
CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ VÀ TỰ ỨNG CỬ THÀNH 
VIÊN HĐQT, BKS ĐỐI VỚI CÁC CỔ ĐÔNG VINARE 

 

I/ Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản tr ị VINARE:  

1) Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005: (trích) 

Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị  

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

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy 
định của Luật này; 

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của 
công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2) Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012: (trích) 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

……………………………… 

2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là 
Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ 
quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: 

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám 
đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý 
khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng 
giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát; 

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ 
đông lớn của công ty; 

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai 
(02) năm gần nhất; 

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty 
chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua 
vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất. 

Điều 10. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ 
công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ 
đông của công ty. 

 



*Ghi chú: “Người có liên quan” theo quy định tại Điều 4 Khoản 17 Luật Doanh nghiệp 2005 như 
sau: 
“17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp 
trong các trường hợp sau đây: 
a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với 
công ty con; 
b) Công ty con đối với công ty mẹ; 
c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó 
thông qua các cơ quan quản lý doanh nghiệp; 
d) Người quản lý doanh nghiệp; 
đ) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh 
nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; 
e) Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này; 
g) Doanh nghiệp trong đó những người quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở 
hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó; 
h) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty 
hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.” 

3) Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012: (trích) 

Điều 23. Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành  

1. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật 
Doanh nghiệp. 

2. Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án 
tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo 
quy định của pháp luật. 

3. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm đã bị phá sản (trừ trường 
hợp phá sản vì lý do bất khả kháng), chi nhánh nước ngoài đã bị mất khả năng thanh toán, hoặc là 
người quản lý điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị thu hồi Giấy phép 
hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. 

5. Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành: 

a)  Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc 
bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức 
danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;  

b) Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, 
bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong 
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy 
trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm; 

c) Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 25. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên…  



1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 

3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có 
kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp phòng (hoặc tương đương) trở lên thuộc trụ sở chính tối thiểu 
hai (02) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng. 

4) Điều lệ tổ chức & hoạt động của VINARE (trích): 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

………………………………….. 

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

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp; 

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình 
độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh 
chủ yếu của Tổng công ty. 

3. Các cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 3% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 
Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% đến 10% số cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 
15% được đề cử hai thành viên; từ 15% đến dưới 25% được đề cử 3 thành viên và từ 25% trở 
lên được đề cử bốn thành viên. 

………………………………………………. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty. 

II/ Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VINARE: 

1) Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005: (trích) 

Điều 122. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát  

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 
quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; 

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của 
thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát 
không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. 

2) Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012: (trích) 

Điều 18. Tư cách thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty 
cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn 
và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty. 



2. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và 
không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các 
báo cáo tài chính của công ty. 

3) Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012: (trích) 

Điều 23. Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành  

1. Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật 
Doanh nghiệp. 

2. Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án 
tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo 
quy định của pháp luật. 

3. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm đã bị phá sản (trừ trường 
hợp phá sản vì lý do bất khả kháng), chi nhánh nước ngoài đã bị mất khả năng thanh toán, hoặc là 
người quản lý điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị thu hồi Giấy phép 
hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. 

5. Trong ba (03) năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành: 

a)  Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc 
bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc buộc đình chỉ chức 
danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm;  

b) Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, 
bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong 
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy 
trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm; 

c) Tại thời điểm được bổ nhiệm là người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 25. Tiêu chuẩn của …Trưởng Ban kiểm soát…  

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

2. Có bằng đại học hoặc trên đại học. 

3. Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm hoặc có 
kinh nghiệm quản lý điều hành từ cấp phòng (hoặc tương đương) trở lên thuộc trụ sở chính tối thiểu 
hai (02) năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng. 

4) Điều lệ tổ chức & hoạt động của VINARE (trích): 

Điều 38. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm 
soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban 
kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 



điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm 
trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán 

……………………………………… 

2. Cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 3% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 
tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 
liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử hai thành 
viên; và nếu từ 20% trở lên được đề cử ba thành viên. 

 

 


