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TRÍCH NỘI DUNG KHOẢN 1, KHOẢN 2 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG SỐ 47/2010/QH12 NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI, 

CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2011 

 

Điều 33. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ 

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

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

Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương của tổ chức tín dụng: 

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

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

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

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

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

thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên 

Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ 

trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng; 

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

đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là 

đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố 

doanh nghiệp đó;  

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

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, 

Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức 

tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định 

người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;  

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

thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng 

tổ chức tín dụng; 

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

viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng. 
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2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, 

Giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng:  

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

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định 

về hình sự của Tòa án; 

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

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

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

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

phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;  

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

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

nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử 

làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;  

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

 

 


