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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO SỐ 755/TB-PVB NGÀY 25/1/2018 

(Phụ lục số 05) 

A. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT 

I. Luật Doanh nghiệp năm 2014 

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh 

nghiệp 

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh 

nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ 

quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn 

vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để 

quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; 

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử 

làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

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

vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân; 

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành 

chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh 

doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết 

định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống 

tham nhũng. 

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp 

phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp 

theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất 

thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. 

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 

công ty khác. 

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản 

trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý 

khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ 

nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này 

có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định 

khác: 

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người 

đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. 
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b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành 

viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty 

con của công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít 

nhất trong 05 năm liền trước đó. 

II. Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2017 

Điều 33. Những trƣờng hợp không đƣợc đảm nhiệm chức vụ 

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) 

và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng: 

a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;  

c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên 

Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời 

điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng; 

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt 

động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;  

đ) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 

của Luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức 

tín dụng bị thu hồi Giấy phép;  

e) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng 

giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng; 

g) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được 

là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng. 

h) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở 

khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ 

phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm 

an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 

hàng. 

2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty 

con của tổ chức tín dụng:  

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; 
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b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự 

của Tòa án; 

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; 

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích; 

đ) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước 

nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà 

nước tại tổ chức tín dụng;  

e) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn 

vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, 

đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp 

của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;  

g) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng. 

3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) và vợ, chồng của những người này không được là 

Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của tổ chức tín dụng.  

Điều 34. Những trƣờng hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được 

đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng đó và của tổ chức tín dụng khác, trừ trường 

hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của ngân hàng hợp tác xã. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 

viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ 

trường hợp tổ chức này là công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát 

của tổ chức tín dụng đó. 

2. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của 

tổ chức tín dụng khác. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong 

các chức vụ sau đây:  

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên 

của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của 

doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ 

đông lớn của doanh nghiệp đó; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh 

nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ 

chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh 

nghiệp khác. 

Điều 37. Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) 

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ 

tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng ban, các thành viên Ban 

kiểm soát, người điều hành tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại Điều 34 của Luật này, quy 

định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; yêu 
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cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay 

thế nếu xét thấy cần thiết. 

2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Chủ 

tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát; 

người điều hành của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần 

thiết.   

3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này phải có trách nhiệm tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến 

trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 

viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc Ban kiểm soát đặc biệt. 

Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ngƣời quản lý, ngƣời điều hành và một số chức danh 

khác của tổ chức tín dụng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên; 

d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 

năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân 

hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn 

pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp 

tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:  

a) Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức 

tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng 

đó trong 03 năm liền kề trước đó; 

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những 

khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người 

này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ 

chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;  

d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn 

điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; 

đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời 

điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó. 

III. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 

Điều 12. Tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể 

không phải là cổ đông của công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của 

cùng 01 công ty đại chúng. 
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3. Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên 

Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác. 

IV. Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVcomBank 

Điều 38. Những trƣờng hợp không đƣợc đảm nhiệm chức vụ 

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và chức danh tương đương của Ngân hàng:  

1.1. Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này; 

1.2. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

1.3. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác 

xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp 

tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng; 

1.4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt 

động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó; 

1.5. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát, thành 

viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật 

hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc 

tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; 

1.6. Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên 

môn theo quy định của Ngân hàng và/hoặc NHNN; 

1.7. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc không được là thành 

viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng; 

1.8. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được là Tổng Giám đốc của Ngân 

hàng; 

1.9. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty 

con của Ngân hàng:  

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

2.2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự 

của Tòa án; 

2.3. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên; 

2.4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích; 

2.5. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước 

nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà 

nước tại Ngân hàng;  

2.6. Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, 

đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, 

đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp 

của Nhà nước tại Ngân hàng;  

2.7. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này. 
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3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 

vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính 

của Ngân hàng. 

Điều 39. Những trƣờng hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ  

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng:  

1.1. Không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng; 

1.2. Không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác (trừ trường hợp tổ chức 

này là công ty con của Ngân hàng) hoặc là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng đó; 

1.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng không được đồng thời là người điều hành của 

Ngân hàng và không được đồng thời là người điều hành tổ chức tín dụng khác; 

1.4. Các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng: 

2.1. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của 

Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Ngân hàng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành 

hoặc là cổ đông lớn của Doanh nghiệp đó; 

2.2. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là 

thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành tại Ngân hàng;  

2.3. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý 

của tổ chức tín dụng khác. 

Điều 46. Nghĩa vụ thận trọng  

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều 

hành và Người quản lý khác có nghĩa vụ : 

1. Không tiết lộ bí mật của Ngân hàng; 

2. Không hành động vượt quá quyền hạn được quy định trong Điều lệ này và các quy định nội bộ 

của Ngân hàng. 

3. Trong trường hợp Ngân hàng không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 

đến hạn phải trả, các chủ thể nêu trên: 

3.1. Phải thông báo tình hình tài chính của Ngân hàng cho tất cả chủ nợ biết; 

3.2. Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa 

vụ quy định tại các điểm trên của khoản này; 

3.3. Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Ngân hàng; 

Điều 47. Nghĩa vụ trung thành và tránh xung đột quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, thành viên Ban 

điều hành, Người quản lý khác của Ngân hàng phải lương thiện, chí công vô tư, không gây mâu 

thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích Ngân hàng và có các nghĩa vụ: 

1.1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân 

hàng một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Ngân hàng và Cổ đông của Ngân hàng; 

1.2. Không lạm dụng địa vị và quyền hạn, không sử dụng tài sản của Ngân hàng để thu lợi riêng 

cho bản thân, cho người khác; không sử dụng thông tin, bí quyết, chiếm đoạt cơ hội kinh doanh; 

không được đem tài sản của Ngân hàng cho người khác hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác, làm thiệt hại lợi ích của Ngân hàng;  

1.3. Thông báo đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Ngân hàng về quyền lợi có thể xung đột mà họ có 

được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và chỉ được sử dụng các cơ hội đó 
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khi Hội đồng quản trị đã xem xét và chấp thuận; 

1.4. Không được cạnh tranh bất hợp pháp với Ngân hàng hoặc tạo điều kiện cho bên thứ ba gây 

tổn hại lợi ích của Ngân hàng; 

1.5. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng 

các dịch vụ ngân hàng khác của Ngân hàng với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với  quy 

định chung của Ngân hàng; 

1.6. Không được tăng lương, thù lao, trả thưởng khi Ngân hàng bị lỗ; 

1.7. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt 

động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, hoạt động thanh tra, 

giám sát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước; 

1.8. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; 

1.9. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Trường hợp, hợp đồng được ký kết mà chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản 

trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ này thì hợp đồng đó vô hiệu và được xử lý theo quy định 

của pháp luật. Những người gây thiệt hại cho Ngân hàng phải có trách nhiệm bồi thường.  

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành viên 

khác của Ban điều hành không được mua hoặc bán hoặc giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng hay 

của các công ty con khi họ có quyền chiếm hữu thông tin có thể ảnh hưởng đến giá của những cổ 

phiếu này trong khi các Cổ đông khác không có thông tin đó.  

4. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 

đốc và Người quản lý khác của Ngân hàng có trách nhiệm công khai các lợi ích có liên quan theo 

Điều 159 Luật Doanh nghiệp như sau: 

4.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc Cổ 

phần, tỷ lệ, thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc Cổ phần đó. 

4.2. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ 

cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng Cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% Vốn điều lệ. 

4.3. Việc kê khai phải thực hiện trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi 

ích liên quan. Việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với Ngân hàng trong thời hạn 07 (bảy) 

ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

4.4. Việc kê khai các lợi ích có liên quan phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 

họp thường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng. 

5. Các Hợp đồng, giao dịch (không thuộc phạm vi đối tượng cấm hoặc hạn chế theo quy định của 

pháp luật) của Ngân hàng với các Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Ngân hàng 

và/hoặc với người có liên quan của họ chỉ được ký kết khi có chấp thuận của Hội đồng quản trị 

của Ngân hàng. 

Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

1.1. Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 38 

Điều lệ Ngân hàng và quy định của pháp luật; 

1.2. Có đạo đức nghề nghiệp; 

1.3. Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% Vốn điều lệ của 

Ngân hàng, trừ trường hợp là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Ngân hàng hoặc có bằng 

Đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 

03 (ba) năm làm người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành 
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bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp tại 

các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán;  

2. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị là thành viên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

2.1. Không phải là người đang làm việc cho Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng hoặc đã 

làm việc cho Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng bất kỳ thời gian nào trong 03 (ba) năm 

liền kề trước đó. 

2.2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao thường xuyên, phụ cấp khác của Ngân hàng 

ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định. 

2.3. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người 

này là Cổ đông lớn của Ngân hàng, người quản lý hoặc thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng 

hoặc công ty con của Ngân hàng; 

2.4. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% Vốn điều lệ hoặc vốn Cổ phần 

có quyền biểu quyết trở lên của Ngân hàng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% Vốn 

điều lệ hoặc vốn Cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Ngân hàng. 

2.5. Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng tại bất kỳ thời điểm 

nào trong 05 (năm) năm liền kề trước đó. 

2.6. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác phù hợp quy định của pháp luật.  

3. Thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị là thành viên có thời gian làm việc và chế độ 

làm việc cho Hội đồng quản trị như cán bộ nhân viên Ngân hàng, phù hợp quy định của pháp 

luật. 

B. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN BKS 

I. Luật doanh nghiệp năm 2014 

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật này; 

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản 

lý khác; 

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 

động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ 

công ty. 

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 

II. Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2017 

Điều 34. Những trƣờng hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ  

2. Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của 

tổ chức tín dụng khác. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong 

các chức vụ sau đây:  

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên 

của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của 
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doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc 

(Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ 

đông lớn của doanh nghiệp đó; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh 

nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng. 

Điều 50. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ngƣời quản lý, ngƣời điều hành và một số chức danh 

khác của tổ chức tín dụng 

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này; 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, 

kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc 

kiểm toán; 

d) Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng; 

đ) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. 

III. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 

Điều 20. Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể 

không phải là cổ đông của công ty. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 

Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo 

tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 

Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 

4. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại công ty. 

IV. Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVcomBank 

Điều 42. Bầu, bổ nhiệm Ban Kiểm soát 

5. Thành viên Ban Kiểm soát phải hội đủ những tiêu chuẩn sau: 

5.1. Từ 21 tuổi trở lên; 

5.2. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 38 Điều lệ này; 

5.3. Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều 46, Điều 47 

Điều lệ này; 

5.4. Có bằng Đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, 

kiểm toán; có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán 

hoặc kiểm toán; 

5.5. Không phải là người có liên quan của người quản lý Ngân hàng; 

5.6. Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương 

nhiệm. 
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6. Trường hợp Cổ đông nước ngoài (bao gồm cả người Việt nam định cư ở nước ngoài) hoặc 

người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nước ngoài được bầu vào Ban Kiểm soát thì người 

này phải đáp ứng thêm được các điều kiện theo quy định của pháp luật về việc nhà đầu tư nước 

ngoài mua Cổ phần của ngân hàng thương mại Việt nam. 

C. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ: 

I. Luật Doanh nghiệp năm 2014 

Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông:  

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn 

liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền 

sau đây: 

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

Điều 144. Điều kiện để Nghị quyết đƣợc thông qua  

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông 

có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được 

bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng 

số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ 

ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối 

cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên 

có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

II. Luật các Tổ chức tín dụng 2010, đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2017 

Điều 59. Đại hội đồng cổ đông          

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định sau đây: 

d) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức 

bầu dồn phiếu. 

III. Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVcomBank 

Điều 24. Quyền hạn của Cổ đông phổ thông  

2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cổ phần của Ngân hàng trong thời gian 

liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có thêm các quyền sau:  

2.2. Được quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định 

tại Điều lệ này, phù hợp quy định pháp luật;  

Điều 41. Bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo phương 

thức bầu dồn phiếu phù hợp quy định của pháp luật, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu 

quyết tương ứng với tổng số Cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng 

quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử 

viên. Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.   
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7. Các Cổ đông nắm giữ Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội 

đồng quản trị phù hợp quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.  

8. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm Cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử 

viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu Cổ phần của mỗi nhóm như sau: 

8.1. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;  

8.2. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;  

8.3. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;  

8.4. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;  

8.5. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;  

8.6. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;  

8.7. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;  

8.8. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.  

9. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. 

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối 

cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 

ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử. 

Điều 42.  Bầu, bổ nhiệm Ban Kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo phương 

thức bầu dồn phiếu phù hợp quy định của pháp luật. Quy định về việc gộp số quyền biểu quyết, 

số lượng nhân sự được đề cử của các cổ đông, nguyên tắc xác định người trúng cử được áp dụng 

như quy định tại khoản 7, 8, 9 Điều 41 Điều lệ này. Ban Kiểm soát bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

Trưởng Ban Kiểm soát. 

D. MỘT SỐ LƢU Ý ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ 

1. Các văn bản trong hồ sơ của nhân sự được đề cử, ứng cử dự kiến bầu vào HĐQT, BKS phải 

được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch 

sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải 

được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp nhân sự dự kiến bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc 

văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước 

ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt 

Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người 

nước ngoài đang cư trú cấp. 
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E. HƢỚNG DẪN CỦA PVCOMBANK VỀ PHƢƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU 

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, số 

thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng 

viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ ứng viên. 

Ví dụ: 

- Một cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần, thì sẽ được nhận lá phiếu 10.000 cổ phần. 

- Nếu số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được bầu là 5 người thì tổng số phiếu 

bầu của lá phiếu là 10.000 x 5 = 50.000 phiếu; 

- Cách bầu đối với lá phiếu 10.000 cổ phần có thể như sau: 

TT Ứng viên 

Số phiếu bầu 

Cách 1  

(bầu đều cho 5 người) 
Cách 2 

(bầu hết cho 1 người) 
Cách 3 

(bầu theo tỷ lệ khác) 

1.  Ông Nguyễn Văn A 10.000 50.000 5.000 

2.  Ông Nguyễn Văn B 10.000         0 15.000 

3.  Ông Nguyễn Văn C 10.000         0 7.000 

4.  Ông Nguyễn Văn D 10.000         0 12.000 

5.  Ông Nguyễn Văn E 10.000         0 11.000 

 Tổng số phiếu bầu 50.000 50.000 50.000 

 


