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DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ ABBANK 2019 

 
Quy định của Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung  Cơ sở pháp lý/lý do 

sửa đổi, bổ sung 
 

CHƯƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 
 

Điều 1:  Định nghĩa 

2. Trong Điều lệ này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ qui 

định hoặc văn bản pháp luật nào sẽ bao gồm cả những sửa 

đổi hoặc văn bản pháp luật thay thế chúng. 

 

Điều 1: Định nghĩa 

2. Trong Điều lệ này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ qui định hoặc văn bản 

pháp luật nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản pháp luật thay thế 

chúng. Trường hợp do thay đổi quy định của pháp luật hay vì bất kỳ lý do 

nào mà quy định của Điều lệ này khác với quy định có hiệu lực bắt buộc áp 

dụng của pháp luật về cùng một nội dung cụ thể thì quy định của pháp luật 

có liên quan đến vấn đề cụ thể đó đương nhiên được áp dụng.Mọi sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

 

Nguyên tắc tuân thủ 

pháp luật theo quy định 

của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

và thực tiễn thi hành 

CHƯƠNG II 

TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG AN BÌNH 
 

Điều 2: Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động của Ngân 

hàng An Bình 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, dưới đây được 

gọi là Ngân hàng An Bình, được phép hoạt động theo giấy 

phép thành lập và hoạt động số 0031/NH-GP ngày 15 

tháng 4 năm 1993 do Thống đốc NHNN cấp và có: 

5. Vốn điều lệ: 5.319.496.290.000 đồng (năm ngàn ba 

trăm mười chín tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu hai 

trăm chín mươi ngàn đồng). 

 

Điều 2: Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động của Ngân hàng An Bình 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, dưới đây được gọi là Ngân hàng 

An Bình, được phép hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động số 

0031/NH-GP ngày 15 tháng 4 năm 1993 đã được Thống đốc NHNN cấp đổi 

Giấy phép số 120/GP-NHNN  ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có: 

 

5. Vốn điều lệ: 5.713.139.010.000 đồng (năm nghìn bảy trăm mười ba tỷ 

một trăm ba mươi chín triệu mười nghìn đồng). 

 

- Giấy phép thành lập và 

hoạt động ngân hàng số 

120/GP-NHNN do 

NHNN cấp đổi cho 

Ngân hàng An Bình 

ngày 12/12/2018. 

- Cập nhật kết quả phát 

hành tăng vốn điều lệ 

chia cổ tức 7,4% của 

năm 2017 đã được 

ĐHCĐ thông qua; sau 

khi được NHNN chấp 
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thuận và  UBCKNN 

đăng ký phát hành. 

Điều 3: Mục tiêu của Ngân hàng An Bình 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng An Bình là: Huy 

động vốn ngắn, trung và dài hạn dưới các hình thức tiền 

gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn ủy thác 

đầu tư và phát triển của các tổ chức; vay vốn của 

NHNN và các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn, 

trung và dài hạn, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, 

chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, 

hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các 

Ngân hàng; làm đại lý phát hành trái phiếu cho các 

doanh nghiệp và tổ chức phát hành; tham gia nghiệp vụ 

thị trường mở do NHNN thực hiện; đấu thầu tại các 

trung tâm giao dịch chứng khoán; tiếp nhận ngoại tệ từ 

nước ngoài và chi trả kiều hối; kinh doanh và thu đổi 

ngoại tệ; kinh doanh trái phiếu, tiếp nhận vốn ủy thác 

đầu tư bằng ngoại tệ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; mở tài khoản vãng 

lai cho các cá nhân, tổ chức, mở tài khoản ngoại tệ ở 

nước ngoài; cung cấp các dịch vụ thu hộ, chi hộ, kinh 

doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh, chế tác và gia công 

vàng; phát hành thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán 

quốc tế, thẻ tín dụng và xác nhận đăng ký các loại thẻ 

Ngân hàng cho tổ chức phát hành thẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3: Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu của Ngân hàng An Bình 

1. Ngân hàng An Bình thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng 

thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt 

động sau đây: 

a) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các 

loại tiền gửi khác; 

b) Cấp tín dụng dưới các hình thức cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công 

cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bảo lãnh ngân hàng; phát hành 

thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; 

c) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; 

d) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh 

toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, 

ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;  

e) Mở tài khoản tại NHNN và tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài khác; 

f) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng 

quốc gia; 

g) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản 

lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; 

h) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; 

i) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, 

trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị 

trường tiền tệ; 

j) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; 

k) Dịch vụ môi giới tiền tệ; 

l) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động 

vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; 

m) Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của NHNN; 

n) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy 

định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; 

 

 

- Cập nhật đầy đủ chính 

xác các nghiệp vụ đã 

được hệ thống hoá và 

bổ sung theo Giấy phép 

thành lập và hoạt động 

ngân hàng số 120/GP-

NHNN do NHNN cấp 

đổi cho Ngân hàng An 

Bình ngày 12/12/2018. 
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2. Mục tiêu của Ngân hàng An Bình là: Xây dựng một 

Ngân hàng phát triển bền vững nhằm cung cấp sản 

phẩm và dịch vụ Ngân hàng chất lượng cao cho khách 

hàng và tìm kiếm lợi nhuận cho các cổ đông; tạo uy tín, 

hình ảnh tốt, tính văn hóa, tính chuyên nghiệp của một 

định chế tài chính; đào tạo một đội ngũ chuyên gia và 

nhân viên Ngân hàng tinh thông nghiệp vụ, có tư cách 

đạo đức và thái độ phục vụ tận tụy; liên kết hỗ trợ với 

các Ngân hàng khác để cùng tăng uy tín, lành mạnh hóa 

hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam từ đó thiết 

lập chỗ đứng vững chắc trong thị trường nội địa để tăng 

sức cạnh tranh; góp phần vào việc xây dựng cơ sở vật 

chất, kết cấu hạ tầng, góp phần thực hiện công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, hỗ trợ áp dụng kinh tế tri thức vào 

mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế 

của Nhà nước và thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng 

trưởng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của 

NHNN; 

p) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động 

ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của 

pháp luật và hướng dẫn của NHNN; 

q) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và 

trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định; 

r) Lưu ký chứng khoán; 

s) Ví điện tử; 

t) Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ; 

u) Mua nợ. 

 

2. Mục tiêu của Ngân hàng An Bình là: Xây dựng một Ngân hàng tập trung 

vào lĩnh vực bán lẻ và phát triển bền vững nhằm cung cấp sản phẩm và 

dịch vụ Ngân hàng chất lượng cao cho khách hàng và tìm kiếm lợi nhuận 

cho các cổ đông; tạo uy tín, hình ảnh tốt, tính văn hóa, tính chuyên nghiệp 

của một định chế tài chính; đào tạo một đội ngũ chuyên gia và nhân viên 

Ngân hàng tinh thông nghiệp vụ, có tư cách đạo đức và thái độ phục vụ 

tận tụy; liên kết hỗ trợ với các Ngân hàng khác để cùng tăng uy tín, lành 

mạnh hóa hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam từ đó thiết lập chỗ 

đứng vững chắc trong thị trường nội địa để tăng sức cạnh tranh; góp phần 

vào việc xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, góp phần thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hỗ trợ áp dụng kinh tế tri thức vào mọi lĩnh 

vực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước và thúc đẩy 

kinh tế Việt Nam tăng trưởng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thể hiện nhất quán tầm 

nhìn, sứ mệnh và các 

mục tiêu chiến lược 

của Ngân hàng An 

Bình. 
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CHƯƠNG X 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Điều 55: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 

Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình có các quyền và nhiệm 

vụ sau đây: 

3.  Quyết định cơ cấu tổ chức của trụ sở chính, bộ phận Kiểm 

toán Nội bộ, chi nhánh, công ty trực thuộc, Văn phòng đại 

diện, đơn vị sự nghiệp. 

12. Chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến bộ phận 

Kiểm toán Nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

theo quy định của NHNN. 

 

Điều 55: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 

Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình có các quyền và nhiệm vụ sau 

đây: 

3.  Quyết định cơ cấu tổ chức của Ngân hàng An Bình; Chi nhánh, công 

ty trực thuộc, Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng 

An Bình. 

12. Chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến hệ thống kiểm tra, 

kiểm soát nội bộ theo quy định của NHNN. 

- Luật số 17/2017/QH14 

ngày 20/11/2017 sửa 

đổi, bổ sung Luật các tổ 

chức tín dụng; 

- Thông tư 13/2018/TT-

NHNN ngày 18/5/2018 

Quy định về hệ thống 

kiểm soát nội bộ của 

ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

 

CHƯƠNG XVII 

 HỆ THỐNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN 
 

Điều 77: Hệ thống Kiểm toán nội bộ  

2.   Căn cứ quy mô, mức độ và đặc điểm hoạt động của Ngân 

hàng An Bình và trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng Quản trị quyết định về tổ chức bộ máy của Kiểm 

toán Nội bộ, chế độ lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm 

của người làm công tác Kiểm toán Nội bộ. 

Điều 77: Hệ thống Kiểm toán nội bộ  

2.   Căn cứ quy mô, mức độ và đặc điểm hoạt động của Ngân hàng An 

Bình và quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát quyết định 

về tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nội bộ. 

- Luật số 17/2017/QH14 

ngày 20/11/2017 sửa 

đổi, bổ sung Luật các tổ 

chức tín dụng; 

- Thông tư 13/2018/TT-

NHNN ngày 18/5/2018 

Quy định về hệ thống 

kiểm soát nội bộ của 

ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

Điều 78: Tiêu chuẩn đối với người làm công tác Kiểm toán 

Nội bộ  

1. Kiểm toán viên nội bộ phải có đủ các tiêu chuẩn sau: 

a) Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và 

sự nhìn nhận khách quan; 

Điều 78: Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ 

1. Kiểm toán viên nội bộ phải có đủ các tiêu chuẩn tối thiểu như sau: 

a) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh 

doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có bằng đại học trở lên về ngành 

 

 

Thông tư số 

13/2018/TT-NHNN 

ngày 18/5/2018 Quy 

định về hệ thống kiểm 
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b) Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị 

kinh doanh và các nghiệp vụ Ngân hàng; 

c) Có bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp, có kiến 

thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực 

được giao thực hiện Kiểm toán Nội bộ; 

d) Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp 

thông tin; 

e) Có kiến thức, kỹ năng về Kiểm toán Nội bộ; 

f) Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định 

tại Điều 22 Thông tư 44/2011/TT-NHNN và quy định 

của Ngân hàng An Bình;  

g) Các tiêu chuẩn khác do Ngân hàng An Bình quy định. 

2.  Đối với kiểm toán viên công nghệ thông tin, ngoài các tiêu 

chuẩn nêu tại Khoản 1 Điều này phải có kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tối thiểu là 03 

năm.  

3.   Ngoài các điều kiện tiêu chuẩn nói trên, Trưởng Kiểm toán 

Nội bộ và Phó Trưởng Kiểm toán Nội bộ tối thiểu phải có 

bằng cử nhân thuộc các chuyên ngành Ngân hàng, kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán và có kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực Ngân hàng tối thiểu là 05 (năm) năm.  

công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành phù hợp đối với kiểm toán 

viên công nghệ thông tin;  

b) Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, 

kế toán, kiểm toán tối thiểu là 02 năm đối với kiểm toán viên nội bộ 

và 03 năm đối với Trưởng kiểm toán nội bộ; có kinh nghiệm làm việc 

trong ngành công nghệ thông tin tối thiểu là 02 năm đối với kiểm 

toán viên công nghệ thông tin.  

c) Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và sự nhìn 

nhận khách quan; 

d) Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp được ban hành phù hợp với 

quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng An Bình;  

2. Tiêu chuẩn cụ thể cho từng bậc Kiểm toán viên do Trưởng Ban kiểm 

soát ban hành trong từng thời kỳ nhưng không được thấp hơn các 

tiêu chuẩn nêu tại Khoản 1 Điều này. 

 

soát nội bộ của ngân 

hàng thương mại, chi 

nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

 

 

 

Điều 79: Nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ  

1.  Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại Ngân 

hàng An Bình trình Ban Kiểm soát xem xét, phê duyệt sau 

khi báo cáo HĐQT.  

2.   Lập kế hoạch Kiểm toán Nội bộ hàng năm hoặc đột xuất 

và thực hiện các hoạt động Kiểm toán Nội bộ theo kế 

hoạch hoặc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, 

thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục Kiểm toán 

Nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu 

quả.  

Điều 79: Nhiệm vụ của Kiểm toán Nội bộ  

Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật các tổ chức 

tín dụng, các quy định, hướng dẫn của NHNN, quy định cụ thể của Ban 

Kiểm soát trong từng thời kỳ và tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Thực hiện kiểm toán nội bộ đối với trụ sở chính, chi nhánh và đơn 

vị phụ thuộc khác của ngân hàng thương mại; 

2. Xây dựng, rà soát để trình Ban kiểm soát ban hành, sửa đổi, bổ 

sung: 

a) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, 

kiểm toán viên nội bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Thông 

tư này; 

b) Quy định nội bộ của Ban kiểm soát; 

 

 

Nhiệm vụ cụ thể của 

Kiểm toán nội bộ được 

áp dụng theo quy định 

của Luật các tổ chức tín 

dụng, Thông tư số 
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NHNN. 

 

 

 



6 
 

3.  Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan 

đối với tất cả các đơn vị, bộ phận, các hoạt động của Ngân 

hàng An Bình (cơ chế, chính sách, thủ tục, quy trình hoặc 

các vấn đề trong hoạt động) dựa trên mức độ rủi ro (cao, 

trung bình hoặc thấp) và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động 

của Ngân hàng An Bình. Đối với tất cả những vấn đề có 

thể có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Ngân hàng An 

Bình, Kiểm toán Nội bộ cần thông báo kịp thời về bản chất 

và ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động của tổ chức tín 

dụng và đưa ra những khuyến nghị thiết thực nhằm ngăn 

ngừa, khắc phục những vấn đề này. 

4.  Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; kiến 

nghị xử lý những vi phạm; đề xuất các biện pháp nhằm 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm 

tra, nội bộ. 

5.  Đánh giá mức độ phù hợp của các hoạt động nhằm ngăn 

ngừa, khắc phục những điểm yếu đã được báo cáo; các 

hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm tra, nội bộ; và 

theo dõi cho đến khi các vấn đề này được xử lý thỏa đáng. 

6.  Lập báo cáo kiểm toán; thông báo và đệ trình kịp thời các 

kết quả Kiểm toán Nội bộ cho các bên hữu quan trong và 

ngoài Ngân hàng An Bình theo đúng các chính sách, quy 

trình, quy định của Ngân hàng An Bình và pháp luật. 

7.   Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp 

Kiểm toán Nội bộ và phạm vi hoạt động của Kiểm toán 

Nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của hoạt 

động Ngân hàng. 

8.   Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng công tác Kiểm 

toán Nội bộ. 

9.   Thiết lập hồ sơ về trình độ năng lực và các yêu cầu cần 

thiết đối với kiểm toán viên nội bộ để làm cơ sở tuyển 

dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ và bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ; Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo một cách 

c) Kế hoạch kiểm toán nội bộ; 

3. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát 

đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận; 

4. Thực hiện các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm 

toán độc lập và các cơ quan chức năng khác đối với kiểm toán nội 

bộ; 

5. Lập báo cáo về kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp 

luật và quy định nội bộ của Ngân hàng An Bình 
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liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn 

cho kiểm toán viên nội bộ. 

10.  Duy trì việc tham vấn, trao đổi thường xuyên với tổ chức 

kiểm toán độc lập, Thanh tra NHNN nhằm đảm bảo hợp 

tác có hiệu quả; là đơn vị điều phối, phối hợp với các cơ 

quan bên ngoài đối với những công việc có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nội bộ. 

11. Tư vấn cho Người điều hành, Hội đồng Quản trị của Ngân 

hàng An Bình và các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các dự 

án xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi những quy trình 

nghiệp vụ quan trọng; cơ chế quản trị, điều hành; quy trình 

nhận dạng, đo lường đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, 

phương pháp đánh giá vốn; hệ thống thông tin, hạch toán, 

kế toán; thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều 

kiện không ảnh hưởng tới tính độc lập của Kiểm toán Nội 

bộ. 

 

Điều 80: Quyền hạn của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ 

1.  Được trang bị đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, tài chính và 

các phương tiện khác) cần thiết. 

2.   Được chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình theo kế 

hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. 

3.   Được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài 

liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác Kiểm toán Nội bộ. 

4.   Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, các 

tài sản khi thực hiện Kiểm toán Nội bộ. 

5.   Được tiếp cận, phỏng vấn tất cả các cán bộ, nhân viên của 

Ngân hàng An Bình về các vấn đề liên quan đến nội dung 

kiểm toán. 

6.  Được tham dự và được nhận các biên bản họp của ban lãnh 

đạo có liên quan đến công việc của Kiểm toán Nội bộ. 

7.  Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa 

chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ 

Điều 80: Quyền hạn của Kiểm toán Nội bộ 

Kiểm toán nội bộ thực hiện quyền hạn phù hợp với quy định của Luật 

các tổ chức tín dụng, các quy định, hướng dẫn của NHNN, quy định cụ 

thể của Ban Kiểm soát trong từng thời kỳ và tối thiểu gồm các nội dung 

sau:  

a) Được trang bị nguồn lực cần thiết (nhân lực, tài chính, tài sản và 

các công cụ khác); 

b) Được cung cấp các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác 

kiểm toán nội bộ, bao gồm cả các văn bản, biên bản họp của Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc; 

c) Được phỏng vấn các cá nhân về nội dung liên quan đến kiểm toán 

nội bộ; kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của Ngân 

hàng An Bình xử lý đối với hành vi bất hợp tác của cá nhân, bộ phận 

trong quá trình thực hiện kiểm toán nội bộ; 

d) Được tham dự các cuộc họp nội bộ theo Điều lệ và quy định nội bộ 

của Ngân hàng An Bình. 
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phận đối với các vấn đề mà Kiểm toán Nội bộ đã ghi nhận 

và có khuyến nghị. 

8.  Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của đơn 

vị được kiểm toán.  

9.  Kiểm toán viên nội bộ được đào tạo thường xuyên về 

nghiệp vụ để có đủ trình độ, năng lực chuyên môn thực 

hiện nhiệm vụ được giao.  

10. Các quyền hạn khác theo quy định pháp luật.  

 

Điều 81: Trách nhiệm của Bộ phận Kiểm toán nội bộ 

1.   Bảo mật tài tiệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật 

hiện hành, quy định của Điều lệ và của Quy chế nội bộ về 

Kiểm toán Nội bộ của Ngân hàng An Bình. 

2.  Chịu trách nhiệm trước Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị 

về kết quả công việc Kiểm toán Nội bộ; về những đánh 

giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo Kiểm 

toán Nội bộ. 

3.  Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau Kiểm toán 

Nội bộ của các đơn vị, bộ phận thuộc Ngân hàng An Bình. 

 

Điều 81: Trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên nội bộ 

Kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên nội bộ chịu trách nhiệm liên quan đến 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật các 

tổ chức tín dụng, các quy định, hướng dẫn của NHNN. Quy định tại Điều 

lệ này và quy định cụ thể của Ban Kiểm soát trong từng thời kỳ.  

 

Trách nhiệm của Kiểm 

toán nội bộ được áp dụng 

theo quy định của Luật 

các tổ chức tín dụng, 

Thông tư số 

13/2018/TT-NHNN 

ngày 18/5/2018 của 

NHNN và Điều lệ này. 

 

 


