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BAO CÁO
Hot dng cüa các Uy ban trirc thuc Hi dng quán trl nàm 2019
Hi dng quãn trj Ngân hang Thuang mai Co phn Sài Gôn Cong thuang
kInh báo cáo Dai hi dng c dOng thix?rng niên näm 2019 v kt qua hoat dng cüa
các Uy ban tr1rc thuc Hi dng quán trj trong näm 2019 nhu sau:
I. Kêt qua hoat dng cüa Uy ban nhân sr
Uy ban nhân sr duçc thành 1p theo Quyêt djnh s 76/QD-HDQT
ngày 28 tháng 04 nãm 2010 cCia Hi dng quán trj theo dung quy djnh cüa pháp 1ut
và dn nay dä nhiu 1.n thrçic kin toãn d phi'i hçp vOi tinh hinh thirc t cia
Ngân hang Thixng mai c phn Sài GOn Cong thuang. Nàrn 2019, Uy ban nhân sr
dã thixc hin tt các chrc nãng, nhim vt vâ dat duçrc kt qua:
- Tham mru cho Hi dng quãn trj nhfrng v.n d v quy mô vá Ca cu
Hôi cling quãn trj, Ban diu hành phii hcip vâi quy mô hoat dng và chin 1uçc
phát trin cüa ngân hang, tham muu cho Hi dng quán tr v cong tác can b theo
dung quy ch& quy djnh;
- Nghiên cru, tharn muu cho Hi dng quán trj trong vic ban hành các
quy djnh ni b cüa Ngãn hang Thuong mai c phn Sài Gôn Cong thi.wng
thuc thm quyn cüa Hi dng quán trl v ch d, quy ch tuyn chQn nhân sit,
dào tao và chInh sách can b;
- Giám sat sir tuân thu cüa Ngân hang Thuang mai c phn Sài Gôn
Cong thucmg di vfi các quy djnh cüa pháp 1ut v vic sir diing ngun nhân hrc;
- D xut cir can b, nhân viên tham dir các khóa dào tao, hi thão d cp nht
vâ nâng cao kin thirc chuyn môn, nghip vi;
- Qua cong tác tham muu cüa TJy ban nhân sir, Hi dng quán trj dä có sir
quan tam, chi dao kp thi, t1r do ngày càng cüng c và nâng cao ngun nhân lirc
cüa Ngân hang Thucing mai c phn Sài Gôn Cong thuang. D&ng th&i, can b,
nhân viên tn tam, t.n lirc hoàn thânh cOng vic duçic giao;
- Han chê: chua lam t& cOng tác tham mru cho Hi dông quán trj trong
cong tác dào tao, quy hoach can b dài han cho Ngân hang.
Hoat dng cüa Uy ban nhân sr dã gop phn hiu qua vào vic kin toàn
b may nhân sr cña Ngân hang Thucing mai c phn Sâi Gôn Cong thuang,
tham mixu kjp thi cho Hi dng quan trj trong vic xây d1rng, hoach dnh các
chInh sách phát trin ngun nhân hrc tai Ngân hang Thuang mai cO ph.n Sài Gôn
Cong thiscing.
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II. Kêt qua hot dung cüa Uy ban quãn 1' rüi ro

Uy ban quán 1 rüi ro duçic thãnh 1p theo Quyt djnh s 77/QD-HDQT
ngày 28 tháng 04 nãm 2010 cCia Hi dtng quãn trj theo dung quy djnh cüa pháp 1ut
và dn nay dã nhiu 1n duc kin toàn d phii hp vi tmnh hInh thrc t cüa
Ngân hang. Barn sat miic tiêu k hoach kinh doanh näm 2019 và tmnh hInh
hoat dng cüa Ngân hang Thuong mai c ph.n Sài GOn Cong thuong, Uy ban
quân 1 rüi ro dã thirc hin:
- Tham muu cho Hi dng quãn trj trong vic ban hành các quy djnh,
chInh sách thuc thm quyn cüa minh lien quan dn quãn 1 rüi ro trong hoat dng
ngân hang theo quy djnh cüa pháp lut và Diu I Ngân hang;
- Phân tIch, dua ra nhQng cãnh báo v mirc d an toàn cüa ngân hang trithc
nhung nguy Co tim n rüi ro có th ãnh hi.râng và bin pháp phOng ngira di vc9i
các rüi ro nay;
- Tham muu cho Hi dOng quán trj trong vic xây dirng chInh sách quán trj và
các phuang an xir 1 rüi ro trong phm vi chirc näng, nhim v do Hi dông quãn trj
giao;
- Xem xét và quyt djnh danh mic các rüi ro trpng yu trong hott dng cüa
Ngân hang Thucmg mai c phn Sài Gôn Cong thucmg d tir do CO nhing bin pháp
tIch crc nhm quãn 1 rüi ro, han ch rüi ro. Trong do, vic quàn 1, thu hi và xir 1
nçi xâu, các khoán nq tim n nguy co na x.0 dtrc quan tarn hang du, phCi hçp vi
chu trtrong chung cüa ChInh phü và Ngân hang Nhà nuó'c Vit Nam;
- Tham muu cho Hi dng quãn trj trin khai và giám sat vic thrc hin
Phuong an co cu li gn vOi xir l nq xu giai doan 2016-2020 cña Ngân hang
Thuong mai c phn Sài GOn Cong thuong và K hoach xcr 1' nçi xu giai don
2017-2022 cüa Ngân hang Thuong mai c phn Sài GOn Cong thucing theo
Ngh quyêt so 42/2017/QH14 cüa QuOc hi ngãy 21 tháng 6 näm 2017 v thI dim
xir 1 nç x.0 cCia các t chirc tin diing;
- Tham nuru cho Hi dng quán trj trin khai và giám sat vic thirc hiên trin
khai thirc hin Thông tu 41/2016/TT-NHNN ngay 30 tháng 12 nám 2016 cCia
Ngân hang Nhâ nuOc Vit Nam quy djnh t 1 an toàn vn di vi các ngân hang;
Thông tu 13/201 8/TT-NI-INN ngày 18 tháng 5 nAm 2018 cüa Ngân hang Nhã nuóc
Vit Narn quy djnh v h thng kirn soát ni b cüa ngân hang thuong rnai.
- Thung xuyên giám sat vic thirc thi chInh sách quan tr rüi ro cüa h thng
Ngân hang Thuo'ng mai c phn Sâi Gôn Cong thuong; cánh báo rüi ro va có
kin ngh kjp th?ii di vài chInh sách, quy djnh san phm djch vi cüa Ngân hang
Thuong mai co phAn Sai Gôn Cong thuong;
- Con han ch trong nàng hrc dir báo nhng rüi ro tim n CO th xáy ra v
chInh sách, din bin thj trung... và chua tharn rnuu cho Hi dng quãn tr v
chInh sách han ch rüi ro trong dài han.
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Uy ban quãn 1 rüi ro cia hoàn thânh duçc Cong tác tham muu cho Hi dng
quân trj theo dung chi'rc nãng nhim v1i, gop phn tich circ trong vic quãn 1, kim
soát các li'nh vrc hoat dng cüa Ngân hang Thixcmg mai c phn Sài Gôn COng
thiicmg trong nãm 2019.
Trên day là Báo cáo k& qua hoit dung nám 2019 cüa các Uy ban trrc thuc
Hi dng quàn trj Ngân hang Thucing mai c phn Sài GOn Cong thuang.
KInh trInh Di hi dng c dong xem xet.
Trân trvng./.
TM. HOI BONG QUAN TRj I
CHU TICH

No'i ,ihân:
- Co dông SAIGONBANK;
- Cci quan Thanh tra, giám sat ngân hang;
- Van phong Thành üy TP. HCM;
- Thành viên Hci dông quân trj;
- Ban Kiém soát;
- Ban Tong Giárn doe;
- Liiu P. TCHC, Thtr k HDQT. \,ij(-
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