NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN CONG HOA XA HQL CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — Tçr do — Hnh phüc
SAL GON CONG THUNG
TP. Ha ChI Mink, ngày tháng nám 2020

S& F+ /SGB-HDQT-TTr

Vé giao Hi dng quãn tr giãi quyêt mt so van dê
thuc thâm quyën cüa Dai hi dOng cô dOng
gica hai k' Ea hi dcng CO dOng 2020-2021

TO TRINH
KInh gin: QU\ CO DONG
NGAN HANG TMCP sAi GON CONG THU'(ING
Nhm chCi dng giâi quyt kjp thai nhng vn d phát sinh trong thii gian
giUa hai k' Dii hi dng cô dong 2020-202 1, Hi dng quán tr kInh trmnh Dai hi
dng c dong xem xét và chap thun giao Hi dng quân tr giãi quyt mt sé vn
d thuc thm quyn ccia Dai hi dng c dông Ngân hang Thung mai c phn
Sài GOn Cong thuong gi&a 02 k' Dai hi dng c dOng 2020-202 1 nhr sau:
1. Quyt dnh CG cu t chrc, bt may quán 1' và diu hàrth cUa Ngãn hang
Thirang mi c phn Sài Gôn Cong thucing; quy ch nhân viên, biên ch&
qu krong, thCi lao cho thành viên Hi dng quán trj và Ban kim soát.
2. Sira di, b sung các diu khoãn cUa Quy ch t chüc và hot dng cUa
Hi dng quãn trj Ngân hang Thung mai c phn Sài GOn Cong thuong theo các
quy dnh pháp lut hin hânh.
3. Sira dM, b sung Diu l Ngân hang Thuang mi c phn Sài Gôn
Cong thucng phti hcTp vii các quy djnh pháp 1ut hin hành.
4. Quyt djnh d an hoat dng di ngoi.
5. Quyêt djnh giái pháp khc phc các bin dng ln v tài chinh cüa
Ngân hang ThuGng mai c phn Sài Gôn Cong thuong.
6. Lira chn cong ty kim toán d soát xét báo cáo tâi chInh ban niên,
kim toán báo cáo tài chInh nAm 2021 và hot dng cüa h thông kiêm soát ni b
cüa Ngân hang Thirnng mai Co ph.n Sai Gôn Cong thung.
7. Diu chinh các chi tiêu hot dng nàm 2020 phü hçip vOi tInh hmnh
thirc tin cüa nn kinh t và tác dng cCta dlch bnh Mi vOi hot d)ng cCta
Ngân hang.
Hi dng quán trj së có trách nhim báo cáo lai tai cuc hQp Dti hi dng
c dông gn nhç
KInh trInh./.
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