NGAN HANG THONG MAT CO PHAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
sAL GON CONG THUONG
Dc Ip - Tr do - Hnh phác
SO: I 966/SGB-DHDCD-NQ

7o. I-Ic Chi

Minh, igày 30 lhang 06 nãm 2020

NGHf QUYET
BA! HQI BONG cO BONG THU'ONG NIEN NAM 2020
NGAN HANG THIJONG MJL CO PHAN SAl GON CONG THU'NG
- Can cir Lut Doanh nghip so 68/2014/QHI3 ngày 26/11/2014;
- Can ctr Lut Các t chirc tin diing s 47/2010/QHI2 ngây 16/6/2010 vâ
Luât sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Các to chtrc tin dirng so 17/2017/QHI4
ngày 20/11/2017;
- Can cir Diu 1 Ngân hang ThuGng rnai c phn Sài Gôn Cong thung;
- Can ctr Biên bàn hçp Dai hi dng c dong thumg niên näm 2020 cia
Ngân hang Thuang rni cô phân Sài Gôn Cong thuong ngày 30/06/2020.

QUYET NGEI:
Diêu 1. Thông qua Báo cáo tng kt hot dng kinh doanh nãm 2019;
Kê hoach kinh doanh nãm 2020; Báo cáo tInh hinh hoat dng nãm 2019 và
Phircrng hithng hot dng nArn 2020 cüa Hi dng quán trj; Báo cáo hott dng các
Uy ban trl:rc thuôc Hi dng quàn trj vâi các ni dung co bàn nhu sau:
1. Kt qua hot dng kinh doanh nãm 2019:
- Tong tài san: 22.812,84 t dng.
- Vn huy dng: 18.887,35 t' dng.
- Tng du nq cho vay: 15.056,95 t dng.
- No xu (nhóm 3-5): 1,87% tong du ng.
- Li nhun truOc thu: 18 1,19 t' dng.
2. Bnh hu&ng tong quát näm 2020:
2.1. Là ngân hang ban lé, tp trung chii yu khai thác khách hang cá nhân,
các doanh nghip nhO và vira.
2.2. Tip tlic lành manh hóa tinh hinh tài chInh, tang quy mô hot dng trên
cci sà dam bào an toàn, xr 1' thu hi dirt dim các khoàn nq tn dQng.
2.3. Thüc cMy phát trin san phâm, djch vii trên co s nn tang cong ngh
hin dai, cái thin dn co cu thu nhp tir dlch vii chirn t trçng ngày càng cao
trong tng thu nhp.
2.4. Tip t11c thrc hin Phixcng an co câu lai gän vâi xcr 1 nçi xâu giai doan
2016 —2020.
3. Các chi tiêu kê hoch närn 2020:
- Tong tài san: 22.968 t' dông.
- Vnhuydng: 19.400t'dng.
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Tng thr nç cho vay: 16.336 t dng, tang 8,5% so vâi näm 2019.
N xu (nhóm 3-5): theo quy djnh ct1a Ngân hang Nhâ nuOc Vit Nam.
- Thanh toán di ngoi: 350 triu USD.
Lçi nhun trucYc thuê: 130 t' chng.
4. Thông qua các giãi pháp thirc hin kê hoch näm 2020 chü yêu
tp trung vào cãc giãi pháp sau:
- Khai thác ngun vn huy dng tir dan cr thông qua/bang cách tang cmg
dua ra các gói san phâm huy dng, dng thi cung cp các dich vi tin Ich gia tang.
- Kt ni vi khi tri.rô'ng h9c, khM y tê và các ca quan nhà nucc tai
dja phuong dé cung cp djch vu thu h, chi h, dy mnh cong tác huy dng,
phát trin djch vi ngân hang và phát trin tài khoân cá nhân.
- Tang trithng ho?t dng tin dung phi hp vi rniic tiêu chInh sãch tiên t
ci:ia Ngân hang Nhà nithc Vit Nam. Thic hin vic tang twang tin dvng trên Co s&
darn bâo can di ngun van, dam báo an toàn hoat dng tin dung.
- Chü dng, tIch crc thirc hin nhiu giái pháp d h trçl doanh nghip,
nguai dan bj ãnh hithng byi dch Covid-19.
- Trin khai cãc gói tin diing uu dãi dành cho khách hang bi ãnh huâng b&i
djch Covid — 19.
- Tip tic nâng cao chit 1ucng các san phm djch vu có ham krcng cong
ngh cao trên nn tang cong ngh hin dai vài các tinh nàng tin lcii, mang 1ii cho
khách hang sr than thin, thun tin khi giao djch va sCr dung djch vi ca
SAIGONBANK.
- Kt hcp vó. các don v cung trng dch vu thanh toán d kêt nôi
He thông/Cong thanh toán tp trung cho các djch vi cong gOp phAn lam giám
thO'i gian và chi phi thirc hin djch vii cong.
- Tip tVc trin khai nâng cp (mg dung SAIGONBANK Smart Banking
giai doan 2.
- Dy rnanh các hoat dng tài tr thuong mai nhi: ma LC, bão lath,
san phm tài tro thi.rang mai và các san phm ngoai hi nham gia tang thu nh.p tü
phi, läi tuong x(rng vâi tirn nãng cüa SAIGONBANK.
- Thrc hin bin pháp tIch circ - manh me - hiu qua nh.t nhm xi:r 1'
co' ban nç xu nham tang thu nhp cho ngân hang; kim soát n xu duai m(mc
quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam.
- Tip tic cht't dng, quyt 1it trin khai các giãi pháp xCr 1 nç xtu theo
Ngh quyêt 42/2017/QH14 ngày 21/6/20 17 c(ia Quôc hi.
- Nâng cao chit lucrng cong tác quán 1 riii ro trên co s6 trin khai
nghiêm tñc v t 1 an toàn vn (theo Thông tu s 41/2016/TT-NHNN ngày 30
tháng 12 nm 2016 cüa Ngân hang Nhà ni.róc Vit Narn) va h thing kim soát ni
b cCta SAIGONBANK (theo ThOng tu so 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 05
nãm 2018) duçmc cp nht theo tiêu chun Basel II; tip tuc cüng cO näng lirc
2

quán trj rüi ro, tp trung cánh báo sm rüi ro, áp dirng các mô hInh, cong ngh
tiên tin trong quân 1 rüi ro phi hcp tInh hlnh thirc t và quy dnh cüa pháp 1ut,
trng birórc huOng dn các chun tmrc quc t.
Thrc hin các giãi pháp kin toãn Va nâng cao cht lucmg di ngü nhân sir.
Diu 2. Thông qua Báo cáo hot dong cüa Ban Kiërn soát näm 2019.
Diu 3. Thông qua Phucrng an phân phôi Iqi nhuân nãm 2019:
1. Lçri nhun Ngân hang:
181.187.501.224 dng
1.1 Li nhun trLrâc thud ccia Ngân hang
36.565.349.852 dong
1.2 Thuê thu nhp doanh nghip Ngân hang
1.3 Lcii nhu.n sau thu cüa Ngan hang
144.622.151.372 dông
2. Phân phôi Iqi nhun:
21.693.322.706 dng
2.1. TrIch Lp các qu5' pháp dlnh
7.23 1.107.569 dng
TrIch qu dçr trcTi b sung VOn diu 1 (5%)
14.462.215.137 dông
Trich qu5 dr phOng tài chInh (10%)
36.942.856.000 dông
2.2. Trich Ip các qu
35.567.000.000 dng
Qu khen thu&ng, phtc lçxi ca ngiRii lao dng
500.000.000 dng
Qu thuOng cüa Ngix?ii quán 1
875.856.000 dng
Qu thu lao Hi dng quán tr Ban Kiêm soát
2.3. Lçri nhun tüy kê cOn 1ii dung dê chia CO tirc
134.067.045.988 dông
rihu'ng chira chia
Diêu 4. Thông qua Qu' tiên li.rcmg, thii Lao cCia Nguxi quán l nám 2019
k hoach nAm 2020.
AICO'PHA•
Diêu 5. Thông qua vic giao Hi dng quán trj giái quyêt mt s vn d thu
thm quyn cCta Dai hi dng c dOng gicta 02 k' Di hi dng c dOng 2020-20qqN
cu th nhu sau:
1. Quyt dnh ccy cu t chrc, b may quãn l và diu hành cña Ngân hang
Thwmg mai c phn Sal Gôn Cong thwng; quy chê nhãn viên, biên ch, tong qu
ftrong, thu lao cho thành viên Hi dng quán tr vã Ban kirn soát.
2. Sira di, b sung Quy ch to chirc và hoat dong cüa Hôi dong quán tn
Ngân hang Thuong rnti c phn Sài GOn Cong thuong theo các quy djnh pháp 1ut
hin hành.
3. Si~a di, b sung Diu l Ngân hang Thu'ang mai c phn Sài Gôn
COng thi.rang phci hp vOi các quy djnh pháp 1ut hin hành.
4. Quyt djnh d an hot dng di ngoi.
5. Quyt dnh giái pháp khc phc các bin dng lan v tài chinh cüa
Ngân hang Thuong mai c phn Sài Gôn Cong thuong.
6. Lra ch9n cong ty kim toán d soát xét báo cáo tài chInh ban niên,
kim toán báo cáo tài chInh nàm 2021 và hot dng cCia h thng kim soát ni b
ccia Ngân hang Thuong mi c ph.n Sái Gôn Cong thuong.
-
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7. Diu chinh cac chi tiêu hoat dông närn 2020 phi hcp vi tInh hInh thrc tiên
cüa nn kinh té và tác dng cüa dich Covid - 19 dôi vOi hoat dng cña Ngân hang.
Diêu 6. Diêu khoãn thi hãnh
1. Nghj quyt nay duçic nht trI thông qua toân van tai Di hi dông cô dong
thu&ng niên nàm 2020 vâ có hiu lirc thi hành ké t1r ngày ducxc thông qua.
2. Di hi dng c dong giao Hi dông quán trt to chcrc triên khai
Nghj quyêt nay và thçrc hin các thu tuc báo cáo cp thm quyn, cong b thông tin
theo quy dnh pháp Iut và Diu 1 cüa Ngân hang ThuGng mai c phn Sài GOn
COng thucm (
Ncii nhn:
- Co dông SAIGONBANK;
- Ccx quan Thanh tra, giám sat ngân hang;
- Thành vién l-1i dong quãn trj;
- Ban Kiëm soát;
- Ban lông Giám doc;
- Liiu P. TCHC, Thtr k HDQT.\.L.

TM. DOAN CHU TQA/
CHU TQA DI HQI

vU QUANG LAM
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