày két thüc bau cc BKS nhiêm ki do. Cuôc hop nay do thành vien cO so' phiéu bau cao 

nhat hoàc t9 le phiéu bãu cao nhat triêu tap và ch tn. TruOng hp CO nhu han mOt  thành 

viên CO sO phiéu bàu hoäc t' le phiéu bau cao nhat va ngang nhau thi cãc thành vién bau theo 

nguyen tâc da so' de' chçn 01 ngRli trong sO h9 tniêu tap hop BKS. 

11. Thaythèthànhviên BKS 

(a) Thãnh viên cia BKS se bi mat tu cách thành vién và bi bãi nhiêm, mien nhiem chUc danh theo 

quy dinh phàp Iut va VIB. Trinh tU, thi tyc, ho' sa de' nghi NHNN chap thun danh sách dç( kién 

nhân sudé bau thành vien BKS, báo cáo viec mien nhiêm, bãi nhiêm các thanh viên trong BKS 

ducic thtic hin theo quy dinh ctia NHNN. 

(b) Trong vong 15 ngày lam vic ké tt ngay TruOng BKS bi mat tu cách thành viên BKS, các thành 

viên BKS có trách nhièm to' chüc hçp BKS de' bâu môt thành viên lam Trithng BKS. 

(c) TriiOng BKS muOn tI chUc Tn.fOng BKS, phâi có dan gi den HOQI và BKS. Trong vông 60 ngay 

k tngày nhân dan, BKS phái to' chik hop dé xem xét quyét dinh va tiên hành các thu tyc mien 

nhiêm, bãi nhiêm TruOng BKS hiên tai va bau TruOng BKS mOl theo quy dinh cüa pháp luât. 

(d) Thành viên BKS muOn tii chrc phái cO dan gui den HOQT và BKS dé trinh ra cuôc hop OHOCO 

gán nhãt quyét dinh. 

(e) TrtiOng ho p sO thành viên BKS khong dà 2/3 tOng sO thành vien ciia nhim k' hoc không di 

sO thành viên tOl thiéu theo quy dinh tai Diéu Iè thi trong thai han 60 ngay (thOi han nay có the 

kéo dài them phy thuôc vao viec NHNN chap thun danh sách du kién bau thánh vién BKS), ké 

tt'J ngày không dO so' luong thành viên, VIB phâi b6 sung dO so' lung thành viên BKS. 

(0 	Trong các truOng hap khác, cuôc hop gan nhat cCia DHECf se bâu thành vién BKS mOi dé thay 

the rho thành viéni BKS bi mien nhièm, bãi nhiêm hoàc b6 sung nhcing thành viên con thiéu. 

12. NhCing nguOi duac bâu giCt chuc TruOng BKS va thành viên khác trong BKS cO trách nhiêm tiép 

nhân và dam nhim ngay cong vièc cOa chUc danh diiac bâu. TruOng BKS và các thành vién 

Diéu 16 VIB 	 33 



khác trong BKS h& nhièm ks', bi mien nhiêm, bãi nhièm, &(cng nhiên mat ti( cách Co trách 

nhiêm bàn giao cOng vièc cho TruOng BKS và các thành viên khác trong BKS mOl 8Ucic bau; 

dóng thai phâi chju trách nhm Ca nhân 861 vOl các quyét dinh cüa mmnh trong nhiêm kS'  cOng 

tác cüa minh. 

Diêu 51 .Nhièm vu, quyn hn cüa BKS 

1. Giám sat viec tuãn thO cac quy dnh cüa pháp Iuât và iéu I trong vic quán tr, 8iéu hành VIB; 

chu trách nhièm trLlOc pháp Iut, DHDCD trong viec thLlc hièn nhiêm vy, quyn han &Icic giao. 

2. Ban hành quy dinh ni b6 cãa BKS, chuan mc do dtc ngha nghip cia thành vien BKS, kim 

toán vién ni b; dinh k' hang nám, xem xét Ii quy dinh ni b6 cüa BKS, các chInh sách quan 

trong ye ké toán Va báo cao. Xây dtng Quy ché t6 chc và hot dng cüa BKS và trinh OHC 

phê chuan. 

3. Tuyén dung, bö nhiêm, mien nhièm, k' Iuât, dlnh chi và quyét dinh müc Ittcing, lCri ich khác 861 

vOl các chik danh thuQc bQ phn kiem toãn nQi b. 

4. ThUc hiên chtk nãng kiém toán nôi bQ; xãy ditng và ban hành quy dinh, quy trinh, các phung 

pháp thc hin kiém toán ni bô, ké hoch kiém toãn nQi bO hang nãm theo quy dinh cOa pháp 

Iuât va phü hcp vOi yeu cau kiém toán ni bO 8am bâo an toàn hot dng kinh doanh cüa VIB. 

5. Thm dinh báo cáo tài chInh 06 tháng dâu nãm và hang nãm cia VIB, bao g6m câ No cáo tài 

chinh da dJqc kiem toán bOi t6 chctc kiem toán dc lap. Báo cáo EHDCD ye két qua tham dinh 

báo cáo tài chInh, dánh giá tInh hop l, hcip pháp, trung thUc va mCc do can tr9ng trong cong 

tác ké toán, th6ng ké và lap No cáo tài chInh. Tham dinh tInh day dü, hap pháp va trung thç$c 

cia báo cáo tlnh hmnh kinh doanh, báo cáo dánh giá cong tác quân I cãa HtQT và trinh báo 

cáo tham dinh ti cuc h9p thLlOng niên DHCD. 

6. Kiem tra s6 ké toán, các tài lieu khác và Cong vic quãn tr, diéu hành hot dng ccia VIB khi xét 

thày can thiét hoäc theo nghi quyt, quyét dinh cCia £H€CD hoäc theo yêu càu cüa C6 dong 

LOn hoãc nhóm C6 dong LOn phb hap vOl quy dinh cCa pháp luât. 

BKS thirlc hin kiém tra trong thai hn 07 ngày lam vic, k tü ngày nhn &fc yeu càu. Trong 

thai hn 15 ngày, ké tt ngày két thüc kiém tra, BKS phãi báo cao, giâi trinh ye nhng van dé 

diicuc yêu càu kiém tra dn t6 chac, cá nhân CO yeu càu và H9QT. 

Viêc kiém tra cüa BKS quy dinh tai khoàn nay khong duçsc can tr& hoat dOng blnh thuäng cia 

HDQT, khOng gay gián doan diéu hành hoat dOng kinh doanh ccia VIB. 

7. TrtiOng hcip phát hiên Nguai quân l, Ngiiai diu hành cO hành vi vi pham, phâi thông báo kip 

thai bang van ban vOi HDQT trong vông 48 gia, yeu càu ngOi cO hành vi vi phm chàm dit vi 

pham và cO giâi pháp khc phyc hu qua. 

8. Lap danh sách Co' dOng sang lap, C6 dông LOn va ngitäi cO lien quan ciia thành viên HDQT, 

thành viên BKS, TGD; lixu giuvà cp nht danh sách nay. 

9. Se nghi HSQT hop bat thuUng hoc dé ngh HSQT trièu tp SHOCS bat thiiang theo quy dinh 

ccia pháp lut va Siéu l. 

10. Triêu tap hop DHOCD bt thiiang trong truäng hp HSQTcO quyétdinh vi phm nghiém trong 

theo quy dinh cCia pháp luât hoäc cO quyét dinh vuçst qua thàm quyén duçuc giao va truOng 

hap khác theo quy dinh tai Siéu l. 
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11. Km tra tinh hçip 19, hçlp pháp, tInh trung thitc va müc do can trong trong quán 19, diéu hành 

hoat dong kinh doanh; tInh he thóng, nht quán và phü hap cCia cong tác ké toán, th6ng ké vá 

lap báo cáo tài chinh. 

12. Rà soat, kim tra và dánh giá hiêu luc và hiêu qua ciia he thong kim soát nôi bô, kiém toán nOi 

b, quàn I rCi ro va cánh báo sOm cia VIB. 

13. Kin nghi HDQT hoc SHCD cac biên pháp sta döi, b6 sung, câi tién w cu t6 chic quân 19, 

giám sat và diéu hành hoat dông kinh doanh ccia VIB. 

14. Co quyén, thông qua Truâng BKS, tham dLf va tham gia tháo Iuân ti cac cuQc hpp OHOCO, 

HDQT và các cuôc hpp khác cCia VIB. 

15. Co quyén diicic tip can, cung cap di, chinh xác, kip thai các thông tin, tài lieu lien quan dn 

hoat dong quán 19, diéu hành VIB de^thyc hiên nhiêm vy, quy4n hn dUc giao. 

16. CO b6 phn giüp viêc, bô phn kim toán nOi bô, ditc s1 dung các nguOn IçIc cüa VIB, dLIc 

thuê chuyên gia va to' ch1c ben ngoài d thVc hin nhim vy cCa mmnh. 

17. ThOng nhat vài HDQT de^ dé xuat £*IDCD Pa ch9n tO chtk kim toán, bái mien kim toán viên 

diiøc chap thuãn khi xét thay can thiét. 

18. Báo cáo hoat Ong ct:ia BKS va các ni dung khác tai DHDCD thco quy dinh ccia pháp Iut, Diu 

Ie vá quy dinh khác cOa VIB. BKS CO th tham kháo 9 kién cüa HDQT trilàc khi trinh báo cáo, két 

luán và kién nghi len DHDCD. 

19. Giám sat viec phé duyêt cap tin dung (trC các träng hap khong &ac cap tin dung theo quy 

dinh cta phap Iuãt hiên hành) d6i vOi cOng ty con, cong ty lien két cia VIB; CO dOng sang lap, 

CO dông LOn, thành viên HDQT, thành vien BKS, Nguai diéu hành, các chüc danh quãn 19 khác 

cCia VIB và nhcrng ngtJi có lien quan ccia nhcffig ngitc5i nay. 

20. BKS thitc hièn giám sat dOi vài kiém toán nôi bô bao gOm: 

(a) Giám sat, dinh giá viêc thiic hiên chuan miic dao dc nghé nghip cCia thành vièn BKS, kim 

toán viên nói bô. 

(b) Giám sat bô phân kim toán nôi bô trong viêc: thiic hièn kim toán nQi bô; rà soát, dánh giá tInh 

hiêu qua cOa kim toán nôi bô và két qua thiic hiên nhim vy cOa Tritâng kiém toán nôi bo; xc 

19, khc phyc các t6n ti, han ché cOa kiém toán noi bô theo yêu cau, kién nghi cCia NHNN, to' 

ch1c kiém toán dôc Ip và cac ca quan chCrc näng khác. 

(c) Các nOi dung khác do BKS quy dinh. 

21. Các nhiêm vu vá quyén quyên han khác theo quy dinh càa pháp Iut, Diéu l Va quy dinh khác 

cüa VIB. 

Oiêu 52.Quyén dtWc cung cp thông tin cüa BKS 

Tài lieu và thông tin phâi ditcic gUi dn cac thành vien BKS cüng thôi diem và theo phiicing thUc 

nhti dôi vOi thành viên HDQT, bao gOm: 

(a) Thông báo mäi hop, phiéu lay 9 kién thành viên HDQT va tài lieu kern theo. 

(b) Nghi quyét, quyét dinh va biên ban hop cüa OHDCD, HDQT. 

(c) Báo cáo cüa TG trinh HDQT hoc tài lieu khãc do VIB phát hành gUi CO dong, HOQT. 

2. 

	

	Thành viên BKS có quyén tiép can các ho' sa, tài lieu cüa VIB kiu gici ti try sO chinh, chi nhánh 

và dia diem khác; có quyén den cac dia diem lam vièc cüa Nguai quán 19 Va nhán viên cüa VIB 

trong gia lam vièc. 
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3. HDQT, Ngtläi quân 19, Ngiiäi diéu hành phâi cung cp 8y dO, chInh xác và kip thai thông tin, 

tài lieu ye cong tác quán 19, di4u hành và hot dQng kinh doanh ccia VIB theo yeu cu cüa thành 

viên BKS hoác BKS. 

4. Các nôi dung khác thiic hiên theo quy dinh cCia pháp lut, Eiéu Iè va quy dinh khác ctia VIB. 

Oiéu 53.Thü lao và Icii Ich khác cüa thành viên BKS 

Töng ngân sách hoat dong hang nãm, t6ng mac thu lao và li Ich khác cüa BKS do OHC 

quyet dinh tai cuôc h9p thng nièn. BKS quyet dinh mac thu lao và lai Ich khác cho tt'Jng thành 

viên. 

Thành vien BKS dijcic thanh toán chi phi an, a, di Iai, chi phi sü dyng dich vy tii van dc lap Va 

cac chi phi phát sinh vói m1c hap 19. T6ng mac thu lao và chi phi nay không viidt qua t6ng 

ngan sách hoat dong hang nám ccia BKS dã &Ic 	chp thun, tr(f truang hap HDCD 

coquyétdinh khác. 

Các khoàn chi cho thành viên BKS dtiçlc tInh vào chi phi kinh doanh cCia VIB theo quy dinh cia 

pháp luât ye thuè thu nhâp doanh nghiep, pháp luât cO lien quan và phái dtfoc lap thành myc 

riêng trong báo cáo tài chinh hang nãm cCia VIB. 

Oiêu 54.Quyên, nghia vu cüa Trtthng BKS 

Ngoai viêc thtic hiên quyén va nghia vy cia thành vien BKS, Tri%Ong BKS con cO các quyên Va 

nghia vy sau dày: 

1. T6 chac trien khai thuc NO nhièm vii, quyén han ccia BKS. 

2. Chun bi chng trinh h9p cia BKS trCn w sâ 9 kiCn de' xut cCia thành viên BKS lien quan den 

nhiêm vii, quyèn han cüa BKS; triu tap và chCi toa cuôc hop BKS. 

3. Yêu câu HDQT, TG€ và Nguäi diéu hành khác cung cap các thông tin lien quan d báo cáo BKS. 

4. Thay mat BKS k9 các van bàn thuôc thm quyên ccia BKS. 

5. Lp và k9 báo cáo ccia BKS (có the tham khão 9 kién ctia HDQT) d ekhnh DHOCD. 

6. Thay mt BKS triu tp DHDCD bat thitang quy dinh ccia Diéu l, pháp lut hoc de' nghi HDQT 

h9p bat thiiOng. 

7. Tham dif cuQc hop HDQT, phát biéu 9 kiên nhung khOng diiçcc biéu quyét. 

8. Yêu cu ghi lai 9 kién cua mmnh trong biên bàn cuQc hyp HQT néu 9 kién ccia mmnh khác vOi 

nghi quyt, quyt dinh cüa HDQT và báo cáo trUOc DHDCD. 

9. Chun bi ké hoach lam viec và phân cong nhim vy cho các thành vien BKS. 

10. Bâo dam các thành vien BKS nhn dtJc thông tin day dü, khách quan, chinh xac va có du' thai 

gian thâo luân các van e ma BKS phài xem xét. 

11. Giám sat, chi dao viêc thuc NO nhiêm vii dtiic phân cOng và quyén, nghia vy cOa thành viên 

BKS. 

12. Giám sat nghia vy báo cáo và cong khai thông tin cOa thành viên BKS khi có phát sinh hoãc 

thaydi. 

13. Uy quyén cho môt thành vien khác cCia BKS thtc hiên nhim vii cOa mnh trong thai gian vng 

mat. 

14. Các quyén, nghia vii khác theo quy dinh tai pháp luât, iéu lê va quy dinh khác cOa VIB. 

Oiêu 55.Quyên, nghia vu cüa thành viên BKS 

Oiéu 16 VIB 	 36 



III 1111 itill ;[iJJijIjIJI 

1. Tuân th6 quy dinh cüa pháp Iuât, Siéu Iê, quy dinh nôi bô cüa BKS, nghi quyét cüa DHDCD Va 

dao &rc nghé nghiêp môt cách trung thUc, can trong v'i Ioi Ich ccia VIB và cüa C6 dông. 

2. Bau mt thành viên BKS lam Tritàng BKS. 

3. Yêu cáu Tniàng BKS trièu tap BKS h9p bat thtiäng. 

4. Kim soát hot dông kinh doanh, kim soat so sách ké toán, tài san, báo cáo tái chInh cCia VIB 

Va kièn nghi bin pháp khac phyc. 

5. Ducic quyén yeu cau can b, nhán viên cOa VIB cung cap s6 lieu và giái trmnh các hoat dông kinh 

doanh t€ thtic hiên nhièm vi.i duçc phân Ong. 

6. Baa cáo TruOng BKS ye hoat dong tài chmnh bat thiOng cOa VIB và ch!u trách nhim ye dánh 

giá và két luân cOa mlnh. 

7. Tham dVcuc  h9p cOa BKS, thào luán và bieu quyet ye van é thuc nhim vy, quyen hn ci:ia 

BKS, trCi nhC!ng van dé có xung dot Ioi ich vOl thành vien do. 

8. Chiu trách nhim tniOc pháp luãt, trUOc C6 dong ye viêc xác dinh tInh chinh xác, trung thiic 

cOa các so' lieu, ho' so lien quan den hoat dOng ctia VIB. TriiOng hap che giau hoãc khong kip 

thai kien nghi xü l d6i vOi nhng sal pham sé phái chiu trách nhim lien dOi khi thc hn 

nhim vy. 

9. Thijc hiên nhiêm vu, quyén han ccia thành vien BKS, nhim vy dic BKS giao và dUc TrtiOng 

BKS phãn cong. 

10. Hai phan ba sO thành vièn BKS trO len có quyen dé nghi HQT hop phiên bat thOng và triu 

tp hop SHDCD bat thuOng trong trng hap HDQT CO sal phm nghiêm trong theo quy dinh 

ti Diéu Iè. 

11. it nhat môt tháng môt Ian, cO van bàn báo cáo TruOng BKS tlnh hlnh, ket qua kiem soát trong 

linh viJc duac phán cong cho thành vién do. 

12. Cong khai, báo cáo các lqi ich cO lien quan, danh sách ngiiOi Co lien quan cho VIB ngay khi duqc 

bau lam thành vien BKS và ngay khi có thay d6i trong thOl gian diiong nhim. 

13. TruOng hap phát hièn CO thành viên BKS vi pham trong thVc hin quyén Va nghia vy duc giao 

thi phài thông báo bng van bàn den BKS; yéu cau nguOi CO hành vi vi pham cham dctt hành vi 

vi pham và khàc phyc hãu qua. 

14. Các quyen, nghia vy khác theo quy dinh pháp lut, Di4u lê vá quy dinh khác cta VIB. 

Dieu 56.Cu6c hop Ban Kiêm soát 

Quy dinh chi tit ye cuôc hop BKS, lay ki4n bang van bàn cOa BKS dtiqc quy dinh ti Quy che 

to chü'c và hot dông cCia BKS. 

Di du 57.Kiem toán nôi bô 

VIB phái thanh lap kiem toán nôi bô chuyên trách thuôc BKS tht(c hien kiem toán ni bô VIB. 

2. 	Kiem toán nôi bô thuc hiên rà soát, dánh giá dôc lap, khách quan d6i vOl he thöng kiem soát 

nOi b; dánh giá dôc lap ye tinh thich hop va sif tuán thCi quy dinh, chInh sách nOi  bô, thc tuc, 

quy trinh dã diiac thiét lap trong VIB; dua ra kién nghi nham nãng cao hiu qua cüa các h 

thOng, quy trinh, quy dinh, gOp phan bào dam VIB hoat dong an toàn, hiu qua, dUng pháp 

luât. 

Kèt qua kiem toán nôi bô phài duac báo cáo kip thai cho HEQT, BKS và gUi TGD. 
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CHUcING 5. T6NG GIAM oOc 

Diêu 58.TG 

1. TGD là ngJäi diéu hành cao nht cüa VIB, chiu sit giám sat cüa HDQT, chiu trách nhiêm trifàc 

HDQT, €HDCD và tri(Oc pháp luât ye vic thiic hièn quyén, nghia vu cüa mlnh. 

2. HDQT b6 nhiêm 01 trong so các thành viên cOa minh lam TGD hoäc thuê môt ngitôi khác lam 

TGD. 

3. HDQT quyét dinh tién li.kng Va li Ich khác cia TGD. Ti4n Wang cCia TGD ditac tinh vào chi phi 

kinh doanh cCia VIB theo quy dinh cCia pháp luât va phài the'hiên thành myc riêng trong báo 

cáo tài chInh hang nãm cCia VIB và báo cáo ti cuôc h9p £H€Cf thitäng niên. 

4. TrütriRing hap HDQT c6 quyétdnh khác, nhiêm ky cüa TG€ là 04 näm và c6 the^dLfcrc bO nhiêm 

lai vâi s6 nhièm kS'  khong han ché. Vic b6 nhiêm có the' hét hiu kfc can cty vào các quy dinh 

tai hap dóng lao dông. Viêc b6 nhiêm, mien nhim, bãi nhiêm và ti chdc cdia TGD ditac that 

hin theo pháp luât 

Diéu 59.B6 nhiêm, min nhiêm, bãi nhiêm TGD 

1. HDQT chi duc%c ra quyèt dinh b6 nhim TGD sau khi da ditcc NHNN có van bàn chp thuán 

danh sách dis kiên nhân sit b6 nhiêm lam TGD. Trinh tii, thdi tuc, h 6  sa xin chp thuân danh 

sách dit kien nhân sit bö nhim TGD ditçic thç(c hin theo quy dinh cCia NHNN. 

2. Két qua bö nhièm TGD phài duac thông báo cho NHNN trong vông 10 ngày lam vièc, ke^ ti 

ngày b6 nhiêm va báo cáo ra OHOCO trong phiên hop gãn nht. 

3. Sau khi CO quyét dinh b6 nhim cia HDQT, TGD dUc darn nhirn ngay Ong vic cüa chdc 

danh mOi dticic bö nhim; TGD Cu có trách nhim bàn giao cong vic cho TGD mOi xdt l' và phâi 

chiu trách nhiêm cá nhãn dOi vài các quyét dinh cüa mlnh trong thai gian cO titcách dam nhièm 

chdic danh do. 

4. TrtfOng hp TGD bi diicing nhiên mt tit cách TGD thl HDQT phài cu ngay môt PhO TGD hoäc 

môt Giám dOc KhOi/Ban khác bào dam các diéu kin theo quy dinh cOa pháp lut d dam nhim 

Cong viec cdia TGD và báo cáo bng van bàn ngay cho NHNN. 

5. Trong thai han t6i da 60 ngày, kê ti ngày TGD bi mt tit cách TGD hoãc HDQT nhãn diiic don 

xin tdt chUc cta TGD, HDQT phài tm ngtiai thay the va tien hành các thdi tyc b6 nhièm TGD mOi 

trinh NHNN chap thun danh sách dv Hen nhân sv bö nhiêm lam TGfl 

6. TritOng hop TGD vi pham nghiem trong quy dinh cdia pháp luât hoãc Diêu lê, HOOT CO quy4n 

tam dinh chi, bãi nhiêm TGD, dOng thai phài cdt ngay mt PhO TGD hoc môt Giám dOc 

KhOi/Ban khác bâo dam các dieu kin theo quy dinh cdia pháp lut d dam nhiêm cong viêc 

cüa TGD va có ngay van bàn báo cáo, de' xuat xdt l' dOi vOi nhcrng sal phm, cOng nhit chdc 

danh TGD, gui NHNN giâi quyêt theo quy dinh phap lut. 

7. Trony LhUi gin chita ditqc NHNN chip thuân danh säch dv ki4n nhân st.t bO nhiêm lam TGD, 

thl ChCi tich HDQT và các thành viên HDQT, TruOng BKS va các thành viên BKS hoàn toàn chiu 

trách nhiêm tritOc pháp lut, trisàc C6 dOng ye moi hoat dong cOa VIB. 

8. HDQT cO the' mien nhiêm, bãi nhièm TGD khi da so' thành vien HDQT cO quyén biu quyet dit 

hop tan thành. 
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Diu 60.Quyén và nghia vu cüa TGD 

1. 16 chCc thuc hin các nghi quyét, quyét dinh DHDC, HDQT. 

2. Quyét dinh các vn dé thuôc thm quyén lien quan dn hoat dng kinh doanh hang ngày cCa 

VIB; quyèt dinh các hoat dong kinh doanh vá hoat dông khác khóng thuc thm quyén cia 

DHDCD, HDQT, BKS. 

3. Kién nghi, 36 xuãt cccâu to' chüc và hoat d6ng cüa VIB trmnh HDQT. 

4. Dé xuát HDQT nhc$ng bièn pháp nâng cao hoat dong và quân i ciia VIB thuôc thm quyn.cOa 

HDQT hoäc EH€CD. 

5. B6 nhiêm, mien nhiêm, bãi nhiêm các chtk danh quán l, diéu hành ca VIB, triI các chUc danh 

thuc thm quyén quyet dinh ctia DHDC€, HDQT. 

6. Tuyn dung lao dông; quyét dnh kscng, thisâng va quyén lçli khác cia ngilài lao dong theo 

thm quyén. 

7. Lap va tñnh HDQT thông qua ké hoach kinh doanh hang nãm, cac phiicing an hoat dOng kinh 

doanh cCia VIB. 

8. Thiét lp, duy trl he th 6ng kim soát nôi bô hoat dông có hiu qua. 

9. Lap và trinh HDQT thông qua hoãc d báo cáo OHOCO thông qua báo cáo tài chinh. Chiu trách 

nhièm ye tInh chinh xác, trung thiic cCia báo cáo tài chinh, báo cáo thöng kê, so lieu quyet toán 

và các thông tin tài chinh khác. 

10. Ban hành theo thm quyen quy che, quy dinh nôi bô; quy trinh, thi tyc tác nghiêp d van hành 

he thOng diéu hành kinh doanh, he thOng thông tin báo cáo. 

11. Báo cáo HDQT, BKS, DHDCE và ca quan nhà niiOc cO thm quyén ye hoat dOng và kèt qua kinh 

doanh caVIB. 

12. Quyet dinh áp dung biên pháp vUcYt thm quyén cüa mmnh trong trisOng hçip thiên tai, dich 

hoa, hóa hoan, siic6 va ch!u  trách nhiêm ye quy4t dinh dO va kip thai báo cáo HDQT. 

13. Dé nghi HDQT hop bt thirông theo quy dinh ccia Diéu 16 và pháp lust. 

14. K9 két hp d6ng nhân danh VIB theo quy dinh cia Diéu lé và quy dinh nôi b6 cca VIB. 

15. Kièn nghi phiicing an s dung lai nhuân, xtI 19 16 trong kinh doanh ccia VIB. 

16. Quy dinh ye Iãi suát, t 16 hoa hOng, phat, mUc tién pht dOi vOl khách hang theo quy dnh cüa 

pháp lut. 

17. Thành lap các Uy ban/1-16i dOng phü hccp vOl quy dinh ccia pháp luât và hoat dOng cCia VIB. 

18. Quyén vá nghia vu khác theo quy dinh ctia pháp luãt, Di6u l, các quy dinh nôi bô ctia VIB, các 

nghi quyêt, quyèt dinh cta HDQT, hç%p dOng lao dong k9 vOl VIB. 

CHLIaNG 6. TAI CHIN H 

Diêu 61 .T cht ye tài chinh cüa VIB 

VIB ttichü ye tài chinh, tischiu trách nhiêm v4 hoat dông kinh doanh cüa mlnh, thiic hiên nghia 

vy va các cam két cüa mlnh theo quy dinh cüa pháp luât. 

Diêu 62.Chdô tài chinh 

1. VIB chap hành ché dO tài chinh theo quy dinh cOa pháp Iuât. 

2. HDQT, BKS, TGf chiu trách nhièm trciOc pháp luât, trciOc các cc quan quán l Nhà niiOc ye vièc 

chap hành ché do tài chinh cüa VIB. 
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Oiêu 63.Nãm tài chinh 

Näm tài chinh cüa VIB bat du ttngày 01 tháng 01 và két thüc vàa ngày 31 thãng 12 näm ditcng 

hch. 

Oiêu 64.Hach toán, kêtoán 

VIB thJc hiên chë do ké man, hch toán, kê toán theo quy dinh cüa pháp Iut. 

Diêu 65.Các nguón vön hoat dong 

1. 	V6nch6sàhC$u: 

(a) V6n diu Iê. 

(b) Cãc khoân chênh léch do dánh giá Iai tài san, chênh Ièch ti giá. 

(c) Thãng du von c6 phan. 

(d) Các qu9: Qu9 dç$tra bO sung vOn diu I, qu9 dâu ti( phát trin, qu9 dç phong tai chinh. 

(e) Lçii nhuân Iüy ké và Içii nhuân chua phân phOi, 16 luy k chiia xCr 19. 

(f) VOn khác thuôc sà hau cOa VIB. 

2. 	VOn huy dng theo Diu 9. 

3. 	Von khác theo quy dinh cüa pháp Iuât. 

Diêu 66.Các Quk thWc trIch lap 

1. Qu9 DI trCi bO sung V6n diéu Iê. 

2. Qu9 Di phOng Tài chinh. 

3. Qu9 Khen thiiàng. 

4. Qu9 Phüc lci. 

5. Qu9 Sâu tU Phát trin. 

6. Qu9 thing NgiIi quãn 19, thành viên BKS. 

7. Qu9 khác theo quy dinh cüa pháp Iuât. 

Dieu 67.Phân phdi Idi nhuán 

1. Theo quyét dinh côa SHfCD và theo quy cnh cüa pháp Iuât, cO trc Se &lac cOng bO va chi trâ 

tC Ici nhuân con Ii cüa VIA, nhiing khong thJçic vtJct qua mC(c do H€QT de' xuat và DHDCD dã 

thông qua. 

2. CO ttc phái ditcic thanh taán day do trong thai han 06 tháng, ké tU ngày kgt thOc hop DHDCD 

thifäng niên. HEQT lap danh sách C6 dOng dLfçlc nhn cO tc, Ac dinh mac c6 tUc duc trâ clOi 

vài Wng CO phân, thOi hn va hlnh thtk trâ châm nMt 30 ngày triiàc mói Ian trâ c6 tik. Thông 

báo v 4  trâ co' tüc diicsc gcii bang phng thik CM bão dam dn CO dOng theo dia chi dãng k 

trong SO Dãng k9 CO dông chm nhat 15 ngày tniàc khi thilc hiên trâ c6 ttk. Thông baa phài 

có cäc ni dung theo quy dinh cOa pháp Iut. 

. 	VIB khong thanh toan lãi cho khoân tién trâ c6 tCtc hay khoán hen chi trâ lien quan tài mct Iaai 

CO phieu. 

4. 	CO tOc Co the' duc chi trá bang ti4n mat, bang CO phan hoc bang tài san khác theo quyet dinh 

cOa DHDCD. Wu chi trâ bang tiCn mt thi phâi &fçc thic hièn bang €6ng Viêt Nam Va theo 

các phJing thUc thanh toán theo quy dinh cOa phãp luât. 
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5. Can cirquy dinh pháp Iut, HfQT thông qua nghi quyétxác dinh môt ngày cy the' d chöt danh 

sách C6 dong. Can cü theo ngày dO, nhang ngiläi däng k vài tu cách Co dông hoc nguöi so 
hüu các chng khoán khác diiçic quyén nhân c6 tCrc, lãi suât, phàn phOi Ii nhun, nhán CO 

phiéu, nhn thông báo hoc tài lieu khác. 

6. Các van dé khác lien quan den phân ph 05i IcFi nhuán dUc thiic hiên theo quy dinh cCia VIB phü 

hap vOi pháp Iuât. 

Diéu 68.Kiêm toan 

1. TrtJOc khi kèt thüc nám tài chinh, VIB phâi lila chon môt trong các to' chik kim toán dôc lp 

sau: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, PricewaterHouseCoopers, KPMG (vOl diéu kiên 

là các cong ty dO diJc phép hoat dông tai Viêt Nam va dü diéu kin theo quy dinh cOa pháp 

lut) dé kim toán các hoat dông cho nãm tài chinh tiép theo. 

2. Trong thai han 30 ngày, k4 tC$ ngày quy& dinh chpn to' chüc kim toán dc 1p, VIB phâi thông 

báo cho NHNN ye to' chüc kiem toán dôc lap dic kia chçn. 

3. VIB phSi chun bi và gCli báo cáo tài chinh nãm cho cong ty Hem toán dc lp sau khi ket thüc 

nãmtàichinh. 

4. Kiém toán viên dôc lap thitc hiên viec kiem toán VIB dLIcic phép tham cly các cuOc hpp DHDCD 

va dc quyén nhân các thông báo Va CC thông tin khác lien quan den cuôc h9p DHDCD ma 

cac CO dông ducic quyén nhãn và ducx phát bleu 9 kin ti dal hôi ye các van de' Co lien quan 

8n viêc kiem toán báo cáo tài chinh ciia VIB. 

5. Viêc kiem toán cy the' các hoat dông cta VIB ducic thiic hiên theo quy dinh cüa pháp luât Va 

hiiOng dn ci:ia NHNN. 

Oiêu 69.Báo cáo tài chinh nãm, sáu tháng và quy 

VIB phái lap Báo cáo tài chInh nãm, sau thang va qu9 và báo cáo phài dtiçuc kiem toán/soát xét 

theo quy dinh cüa pháp lut va Diêu le. Báo cáo tài chinh nãm phái bao gOm day dO ni dung 

theo quy dinh cOa pháp Iuãt và phân ánh môt cách trung thiic va khách quan tinh hlnh hot 

dông cOa VIB. 

2. 	Các báo cáo tài chinh nãm dijcuc kiem toán, báo cáo tài chinh ban niên dã soát xét và báo cáo 

tài chinh qu9 phài diicic cong cong b°  thông tin và báo cáo ca quail nhà nilOc eO thm quy4n 

theo quy dinh. 

Oiêu 70.Báo cáo và cong b 6  thông tin 

1. VIB thtic hiên nghia vy báo cáo NHNN, Cci quan quân 19 thue, Uy ban ChO'ng khoán Nhà niiOc 

và các Cci quan cO tham quyên khác theo quy dinh cOa pháp luât va NHNN. 

2. Ngoài nhclng báo cáo dinh k9, VIB báo cáo kip thai bang van bàn vOi NHNN trong các truOng 

hap sau dày: 

(a) Phát sinh din bien khong blnh thisOng trong hot dông nghiêp vy có the ánh htiOng nghiêm 

trong den tmnh hlnh kinh doanh cOa VIB. 

(b) CO thay dOl ye to' chüc, quãn tn, dieu hành, tlnh hmnh tài chinh cOa CO dOng LOn và các thay d6i 

khác CO ánh htiOng nghiem trong den hot dQng kinh doanh ccia VIB. 

(c) Thay dOi ten chi nhánh cOa VIB; tam ngCsng hoat dong kinh doanh dilOi 05 ngày lam vic. 

(d) Niêm yet co' phiêu trén thi truOng chCng khoán trong nilOc. 
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3. VIB phâi lap va cong bö Báo cáo thtRing niên theo các quy dinh cüa pháp luât. 

4. VIB thçc hiên cong bö thông tin trên trang thông tin din tCi(website) cüa VIB và trên He thóng 

Cong bó thông tin ciia CJy ban Chng khoán Nhà niàc va các phiicing tiên khác theo dung quy 

dinh cüa pháp luât Va huOng dan cüa Ca quan cO thm quyên. 

CH(JØNG 7. DIEU KHOAN KHAC 

Diêu 71.0n bô nhân viên và cong doàn 

1. Các ni dung lien quan den can bô nhân viên và cong doán thi1c hiên theo quy dinh cüa VIB. 

2. TGD phài lap ké hoach dé HDQT thông qua các van dé lien quan den quan he ca VIB vOi các 

t6 chtc cong doàn theo các chun mJc, thông Iê va chInh sách quàn ly töt nht, nhctng thông 

16 và chInh sách quy dinh ti Diéu le, các quy dinh nôi bô cüa VIB va quy dinh pháp luat hin 

hành. 

Diêu 72.Báo cáo và kiêm soát dàc biêt 

Trong tnlông hp VIB có nguy ca mat khã näng chi trà cho khách hang cüa mlnh, VIB phài báo 

cáo ngay vOi NHNN ve4  thtic trang tài chInh, nguyen nhán và các blêr pháp 65 áp dung, dV kin 

âp dung de' khàcphuc. 

VIB cO the' bi NHNN dat vào tlnh trang kim soát dc biêt trong nhüng tring hp ditqc quy 

dinh ti Lut Các 16 chik tin dyng. 

Truäng hp cp bach, d báo dam khâ nang chi trâ tién gui hoc tien lãi cüa khách hang, VIB 

cO the' dijcyc các t6 chtc tin dyng khác hoãc NHNN cho vay dc bit. Khoàn vay dc bit nay sé 

dcic tiu tiên hoàn trà trtiàc tat cà các khoàn na khác cCia VIB. 

Diêu 73.T6 ch(c lai VIB 

1. VIB diisc t6 chtc lai duài hlnh thuc chia, tách, hap nht, sap nhp, chuyn d6i hlnh thtc pháp 

l sau khi dijcic NHNN chap thuân bang van bàn. 

2. Diéu kiên, h6 so, Minh tii, thu tyc chap thuân vièc t6 chüc lai VIB theo quy dinh cüa NHNN. 

Diéu 74.Giâi the-'VIB 

1. 	VIB giâi the' trong các tniàng hap sau day: 

(a) Tu nguyen xin giâi the néu có khà nãng thanh toán hêt nova &fac NHNN chap thuân bang van 

bàn. 

(b) Khi ht thai han hoat dng khong xin gia han hoäc xin gia han nhting không ducc NHNN chap 

thuân bang van bàn. 

(c) Bi thu höi Giây phép thành lp và hoat dong VIB. 

2. 	Khi giài th, VIB phài tièn hành thanh l' tài san diiOi stJ giám sat cOa NHNN va theo trinh t, thCi 

tuc thanh 19 tài san do NHNN quy dinh. 

3. 	Moi chi phi lien quan den vièc thanh ly  do VIB chlu. 

Oiêu 75.Thanh ly 

T6i thiu 06 tháng truâc khi k& thUc thai han hoat dong cüa VIB hoäc sau khi có quyêt dinh 

giái the', HDQT tien hành các thu tyc thanh I theo quy dinh cüa phap lut. 

Oiêu 76.Phá sin VIB 
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Vièc phá san VIB thuc hièn theo quy dinh cOa pháp Iuát ye phá san. 

Diêu 77.Giâi quyêt tranh chap nôi bô 

Tniäng hap phát sinh tranh chap, khiéu nai lien quan tOl hoat dng cOa VIB, quyén Va nghia vu 

cCa các CO dong theo quy dinh pháp lut, £iéu lè hoãc thôa thuân giCfa: 

(a) CO dông vOi VIB. 

(b) CO dông vài HDQT, BKS, TGD hay Ngiläi diêu hành khác. 

Các ben lien quan cd gang giâi quyët tranh chap do thông qua thitcing Itiang và hoà giâi. Trt 

trOng hçip tranh chap lien quan tài HSQT hoãc Chü tich H€QT, Chü tich HfQT chü t(i viêc giâi 

quyét tranh chap va yeu cau tüng ben trinh bay các thông tin lien quan den tranh chap trong 

vông 21 ngày lam vièc k tü ngày tranh chap phat sinh. Trtfâng hçip tranh chap lien quan tOl 

HDQT hay Chü tich HEQT, bat W ben nào cüng cO the yeu cau chi dinh mQt chuyên gia dôc lap 

lam trung gian hôa giâi cho qua trmnh giãi quyet tranh chap hoäc yeu cáu Ca quan có tham 

quyén giâi quyet. 

2. Triiäng hp không dat ditac quyet dinh hoà giãi trong vông 06 tuan tcr khi bt dau qua trinh 

hoà giâi hoãc néu quyèt dinh cta trung gian hoà giâi không ducic các ben chap nhân, môt ben 

CO the' dtfa tranh chap dO ra Trong tài hoãc Tôa an có tham quyen d giâi quyét theo quy dnh 

cia phap luãt. 

3. Các ben tti chiu chi phi có lien quan tOi thu tuc thucsng Iuçing và hoà giâi. Viêc thanh toán các 

chi phi cüa Trçng tài, Tôa an duac thc hièn theo phán quyét cüa Trçng tài, Tôa an. 

Oiêu 78.Cung cap thông tin 

1. VIB cung cap thông tin cho chCi tài khoân ye giao dich và sO diitrên tài khoán cüa chü tài khoân 

theo thOa thuân vOi chü tài khoãn. 

2. VIB CO trãch nhiêm cung cap cho NHNN thông tin lien quan den hoat dong kinh doanh, nhân 

sii theo yeu cãu cOa NHNN va diJc NHNN cung cap thông tin lien quan den hot dng ngân 

hang cOa nhng khách hang Co quan h6 tin dyng vi VIB theo quy dinh cüa NHNN. 

Oiéu 79.Bâo mat thông tin 

Nhân viên, NgiJOi quán l, Ngitäi diéu hành cia VIB không dtiçic tiet 16 bi mt kinh doanh cOa 

VIB theo quy dinh cia pháp luât và VIB. 

VIB phâi bào dam bI mat thông tin lien quan den tài khoân, tiên giti, tài san gui và các giao dch 

ciia khách hang tai VIB theo quy dinh cüa phap Iut. 

VIB khOng dtic cung cap thông tin lien quan den tài khoãn, tién gui, tai san gti, các giao dch 

cua khâch hang tai VIB cho to' chttc, cá nhân khãc, trü tritäng hp CO y6u cau cãa ca quan nhà 

niOc có tham quyén theo quy dinh ccia pháp luât hoãc &fc sy chap thun cCia khách hang. 

Diêu 80.Oiêu khoàn thi hành 

Diéu lé nay thay the ieu le so' 1001 .GC.2021 (2). Tritäng hqp có nhung quy dinh cüa pháp Iut 

cO lien quan den to' chUc hoc hoat dng cüa ngân hang nhiing chtia ditc de' cp trong ban 

Diéu lè hoäc có nhcmg quy dinh mOl cOa phap luat khac vài nhang diéu khoãn trong Diéu l 

thl nhCxng quy dinh pháp lust do diicing nhiên &lcic áp dyng va diéu chinh hoat drng cüa VIB. 

2. 	Viêc süa d6i, bO sung Diéu lè do €HDCD quyét dinh. 
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Các bàn sao hoác trich lyc Diu I cO giá tr! khl có chi k cOa Chü tich HDQT/ODPL hoc nguOi 

dtJcc ChCi tich HDQT/DDPL üy quyn hoc tói thiéu 1/2 t6ng s6 thành viên HOOT. 

TM. AI HO OONG có DONG vi 
	

NGU5I DAI DIN THEO PHAP LUAT 

CHU T!CH  HOl €ONG QUAN TRI 
	

TONG GIAM SOC 

J 
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Phu luc 1. Các Chi nhánh cüa VIB 

Sir Ngày thành lap Ten TlnhlThành ph 

1 17/12/1999 Chi nhánh Thành phö H6 Chi 
Minh  

H6 Chi Minh 

2 07/08/2002 Chi nhnh Cu Giy Ha Ni 

3 26/11/2002 Chi nhánh S6ng €a Ha Ni 

4 28/10/2003 Chi nhánh GO Vp Ho ChI Minh 

5 21/01/2004 Chi nhánh Hal Bàlri$ng Ha Nôi 

6 13/04/2004 Chi nhãnh Ba Dinh Ha NN 

7 23/04/2004 Chi nhánh KS'  Hôa H6 Chi Minh 

8 18/06/2004 Chi nhãnh Hi PhOng Hal Phong 

9 01/07/2004 Chi nhánh Trung HOa Ha Nôi 

10 12/09/2004 Chi nhánh Binh Thanh H6 Chi Minh 

11 29/09/2004 Chi nhánh Quân 2 H6 Chi Minh 

12 30/11/2004 Chi nhánh Tan Binh HO Chi Minh 

13 07/12/2004 Chi nhánhDàNng fThNng 

14 	j 27/12/2004 Chi nhánh Sàgiaodich Ha Nôi 

15 05/04/2005 Chi nhãnh Ha Nôi Ha Ni 

16 08/04/2005 Chi nhánhQuânlo HO Chi Minh 

17 09/05/2005 Chi nhánh Nha Trang Khánh HOa 

18 j 11/05/2005 Chi nhánh Quâng Ninh Quâng Ninh 

19 27/05/2005 Chi nhánh Quân 1 Ho Chi Minh 

20 11/07/2005 Chi nhánhlhanhKhê DàNng 

21 21/07/2005 Chi nhãnh Long Biên Ha Ni 

22 26/07/2005 Chi nhánh Can Tho Can Thor 

23 16/08/2005 Chi nhánh Hóng Bang Hâi PhOng 

24 18/10/2005 Chi nhanhDóng Nal O6ng Nai 

25 j 10/11/2005 Chi nhánhBlnhDiscing BlnhDiicrng 

26 11/11/2005 Chi nhánh Quân 11 H6 Chi Minh 

27 04/12/2005 Chi nhánhlhànhDO Ho' Chi Minh 

28 02/08/2006 Chi nhánh Hal Dng Hâi Dticng 

29 02/08/2006 Chi nhánh Vinh Phüc Vinh Phüc 

30 10/10/2006 Chi nhánh An Giang An Giang 
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srr Ngày thành lap Ten TnhIThành ph6 

31 12/10/7006 Chi nhánh Vünq Thu Ba Ra-Vung Thu 

32 27/10/2006 Chi nhánhVinh NgheAn 

33 30/01/2007 Chi nhánh Quâng Ngãi Quàng Ngai 

34 07/02/2007 Chi nhánh HàEông Ha NÔi 

35 09/02/2007 Chi nhánh Sal Gôn H6 Chi Minh 

36 18/06/2007 Chi nhánhlhanhHOa ThanhHóa 

37 11/07/2007 Chi nhánh Binh Dinh Binh Dinh 

38 08/08/2007 Chi nhânh Hue Th(a Thiên Hue 

39 28/08/2007 Chi nhnh Ek Lák Sk Lk 

40 20/09/2007 Chi nhánh Kiên Giang Kiên Giang 

41 16/10/2007 Chi nhánh Thai Nguyen Thai Nguyen 

42 16/10/2007 Chi nhánh Viêt TO Phü Tho 

43 26/03/2008 Chi nhánh Cm Phá Quàng Ninh 

44 21/07/2008 Chi nhánh Ca Mau Ca Mau 

45 23/07/2008 Chi nhãnh f.6ng Tháp £6ng Thap 

46 30/07/2008 Chi nhánh Lam £6ng Lam £6ng 

47 07/08/2008 Chi nhánh Tây Ninh Tây Ninh 

48 18/08/2008 Chi nhánh L9 Thiting Kiêt Ha Nôi 

49 06/11/2008 Chi nhánhTháiBinh TháiBmnh 

50 18/09/2017 Chi nhánh Nguyen Van Tr6i H6 Chi Minh 

51 28/07/2020 Chi nhánh Biên Hàa Dóng Nai 

52 12/12/2020 Chi nhánh Song Be Binh DiIYng 

53 19/04/2022 Chi nhánh Hung Phü CãnThci 

54 05/05/2022 Chi nhánh Binh Chánh H6 Chi Minh 

55 04/07/2022 Chi nhãnh lien Giang Tien Giang 

56 06/07/2022 Chi nhánh HOc Mon H6 Chi Minh 

57 07/07/2022 Chi nhánh Nhà Be H6 Chi Minh 

001 
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Phu luc 2. Danh sách Co dông sang lap 

1. C6 dông: SANG KHAC Of  

Quôc tich: 	 Viet Nam. 

Dia chi: 	 53 phö Tiu Nam, khu Nam So, S7 khu phö 6, phiOng Tan Phü, 
quân 07, TP. H6 Chi Minh, Viêt Nam. 

Loai Co' phán sO hO'u: 	CO phân phO thông. 

56 CO phn sO h(Ju ti ngày 104.627.650 
thông qua Siu lê: 

2. CO dông: TRNH VAN TUAN 

Quöc tich: 	 Viêt Nam. 

Da chi: 	 31 A Lè Van Min, phuOng Thâo Sién, qun 2, TP. HO Chi Minh, 
Viêt Nam. 

Loi CO phn sO hcu: 	 CO phân phO thông. 

So CO phan sO hüu tai ngày 5.170 
thông qua Diéu I: 

3. CO dông: NGO CHI DUNG 

QuOc tich: 	 Viet Nam. 

Dia chi: 	 11 &lOng 1 Khu A, phuOng Nam Thành Ong, quân SOng Da, 
Ha NÔI, Viêt Nam. 

Loai CO phn sO hau: 	 CO phán ph6 thông. 

SO CO phán sO hciu tai ngày 0. 
thông qua Siéu lê: 

4.C6 dông: HA VAN HAl 

Quöc tich: 	 Viêt Nam. 

Dia chi: 	 PhOng 305, Cl Lang Ha, phuOng Lang H, qun O6ng Da, Ha 
NÔI, Viêt Nam. 

Loai CO phn sO hO'u: 	 CO phân ph6 thông. 

SO CO phãn sO hc(u ti ngày 0. 
thông qua Siu lè: 

5. CO dOny: NGAN HANG TMCP NGOAI THIJaNG VlT NAM 

QuOc tich: 	 Viêt Nam. 

Dia chi: 	 198 Trn Quang Khâi, phtRlng L9 Thai T& quân Hoàn Kim, Ha 
Nôi, Vièt Nam. 

Loi CO phn sO hüu: 	 CO phn ph6 thông. 

56 CO phn sO hciu ti ngày 0. 
thông qua Diéu l: 

6. CO dông: NGAN HANG NONG NGHIEP & PHAT TRIN NONG THON VIET NAM 

QuOc tich: 	 Viet Nam. 

Dia chi: 	 18 Train HCIu Duc, phiiOng M9Dlnh 1, quãn Nam TJ Liém, Ha Nôi, 

Viêt Nam. 

Loai CO phn sO hcru: 	 CO phân ph ô  thông. 

56 CO phn sO hüu tai ngày 0. 
thông qua Siu lé: 
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