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(Về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam)
CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1.1.

Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt
Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động, giám sát của Ban
kiểm soát và mối quan hệ giữa thành viên Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban
điều hành nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Techcombank và các quy
định hiện hành khác của pháp luật.

1.2.

Đối tượng áp dụng:
Quy chế này được áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống Techcombank (bao gồm:
Techcombank và các Công ty con/công ty trực thuộc Techcombank).

Điều 2. Giải thích từ ngữ và viết tắt:
2.1

Techcombank:

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

2.1.

HĐQT:

Hội đồng quản trị của Techcombank

2.2.

BKS:

Ban kiểm soát của Techcombank

2.3.

Hệ thống Techcombank:

Gồm Techcombank và các Công ty con/công ty trực
thuộc của Techcombank.

Điều 3. Ban Kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát
3.1.

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt động của Ngân hàng nhằm đánh giá tính trung
thực, hợp lý hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của hệ thống Techcombank
tại thời điểm báo cáo.

3.2.

Ban Kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy
định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị.

3.3.

Ban Kiểm soát của Techcombank có số thành viên tối thiểu 03 người, trong đó có một
phần hai (1/2) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm
nhiệm chức vụ, công việc khác tại Techcombank hoặc doanh nghiệp khác.

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
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Ban kiểm soát có bộ phận Kiểm toán nội bộ và bộ phận tư vấn, tham mưu, giúp việc
trực thuộc Ban kiểm soát, được sử dụng các nguồn lực của Ngân hàng, được thuê
chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

3.5.

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm
soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu
hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ
sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ vừa
kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản
công việc.

3.6.

Trường hợp số thành viên Ban Kiểm soát không đủ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành
viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật,
Điều lệ Techcombank thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành
viên, Techcombank phải bổ sung đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát.

CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát
4.1.

Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng trong quản
trị, điều hành ngân hàng; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4.2.

Ban hành Quy định nội bộ của Ban Kiểm soát. Định kỳ hằng năm, xem xét lại Quy
định nội bộ của Ban Kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.

4.3.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối
với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ.

4.4.

Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ; chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến
Kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng
Nhà nước. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đầy đủ,
chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành
ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.5.

Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và hằng năm của ngân hàng, bao gồm
cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện. Báo
cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hằng năm, đánh giá
tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống
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kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản
trị trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
4.6.

Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của
ngân hàng khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo
yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông lớn theo quy định tại Điều lệ ngân hàng. Ban
Kiểm soát triển khai thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên. Trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề
được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu
cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở, gây
gián đoạn hoạt động bình thường trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.

4.7.

Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện trường hợp vi phạm của người
quản lý ngân hàng theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ ngân hàng và quy định pháp
luật hiện hành có liên quan, đồng thời yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi
phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

4.8.

Lập danh sách những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của ngân hàng, lưu
giữ và cập nhật danh sách này.

4.9.

Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập
Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ ngân
hàng.

4.10.

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị
có quyết định vi phạm nghiêm trọng quy định tại Quy chế này hoặc có quyết định
vượt quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ ngân
hàng.

4.11.

Có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát trong trường hợp số lượng ứng viên được đề
cử, ứng cử thấp hơn số lượng thành viên cần được bầu vào Ban kiểm soát và/hoặc xét
thấy ứng viên được đề cử, ứng cử không dủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại
Điều lệ Techcombank và quy định nội bộ có liên quan của Techcombank.

4.12.

Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ ngân hàng.
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CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát
5.1.

Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy
định tại Quy chế này.

5.2.

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

5.3.

Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

5.4.

Thay mặt Ban Kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường hoặc đề nghị
Hội đồng quản trị họp bất thường theo quy định tại Quy chế này.

5.5.

Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát
theo Quy định tại Quy chế của ngân hàng.

5.6.

Đảm bảo các thành viên Ban Kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính
xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban Kiểm soát phải xem xét.

5.7.

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

5.8.

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

5.9.

Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết.

5.10.

Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý
kiến của mình khác với các quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội
đồng cổ đông.

5.11.

Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ ngân hàng.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Ban kiểm soát
6.1.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy
định của pháp luật, Điều lệ ngân hàng và Quy định tại Quy chế này một cách trung
thực, thận trọng vì lợi ích của ngân hàng và cổ đông.

6.2.

Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát.

6.3.

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

6.4.

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

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
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Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của ngân hàng cung cấp số liệu và giải trình
các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

6.6.

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

6.7.

Tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn
đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi
ích với thành viên Ban kiểm soát.

6.8.

Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ ngân hàng.

Điều 7. Nghĩa vụ của Thành viên Ban Kiểm soát
7.1.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều
lệ ngân hàng, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

7.2.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất
vì lợi ích của ngân hàng.

7.3.

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

7.4.

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho ngân hàng về quyền lợi có thể gây xung
đột mà Thành viên Ban kiểm soát có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc
cá nhân khác và chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi Hội đồng quản trị đã xem xét
và chấp thuận.

7.5.

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.

7.6.

Không được tạo điều kiện để cá nhân mình hoặc người có liên quan của mình vay vốn
ngân hàng với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của pháp
luật và của ngân hàng.

7.7.

Không được tăng lương, thù lao, trả thưởng khi ngân hàng bị lỗ.

7.8.

Các nghĩa vụ khác do Điều lệ ngân hàng quy định.

CHƯƠNG IV. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, BÃI
NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Điều 8. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ
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Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 5/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Lần ban hành:

Những người sau đây không được là Thành viên Ban Kiểm soát của Techcombank:
8.1.

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

8.2.

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về
hình sự của Tòa án;

8.3.

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

8.4.

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

8.5.

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 nhà nước tại Techcombank;

8.6.

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ
quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ 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 Techcombank;

8.7.

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;

8.8.

Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp
danh, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Hội đồng 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;

8.9.

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;

8.10.

Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng Ban
Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của ngân hàng theo quy định
của Luật các Tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có
vi phạm dẫn đến việc ngân hàng bị thu hồi Giấy phép;

8.11.

Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc không được là thành viên
Ban kiểm soát của ngân hàng;

8.12.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng.

Điều 9. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ
Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 6/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Lần ban hành:

Thành viên Ban kiểm soát của Techcombank không cùng đảm nhiệm chức vụ như
sau:
9.1.

Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành
viên, người điều hành, nhân viên của Techcombank hoặc công ty con/công ty trực
thuộc của Techcombank, nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc của Techcombank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành
hoặc cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;

9.2.

Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, 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;

9.3.

Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người
quản lý của tổ chức tín dụng khác.

9.4.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Ban Kiểm soát
10.1.

Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 8 Quy chế này;

10.2.

Có đạo đức nghề nghiệp;

10.3.

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 ngành tài chính ngân hàng,
kế toán, kiểm toán;

10.4.

Không phải là người có liên quan của người quản lý ngân hàng;

10.5.

Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công
việc khác tại Tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác và phải cư trú tại Việt Nam
trong thời gian đương nhiệm.

10.6.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng.

Điều 11. Đương nhiên mất tư cách, bãi nhiệm, miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
11.1.

Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát:
a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết;
b. Vi phạm quy định tại Điều 8 quy chế này;
c. Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp
vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân;
d. Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 7/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Lần ban hành:

e. Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
f.

Khi ngân hàng bị thu hồi giấy phép;

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng.
11.2.

Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:
a. Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế;
b. Có đơn xin từ chức gửi HĐQT, Ban kiểm soát của Techcombank;
c. Không tham gia hoạt động của Ban kiểm soát trong 06 tháng liên tục, trừ trường
hợp bất khả kháng;
d. Không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;
h. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng.

11.3.

HĐQT phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về các đối tượng đương nhiên
mất tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Ngân hàng nhà nước trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng đương nhiên mất tư cách
và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ
tục bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định của pháp luật.

11.4.

Sau khi đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

11.5.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định bãi nhiệm, miễn
nhiệm theo quy định tại tại khoản 2 Điều này, HĐQT phải có văn bản kèm tài liệu liên
quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
CHƯƠNG V. CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG
VĂN BẢN

Điều 12. Quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát
12.1.

Cuộc họp thường kỳ: Ban kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi Quý một lần và có thể
được triệu tập bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.

12.2.

Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề
nghị của:
a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
b. Từ hai phần ba số thành viên Hội đồng quản trị trở lên;
c. Trưởng ban kiểm soát;

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 8/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Lần ban hành:

d. Từ hai phần ba số thành viên Ban kiểm soát trở lên;
e. Tổng giám đốc;
f.
12.3.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban
kiểm soát bất thường của một trong các đối tượng nêu tại khoản 2 Điều này, Trưởng
Ban kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát bất thường. Trường
hợp Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền không
triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt
hại xảy ra đối với ngân hàng, trừ trường hợp không triệu tập họp được vì lý do bất khả
kháng; trong trường hợp này, người đề nghị họp có quyền triệu tập Ban Kiểm soát,
các thành viên dự họp bỏ phiếu kín bầu chủ tọa cuộc họp.

Điều 13. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Ban Kiểm soát
13.1.

Trưởng Ban Kiểm soát hoặc người triệu tập họp Ban Kiểm soát phải gửi thông báo
mời họp chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp được
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết
định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết
của thành viên (đối với thành viên không tham dự họp và có văn bản ủy quyền).

13.2.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác,
nhưng phải bảo đảm đến địa chỉ của từng thành viên Ban kiểm soát được đăng ký tại
Techcombank.

13.3.

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có thể tham dự họp, các cuộc
họp của Ban Kiểm soát, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 14. Quy định về điều kiện tiến hành cuộc họp và biên bản họp của Ban kiểm soát
14.1.

Cuộc họp đầu tiên: Trường hợp Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban thì cuộc họp đầu tiên
của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát để bầu Trưởng Ban và ra các quyết định khác được tiến
hành trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường
hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành
viên đã bầu theo nguyên tắc đa số cử một người trong số họ triệu tập họp Ban Kiểm
soát.

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 9/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00
14.2.

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Lần ban hành:

Cuộc họp thường kỳ: Cuộc họp Ban kiểm soát được coi là hợp lệ khi có từ hai phần
ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát trở lên trực tiếp tham dự họp. Trường hợp không
trực tiếp tham dự họp, Thành viên Ban kiểm soát có thể ủy quyền biểu quyết cho một
thành viên khác dự họp hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

14.3.

Cuộc họp Ban kiểm soát phải được lập thành biên bản. Biên bản họp Ban kiểm soát
phải được lập bằng Tiếng Việt và phải được tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham
dự cuộc họp ký tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực
của Biên bản. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm bố trí lập và gửi Biên bản cuộc họp
Ban kiểm soát cho các thành viên Ban kiểm soát chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày
họp Ban kiểm soát.

14.4.

Biên bản họp Ban Kiểm soát và tài liệu sử dụng trong cuộc họp được lưu giữ tại trụ
sở chính của Techcombank.

Điều 15. Quyết định thông qua tại cuộc họp của Ban kiểm soát
Các quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được đa số thành viên Ban
kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận (bao gồm cả phiếu biểu
quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền). Trường hợp số phiếu ngang nhau
thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng ban kiểm soát hoặc thành
viên Ban kiểm soát được Trưởng ban kiểm soát ủy quyền chủ tọa.
Điều 16. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Ban kiểm soát
16.1.

Trưởng Ban kiểm soát quyết định việc lấy ý kiến thành viên Ban Kiểm soát bằng văn
bản.

16.2.

Việc lấy ý kiến các thành viên Ban kiểm soát bằng văn bản có thể thông qua hình thức
gửi Email đến địa chỉ Email của từng thành viên song song với gửi bản cứng bằng
phương thức bảo đảm. Căn cứ ý kiến của thành viên gửi qua Email có giá trị để Trưởng
Ban Kiểm soát ra quyết định/nghị quyết. Ý kiến trả lời qua Email có giá trị tương
đương với ý kiến được ký bằng văn bản.

16.3.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua
và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải được lưu giữ tại trụ sở chính
của Techcombank.

16.4.

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Ban kiểm soát bằng
văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát.

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 10/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Lần ban hành:

CHƯƠNG VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Điều 17. Thù lao, tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát
Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát có thể hưởng thù lao và/hoặc hưởng
lương và chế độ khác liên quan phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Thù lao, tiền
lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí hoạt động của
Techcombank và do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Điều 18. Cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý
khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến công
tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Techcombank theo yêu cầu của
Ban kiểm soát, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
Điều 19. Hiệu lực thi hành
19.1.

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày

19.2.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../..../2019.

/ /2019.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

)

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 11/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Lần ban hành:

QUẢN LÝ VĂN BẢN
Văn bản bị thay thế:
Tên

Số hiệu

Ngày ban
hành

Thẩm quyền ban
hành

Quy chế tổ chức và hoạt động của
Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP
Kỹ thương Việt Nam

008/2018/QC

2018

BKS

Tài liệu liên quan
TÀI LIỆU BÊN NGOÀI
Tên

Số hiệu

Ngày ban
hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật các Tổ chức tín dụng

17/2017/QH14

20/11/2017

Luật các Tổ chức tín dụng

47/2010/QH12

16/6/2010

Thông tư quy định về hệ thống
kiểm soát nội bộ của ngân hàng
thương mại, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài
Thông tư quy định về cấp Giấy
phép và tổ chức, hoạt động của
ngân hàng thương mại, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài, văn phòng
đại diện của tổ chức tín dụng nước
ngoài, tổ chức nước ngoài khác có
hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
do Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam ban hành
Thông tư về hồ sơ, trình tự, thủ tục
chấp thuận một số nội dung thay
đổi của ngân hàng thương mại, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài

13/2018/TTNHNN

18/5/2018

Cơ quan ban
hành
Quốc hội
Quốc hội
Ngân hàng nhà
nước

Ngân hàng nhà
nước
40/2011/TTNHNN

50/2018/TTNHNN

15/12/20111

31/12/2018

Ngân hàng nhà
nước

TÀI LIỆU NỘI BỘ
Tên
Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ
thương Việt Nam

Số hiệu

Ngày ban
hành

Thẩm quyền
ban hành

2019

ĐHĐCĐ

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 12/13

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT TECHCOMBANK
Mã hiệu: QC-KS/01
03/00

Ngày hiệu lực: …./…/2019

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019

Lần ban hành:
/ /2019

ĐHĐCĐ

Mã hiệu: MB04-QT.CL/02
Lần ban hành/sửa đổi: 04/00
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Techcombank. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi
hình thức nếu không được sự cho phép của Techcombank
Trang số: 13/13

