
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: clOỶi'/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 04 tháng4icLnăm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành 
lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

THỐNG ĐÓC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, 
bo sung một so điều của Luật các to chức tín dụng ngày 20 thảng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngàỵ 17 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ngần hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 thảng 6 năm 2010 của 
Chỉnh phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đối, bo sung một so điều của các Nghị định liên quan 
đến kiêm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số ỉ3/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 11 năm 2020 của 
Thông đôc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đoi, bo sung một so điều của 
Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày Ớ5 tháng 9 nam 2018 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự 
kiên nhân sự của ngân hàng thương mại, tô chức tín dụng phi ngân hàng và chỉ 
nhánh ngân hàng nước ngoài;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Chánh Văn 
phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 11 năm 
2020 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 
2020 và bãi bỏ Quyết định số 1746/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 08 năm 2019 vê 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung, thay thê lĩnh vực thành 
lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ ự 
trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyêt 
định này.

Nơi nhận:
- Như Điềụ 3;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- PTĐ Đào Minh Tú;
- Cục KSTTHC -  VPCP (để phối hợp); 4
- Lưu: VP, VP4, TTGSNH6.

KT. THÒNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐÓC

Đào Minh Tú



/  l ịạ u  TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH vực THÀNH 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

V^QƯẠN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHA NƯỚC VIỆT NAM
"(Ban hành kèm theo Quyết định sốoỉ£tyf/QĐ-NHNN 

ngay ^ ỉ  thặng 'iánăm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

^ P Ĩ Ĩ A N  I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bồ sung thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

STT Số hồ sơ 
TTHC Tên TTHC

Tên VBQPPL 
quy định nội 
dung sửa đổi, 

bổ sung

Lĩnh vưcc
Đơn vi •

thưc hiên • ■

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1 2.001316 Thủ tục chấp 
thuận danh 
sách dự kiến 
nhân sự của 
tổ chức tín 
dụng

Thông tư số
13/2020/TT-
NHNN

Thành lập 
và hoạt 
động ngân 
hàng

Cơ quan 
Thanh tra, 
giám sát 
ngân hàng

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàn|Ị Nhà nước Việt Nam, 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành pho

1 1.003151 Thủ tục chấp 
thuận dự kiến 
nhân sự bổ 
nhiệm Tổng 
Giám đốc 
(Giám đốc) 
của chi nhánh 
ngân hàng 
nước ngoài

Thông tư số
13/2020/TT-
NHNN

Thành lập 
và hoạt 
động ngân 
hàng

Cơ quan 
Thanh tra, 
giám sát 
ngân hàng; 
NHNN chí 
nhánh tỉnh, 
thành phố

2 1.003119 Thủ tục thông 
báo danh sách 
những người 
được bầu, bổ 
nhiệm các 
chức danh Chủ 
tịch và thành 
viên Hội đồng 
quản trị, Chủ 
tịch và thành 
viên Hội đồng 
thành viên,

Thông tư số
13/2020/TT-
NHNN

Thành lập 
và hoạt 
động ngân 
hàng

Cơ quan 
Thanh tra, 
giám sát ngân 
hàng; Ngân 
hàng Nhà 
nước chi 
nhánh tỉnh, 
thành phố



Trưởng ban và 
thành viên 
Ban kiểm soát, 
Tổng giám 
đốc (Giám 
đốc) của tổ 
chức tín dụng, 
chi nhánh 
ngân hàng 
nước ngoải



PHẦN II. NỘI DUNG c ụ  THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín

dụng
- Trình tư thưc hiên:» • •

Bước 1: Tổ chức tín dụng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam.

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn 
bản yêu cầu tổ chức tín dụng bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức tín dụng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc kế từ 
ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản yêu cầu bo sung hồ sơ.

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận 
dự kiến nhân sự của tố chức tín dụng (Trường hợp không chấp thuận, văn bản 
trả lời nêu rõ lý do).

- Cách thức thưc hiên:* •

+ Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa)

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 

danh sách dự kiến nhân sự do người đại diện theo pháp luật kỷ; trường hợp 
người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký, hồ sơ phải cỏ văn 
bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật; trường họp tổ chức 
tín dụng khuyết người đại diện theo pháp luật, vãn bản đề nghị của tổ chức tín 
dụng là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ký; trường hợp Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Chủ tịch Hội đong thành viên ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản 
trị khác, thành viên Hội đồng thành viên khác ký thì việc ủy quyền thực hiện 
theo quy định của pháp luật và hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù 
họp với quy định của pháp luật, trong đó tối thiếu phải có các nội dung sau: a) 
Lý do của việc bầu, bổ nhiệm nhân sự; b) Danh sách dự kiến nhân sự, trong đó 
nêu rõ: họ và tên, chức danh, đơn vị công tác hiện tại; chức danh dự kiển được 
bầu, bổ nhiệm tại tổ chức tín dụng, tên cá nhân, tổ chức đề cử; tỷ lệ sở hữu cổ 
phần, phần vốn góp mà nhân sự đự kiến làm người đại diện theo ủy quyền của tổ 
chức đề cử (nếu có); c) Cơ cấu, danh sách các thành viên của Hội đồng quản trị, 
Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại và dự kiến sau khi bầu, bổ nhiệm
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của tổ chức tín dụng (trường hợp dự kiến nhân sự bầu, bổ nhiệm vào Hội đồng 
quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát), trong đó: (i) Đôi với tô chức tín 
dụng là công ty cổ phần: nêu rõ sô lượng thành viên Hội đông quản trị, sô lượng 
thành viên độc lập, thành viên không phải là người điêu hành, sô lượng thành 
viên là người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điêu 62 Luật Các tô chức 
tín dụng; số lượng thành viên Ban kiểm soát, số lượng thành viên chuyên trách 
của Ban kiểm soát; (ii) Đổi với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn: 
nêu rõ số lượng thành viên Hội đồng thành viên, sổ lượng thành viên Ban kiêm 
soát, sổ lượng thành viên chuyên trách của Ban kiêm soát; d) Đánh giá vê việc 
nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuân theo quy định 
tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan, trong 
đó đánh giá cụ thể việc đáp ứng đối với từng điều kiện; đ) Cam kêt chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc nhân sự dự kiến bâu, bổ nhiệm không thuộc trường 
họp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các tô chức tín dụng.

2. Vãn bản thông qua danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng (đổi 
với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát phải nêu rõ nhiệm 
kỳ), cụ thể: a) Đối với tổ chức tín dụng là công ty cô phân: Nghị quyêt của Hội 
đồng quản trị; b) Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên: Vãn bản của người đại diện có thâm quyên của Chủ sở hữu; c) Đôi 
với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: (i) 
Trường họp dự kiến bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban 
kiểm soát: Vãn bản của người đại diện có thâm quyên của các thành viên góp 
vốn; (ii) Trường họp dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc): Nghị quyêt 
của Hội đồng thành viên.

3. Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu Phụ lục số 
01 đính kèm Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018.

4. Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm:
a) Đối với nhân sự dự kiến có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp 

do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp câp, trong đó phải có đây đủ 
thông tin về tình trạng án tích (bao gôm án tích đã được xóa và án tích chưa 
được xóa) và thông tin vê việc câm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 
doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Đổi với nhân sự dự kiến không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư 
pháp hoặc vãn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin vê tình trạng án 
tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, 
hợp tác xã) phải được cơ quan có thâm quyên của Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp phiêu lý lịch tư pháp 
hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thâm quyên nước ngoài câp 
không có thông tin về việc cẩm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 
nghiệp, hợp tác xã thì chủ sở hữu (đối với tô chức tín dụng là công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên), thành viên góp vốn (đôi với tô chức tín dụng là 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), cổ đông, nhóm cổ đông,



Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần) 
đề cử nhân sự dự kiến phải có vãn bản giải trình về việc không có cơ quan có 
thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc vân bản có giá trị tương đương 
cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhân 
sự dự kiến không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo 
quy định tại Luật các tố chức tín dụng;

c) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ 
quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị 
chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.”.

5. Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo 
mẫu Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018.

6. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của 
nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt 
Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiẻu chuẩn, điều kiện đối với nhân 
sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
thành viên tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Các tổ 
chức tín dụng, cụ thể: a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, 
người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, 
người điêu hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, 
kế toán, kiểm toán”: (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với 
doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng); (ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức 
tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành; (iii) Văn bản của 
người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác 
nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản 
chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự. b) 
Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh 
nghiệp có vôn chủ sở hữu tôi thiêu băng mức vôn pháp định đôi với loại hình tổ 
chức tín dụng tương ứng”: (i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về 
người quản lý, điêu hành; (ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc 
đang công tác; (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp 
nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm 
chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian 
đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự. c) Đối với điều kiện “có ít 
nhất 05 năm làm việc trực tiểp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, ké 
toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi 
nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận 
nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm 
việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, 
thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.
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8. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân 
sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng quy định 
tại điểm d khoản 4 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể: a) Đôi với điêu 
kiện “có ít nhất 5 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng”: (i) Nội dung 
Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người điều hành; (ii) Văn bản của 
người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang 
làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc 
bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tố 
chức tín dụng của nhân sự. b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là Tổng giám 
đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vôn chủ 
sở hữu tôi thiểu băng mức vôn pháp định đôi với loại hình tô chức tín dụng 
tương ứng và có ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng, kê toán, kiêm toán”: (i) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiêm toán 
bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiên đã hoặc 
đang giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tông giám đôc (Phó giám 
đốc); (ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyên của doanh nghiệp nơi nhân 
sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của 
nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức 
vụ tại doanh nghiệp của nhân sự; (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền 
của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực 
tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự 
làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công 
tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này. c) Đôi với điêu 
kiện “có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kê 
toán, kiểm toán”: Vàn bản của người đại diện có thẩm quyên của đơn vị nơi 
nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiêp trong lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại 
lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian 
đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 
năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kê toán hoặc kiêm 
toán” đôi với nhân sự dự kiên giữ chức danh thành viên Ban kiêm soát của tô 
chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tô chức tín dụng: 
Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang 
làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, 
kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản 
sao các văn bản chửng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của 
nhân sự tại lĩnh vực này.

] 0. Đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm thuộc trường họp quy định tại 
điểm đ, e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có 
thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước tại tổ chức tín dụng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thòi hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đày đủ hồ sơ hợp
lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng thương mại (trừ 
ngân hàng thương mại nhà nước), tố chức tín dụng phi ngân hàng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu, bổ nhiệm của tổ chức tín dụng.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Phụ lục số 01 (Mầu Sơ yếu lý lịch).
+ Phụ lục số 02 (Mầu bản kê khai người có liên quan)

- Yêu câu, điêu kiên:
Điều kiện đối với người quản lý, người điều hành theo quy định tại Điều 

50 Luật các tổ chức tín dụng, cụ thể:

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

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật các tổ chức 
tín dụng;

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 tô 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 Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật các tổ chức 
tín dụng;

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, kiếm 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.
3. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện:
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a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật các tổ chức 
tín dụng;

b) Có đạo đức nghề nghiệp;
c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tể, quản trị kinh 

doanh, luật;
d) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít 

nhất 05 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đôc (Phó giám đôc) 
doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vôn pháp định đôi với loại 
hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhât 05 năm làm việc trực tiêp trong 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhât 10 năm làm 
việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kê toán, kiêm toán;

đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tô chức tín dụng ngày 20 
tháng 11 năm 2017;

+ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngàỵ 05 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn 
về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tô chức 
và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13 thảng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư sổ 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 
hương dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân 
hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngán hàng và chi nhánh ngần hàng nước 
ngoài.



Phụ lục số 01
(Ban hành kèm Thông tư sổ 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của 

Thong đổc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh 
sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ơ  YẾU LÝ LỊCH (1)
1. về bản thân
- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ 

chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp 
chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá 
nhân hợp pháp tương đương khác).

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại 
diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên 
góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của 
Nhà nước tại tố chức tín dụng).

2. Trình đô hoc vấn• •
- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời 

gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, dơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuồi đến nay(2),______

STT Thời gian 
(từ tháng/năm

đến tháng/năm)
(3)

Đơn vị 
công tác

Chức
vụ(4')

Lĩnh vực hoạt động 
của doanh nghiệp 
và nhiệm vụ được 

giao

Ghi chú

- Khen thưởng, kỷ luật, 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(6).

Ảnh hộ 
chiếu 

(4x6cm)
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4. Năng lực hành vi dân sựÍT)
4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản 
có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có 
thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật
Tôi cam kết:
- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và 

ngân hàng.
- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bẩt 

kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian 
Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tô chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, châp thuận dự 
kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính 
đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..... ngày ... tháng ... n ă m ....
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
{Chúng thực chữ kỷ người khai)

Ghi chủĩ
Ị. Người khai phái kê khai đầy đù thông tin theo yéu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tô
chức tín dụng, chi nhảnh ngân hàng nước ngoài về tinh đầy đủ, chỉnh xác, trung thực của hô sơ,
trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải ké khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm gìữ.
3. Phải đảm bào tỉnh liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định cùa pháp luật và Điều lệ cùa 
tổ chức tin dụng, doanh nghiệp.
5. Ghi chú nếu đon vị công tác thuộc các tnrờng hợp sau:
a) Công ty con cùa tổ chức tín dụng;
b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Von điều lệ trờ lên;
c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tin dụng;
d) Đon vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
6. Ghi cụ thể nếu nhăn sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoán 1 Điểu 33 Luật Các tổ chức tín 
dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đù/hạn chế/mẩt năng lực hành vi dân sự.
(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bồ sung các nội dung khác nếu thấy cần 
thiết)



Phụ lục số 02
(Ban hành kèm Thông tư sổ 22/20ỉ8/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 20ỉ 8 của 

Thong đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh 
sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, to chức tín dụng phi 

ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Bản kê khai người có liên quan

STT Người khai và 
“người có liên 

quan” của 
người khai

Mối 
quan 
hệ với 
ngưòi 
khai

số/ngày 
chứng 

minh nhân 
dân hoặc 
căn cước 

công 
dân/HỘ 
chiếu

Chức
vu tai • ■

tô
chức
tín

dụng
đe

nghị

Chức vụ 
tại Công 

ty con 
cua tổ 

chức tín 
dụng đề 

nghị

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần hoặc 
tỷ lệ vốn góp 

đai diện tại tổ 
chức tín dụng 
đề nghị (%)

• • •

1 D _ (2) (3) (4) (5) (6) (7) • • •
1 Nguyễn Văn A Người

khai
2 Nguyễn Thị B Vợ
. *.

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê 
khai nêu trên.

..., ngày ... tháng ... năm ....
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:
- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tể cùa người có tiên 
quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoán 2 Điều 62 Luật 
Các to chức tín dụng vỏ quy định có liên quan để điển vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nểu thấy
cần thiết)
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B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

1. Thủ tục chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc 
(Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ theo quy định 

gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh theo 
thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN được sửa đôi, 
bổ sung theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-NHNN (sau đây gọi tăt là 
Ngân hàng Nhà nước).

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu câu 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài bô sung hô sơ.

Bước 3: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo 
yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc kê từ 
ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung hô sơ. Quá thời hạn này, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nộp lại bộ hô sơ theo quy định đê Ngân 
hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận.

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, Ngân hàng Nhà nước có văn bản châp thuận hoặc không châp 
thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đôc) chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài (Trường hợp không chấp thuận, văn bản trả lời chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài nêu rõ lý do).

- Cách thức thực hiện:
4- Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa)

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đổc (Giám đôc) chi nhánh tại 
Việt Nam do Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhảnh ngân hàng nước ngoài Aqý 
trường hợp Tổng giám đốc (Giảm đốc) ủy quyên cho người khác ký văn bản, hô 
sơ phải cổ văn bản ủy quyên được lập phù hợp với quy định của pháp luật; 
trường hợp chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài khuyết Tông giảm đôc (Giám đôc), 
đại diện cỏ thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài kỷ văn bản này, trong đó tôi 
thiểu phải có các nội dung sau:

a) Lý do của việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài;



b) Họ và tên, chức danh và đơn vị công tác hiện tại, số hộ chiếu hoặc số 
chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của Tổng giám đốc (Giám 
đốc) dự kiến được bổ nhiệm;

c) Đánh giá về việc Tổng giám đốc (Giám đốc) dự kiến được bổ nhiệm 
đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và 
các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó đánh giá cụ thể việc đáp ứng 
đối với từng điều kiện.

2. Văn bản của đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài thông 
qua việc dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài tại Việt Nam.

3. Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo Phụ lục số 01 
tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018.

4. Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm:

a) Đối với nhân sự dự kiến có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp 
do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ 
thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa 
được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 
doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Đối với nhân sự dự kiến không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư 
pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án 
tích; thông tin vê việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, 
họp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có 
thâm quyên của nước ngoài câp theo quy định. Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp 
hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp 
không có thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 
nghiệp, hợp tác xã thì ngân hàng nước ngoài phải có văn bản giải trình về việc 
không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có 
giá trị tương đương cung câp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước 
pháp luật vể việc nhân sự dự kiến không thuộc các trường họp không được đảm 
nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng;

c) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ 
quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm chi nhánh ngân hàng nước ngoài nộp 
hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.

5. Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm 
theo Phụ lục số 02 tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018.

6. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứnẹ minh trình độ chuyên môn của 
nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, tronệ đó văn bàng của người có quốc tịch Việt 
Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với 
nhân sự dự kiến giữ chức danh Tong giám đốc (Giám đổc) tổ chức tín dụng quy
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định tại điểm d khoản 4 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể: a) Đổi với 
điều kiện “có ít nhất 5 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng” : (i) Nội 
dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người điêu hành; (ii) Văn bản 
của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc 
đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự 
hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại 
tổ chức tín dụng của nhân sự. b) Đối vói điều kiện “có ít nhât 5 năm là Tông 
giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vôn 
chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đôi với loại hình tô chức tín dụng 
tương ứng và có ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng, kế toán, kiểm toán”: (i) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiêm toán 
bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiên đã hoặc 
đang giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tông giám đôc (Phó giám 
đốc); (ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyên của doanh nghiệp nơi nhân 
sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của 
nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm 
chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự; (iu) Văn bản của người đại diện có thâm 
quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc 
trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiêm toán và thời gian 
nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh 
vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này. c) Đôi 
với điều kiện “có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyên của đơn 
vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiêp trong 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kể toán, kiểm toán và thời gian nhãn sự làm việc 
tại lĩnh vực này hoặc bản sao các vãn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời 
gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh ngân hàng nước

ngoài.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phô.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc 

không chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Phụ lục số 01 (Mau Sơ yểu lý lịch).
+ Phụ lục số 02 (Mầu bản kê khai người có liên quan)



- Yêu cầu, điều kiện:
Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có đủ 

các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 50 Luật các tổ chức tín 
dụng, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật các tổ chức 
tín dụng;

b) Có đạo đức nghề nghiệp;

c) Có bằng đại học ữở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh 
doanh, luật;

d) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít 
nhất 05 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng ẹiám đốc (Phó giám đốc) 
doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại 
hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm làm 
việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật các tổ chức tín dụnp số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 
tháng 11 năm 2017;

+ Thông tư số̂  22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn 
về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức 
và hoạt động của tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Thông tư sổ 13/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư sổ 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 
hướng dẫn về thủ tục, hổ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân 
hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài.
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Phụ lục số 01
(Ban hành kèm Thông tư sổ 22/2018/TT-NHNN ngày 05 thảng 9 năm 2018 của 

Thong đoc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh 
sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng và chi nhảnh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ơ  YẾU LÝ LỊCH (l)
1. về bản thân
- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nểu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ 

chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngàỵ, tháng, năm và nơi cấp 
chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiêu/giây tờ chứng thực cá 
nhân hợp pháp tương đương khác).

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại 
diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên 
góp vôn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phân vôn góp của 
Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình đô hoc vẩn• •
- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời 

gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).

Ảnh hộ 
chiếu 

(4x6 cm)

3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, dơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuồi đến nay(2).

STT Thời gian 
(từ tháng/năm

đến tháng/năm)
(3)

Đơn vị 
công tác

Chức
vụ(4)

Lĩnh vực hoạt động 
của doanh nghiệp 
và nhiệm vụ được 

giao

Ghi chú (5)

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo két luận thanh tra dẫn đến việc 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành
chính(6).



4. Năng lực hành vi dân sự{7)
4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã (đối vói trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản 
có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có 
thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật
Tôi cam kết:
- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và 

ngân hàng.
- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất 

kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian 
Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chỉ nhánh 
ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự 
kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

ngày ... tháng ... n ă m ....
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
{Chứng thực chữ kỷ người khai)

Ghi chủ:
ỉ. Người khai phải kê khai đầy đù thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ
chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tỉnh đầy đù, chính xác, trung thực cùa hồ sơ,
trường hợp không phát sinh thì ghi rồ không cỏ.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đcm vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quán lý, người điều hành theo quy định cùa pháp luật và Điểu lệ của 
tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
a) Công ty con của tổ chức tin dụng;
b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hừu từ 50% vốn điều lệ trớ lên;
c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
d) Đơn vị theo quy định tại điếm c, d khoản I Điều 33 Luật Các tổ chức tin dụng;
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản Ị Điều 33 Luật Các tồ chức tin 
dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đù/hạn chể/mất năng lực hành vi dân sự.
(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bố sung các nội dung khác nếu thấy cần 
thiết)
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Phụ ỉục số 02
(Ban hành kèm Thông tư số 22/20ỉ8/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dân thủ tục, hô sơ châp thuận danh 
sách dự kiên nhân sự của ngân hàng thương mại, tô chức tín dụng phỉ ngân 

hàng và chì nhảnh ngân hàng nước ngoài)

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phức

Bản kê khai ngưòi có liên quan

STT Người khai và 
“người có liên 

quan’4 của 
người khai

Mối quan 
hệ vói 
người 
khai

số/ngày
chứng
minh
nhân
dân

hoặc căn 
cước 
công 

dân/HỘ 
chiếu

Chức
vu tai• *

tô
chức
tín

dụng
đề

nghị

Chức vụ 
tại Công 

ty con
, . Ẵcua to 

chức tín 
dụng đề 

nghị

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần hoặc 
tỷ lệ vốn góp 
đại diện tại tổ 
chức tín dụng 
đề nghị (%) • • •

(1) (2) (3) (4) (5) 1Ế1____ (7) ...
1 Nguyễn Vãn A Người khai
2 Nguyễn Thị B Vợ
« • .

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ} trung thực, chính xác của các thông tin kê 
khai nêu trên.

ngày ... thảng ... năm ....
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú;
- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tể của ngirời có liên 
quan tại cột (2) thuộc trường họp cụ thế theo quy định tại khoán 28 Điêu 4, khoản 2 Điểu 62 Luật 
Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài nhũng nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bỗ sung các nội dung khác nếu thấy
cần thiết)



2. Thủ tục thông báo danh sách những ngưòi được bầu, bổ nhiệm các 
chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành 
viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng 
giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Trình tư thưc hiễn:• * •

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bầu, bổ nhiệm các chức danh 
Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng 
thành viên, Trưởng Ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 
đốc), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có vãn bản thông 
báo cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điếm a, b khoản 1 Điều 11 
Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
13/2019/TT-NHNN) về danh sách những người được bầu, bổ nhiệm theo mẫu 
Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN.

- Cách thức thưc hiên:• *

+ Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa)
+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

- Thành phần hồ sơ:
Văn bản thông báo danh sách những người được bầu, bổ nhiệm theo Phụ 

lục số 03 đính kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thòi hạn giải quyết: Không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng thương mại (trừ 
ngân hàng thương mại nhà nước), tố chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 03 (Thông báo Danh sách những 

người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 
đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).

- Yêu cầu, điều kiện: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật các tổ chức tín dụng sổ 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 
tháng 11 năm 2017;
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+ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn 
về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương 
mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức 
và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

+ Thông tư sổ 13/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của Thông tư SỔ22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 
hưỏnig dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân 
hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhảnh ngân hàng nước 
ngoài. ̂
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Phụ lục số 03 ' *
(Ban hành kèm Thông tư sổ 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dân thủ 
tục, hô sơ châp thuận danh sách dự kiên nhân sự của ngân hàng thương mại, tô chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân

hàng nước ngoài)

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do -  Hạnh phúc

THÔNG BÁO ......................... .............
Danh sách những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên,

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Kính gửi:...................

Căn cử Danh sách dự kiển những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành 
viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại văn bản sô ... ngày
........., tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của
pháp luật.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xin thông báo Ngân hàng Nhà nước kết quả của việc bầu, bổ nhiệm 
nhân sự như sau:

1. Hội đồng quản tri/Hội đồng thành viên (nhiệm kỳ....)
a) Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự:

STT Họ và tên Chức danh được 
bầu, bổ nhiệm (1)

Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông (đối với tổ chức 
tín dụng là công ty cô phân)

Nghị quyết/Quyết định bàu, bổ 
nhiệm nhân sự (Ỷ)
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b) Cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng (áp dụng đối với tổ chức tín dụng là công 
ty cổ phần), trong đó nêu rõ thành viên độc lập, thành viên là/không phải là người điều hành tô chức tín dụng, các thành viên Hội 
đồng quản trị là người có liên quan.

2

2. Ban kiểm soát (nhiệm kỳ...)
a) Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự:

STT Họ và tên Chức danh được 
bầu, bổ nhiệm (2)

Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông (đối với tổ chức 
tín dụng là công ty cổ phần)

Nghị quyết/Quyểt định bàu, bổ 
nhiệm nhân sự ( )

b) Cơ cẩu Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó nêu rõ thành viên chuyên trách/thành 
viên không chuyên trách của Ban kiểm soát.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc):

STT Họ và tên Quyết định bổ nhiệm (í)

, ngày ... tháng... năm
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

Ghi chú:
7. Nêu rõ chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, thành viên Hội đỏng quản trị độc ỉập.
2. Nêu rõ chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiếm soát (chuyên trảch/không chuyên trách),
(*) Nêu rõ loại văn bản, số, ngày ban hành, ngày hiệu lực của văn bản kèm bản sao cùa văn bản đó.
(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thê bô sung các nội dung khác nêu thây cân


