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THÔNG BAO 
V vic t chüc hçp Di hi d1ng c dông thu'ông niên nám 2021 

Hi dng quãn trj Ngân hang Thiicmg mi c phn Sài GOn Cong thu'Gng 

(SAIGONBANK) trân tr9ng thông báo dn Qu c dOng tham dir h9p Dai hi dông 

c dông thuing niên nm 2021: 

1. Dja dim: Trung tam Hi ngh 272 

S 272 duO'ng Vö Thi Sáu, quân 3, thAnh ph H ChI Minh. 

2. Thai gian: 08 gi0 30 phüt ngày 27 tháng 4 näm 2021 (Thu Ba). 

3. Di tuçrng tham dir: Tt ca các c dong có ten s& hUu c phn SAIGONBANK ti 

thai dim ch6t danh sách c dông: ngãy 29 tháng 3 näm 2021 

4. Ni dung Dii hi: 

- Báo cáo tng k& hot dng kinh doanh nàm 2020 và K hoch kinh doanh nãrn 2021; 

- Báo cáo tInh hInh hot dtng näm 2020 Va phuang h.thng hot dng näm 2021 cia 

HOi dng quãn trj; 

- Báo cáo hoat dng cUa các Uy ban trrc thuc Hi dng quán tr nãm 2020; 

- Báo cáo hoat dng cUa Ban Kim soát näm 2020; 

- Báo cáo kt qua kim toán Báo cáo tài chmnh hp nh.t Ngân hang Thuang mi 

c phn Sài GOn Cong thuong nám 2020 cüa Cong ty kirn toán, Thu quãn l; 

- Th trInh v qu tin li.wng, thu lao nguO'i quãn 1 Ngân hang Thuong m.i c phAn 

Sài GOn Cong thuo'ng; 

- Th trinh v vic phân phi lçiri nhi4n nàm 2020; 

- Tx trinh v giao Hi dng quán trj giái quy& mt s vtn d thuc thm quyn cüa 

Dai hi dng c dOng giIta hai k' Dai  hi dng c dông 2021-2022 và các ni dung 

khác (nu co). 

5. Tài 1iu hQp: 

— Thu m&i hçp Dai hi dng c dông duc gri cho c dông tir ngáy 07/4/2021 theo 
da chi c dông dã däng k. 

— Chumg trmnh Di hi, tài 1iu h9p sê dugc dãng tãi trên website cüa 

SAIGONBANK: http://www.saigonbank.com.vn  tiir ngày 07/4/202 1 Va duçc giri 
tlVc tip cho Qu c dông tai  ngây din ra D?i  hi. 



6. Uy quyên tham thr Di hi: Tmông hqp Qu c dông không dr h9p Dai hi dng 

c dông Va üy quyn cho ngui khác tham dir, Qu c dOng vui lông ip van bàn 

üy quyn dr h9p (theo mu gCri Qu c dông hoc tãi mu üy quyn trên website 

http://www.saigonbank.com.vn). Van bàn üy quyn s giao cho Ban t chiirc Dai  hti khi 

nguii tharn di dn lam thu tic dr hçp. D& nghj Qu2 c dông hoc ngithi duçic üy quyn 

mang theo bàn gc Thu mô'i h9p, Giy chrng minh nhân dân/Cän cirâc cong dan và 

GiAy üy quyn (di vri trithng hcrp dwçrc zy quyn). 

Thông báo nay thay cho Thu mi h9p trong truông hqp Qu c dOng chua nhn 

ducc Thu mi hgp hoc dà thay di dja chi lien lc. 

Trân tr9ng.I. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

VU QUANG LAM 
(Bãky) 



NQI DUNG HQP BiI HO! BONG cO BONG THUNG NIEN NAM 2021 
NGAN HANG TH1XNG MI cO PHAN SAl GON CONG THIfO'NG 

1. Báo cáo tng kt hot dng kinh doanh nãm 2020; 

2. K hoach kinh doanh näm 2021; 

3. Báo cáo tInh hInh hot dng näm 2020 và phung huàng hot dng näm 2021 

cüa Hi dng quãn trj; 

4. Báo cáo hoat dng cüa cac Uy ban trirc thuc Hi dng quãn in näm 2020; 

5. Báo cáo hoit dng cüa Ban Kim soát narn 2020; 

6. Báo cáo k& qua kim toán Báo cáo tài chInh hp nht SAIGONBANK 

nàm 2020 cüa Cong ty Kim toán; 

7. T trinh v vic phân phi lçi nhuan nám 2020; 

8. T? trinh v Qu5 tin lucing, thU lao cUa Ngtthi Quán 1 SAIGONBANK; 

9. T?i trInh v giao Hi dng quán trj giãi quyM int s vAn d thuc thãrn quyn 

cUa Di hi dng c dong giüa hai kS' Di hi dng c dong 202 1-2022; 

10. Các ni dung khác (nu co). 



NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN CONG  UOA XA 1101 CI-IU NC EllA VIET NAM 
SAL GON CONG THUONG Doe lap — Ttr do — I1anh phLic 

So: 9-15/SGB-KH-BC TP. HCM, ngaffihangnanz 202/ 

BAO CÁO TONG KET 
HOiST DQNG KINH DOANH NAM 2020 

I. TLNH HNH KINH TE — XA HOI VA HOILT DNG CUA H THÔNG 
NGAN HANG NAM 2020 

1. TInh hinh chung 
Kinh tê — xã hi nãm 2020 cCia nuóc ta diên ra trong bôi cánh dai dlch Covid-19 

büng phát rnanh Va din biên khó kthng trén phrn vi toàn câu dã ãnh hi.thng 
nghiêm trong den rnpi rnt kinh tê — xã hi cia các quôc gia trén the giói. 
Trong nhi:tng tháng cuôi närn, nên kinh tê the giâi da bat dâu tái khOi dng nhi tIn 
hiu tIch cijc t san xuât và hiéu qua ciia vac-xin phông Covid-19. 

Trong nuc, ben canh  nhng thun lçii ttr kCt qua tang thrOng tich crc nãm 2019. 
kirth tê vi rnô on djnh nhung phãi dôi mt vó'i rat nhiêu khó khán, thách thüc. 
Djch Covid-19 din bin phCrc tap,  khó krng lam tang trtthng & hAu hét các ngãnh, 
!inh virc châm 1aj•  TInh hInh dirt gay thtrang rnai  quOc tê gay ra nhQTIg h liiy tcYi 
hoat dng san xuât Va xuât, nhp khâu cüa Vit Narn. T' 1 that nghip, thiêu vic lam 
a müc cao. Ben canh do, han  han, xãm nhp men, mua, Lu ânh hu&ng den nãng suât, 
san krng cay trông và deii song nhân dan. Trong bôi cãnh djch Covid-19 diên biCn 
phirc tap, ánh huâng dn rni linh virc kinh tê — xa hi, Chi so giá tiêu diing bInh quAn 
nãm 2020 cá nuâc van dt mrc tang 3,23% so vài binh quân nãm 2019; Tong san 
phm trong m1óc (GDP) nãm 2020 tang 2,91%, day 1 thành cong l&n cita Vit Nain. 

2. TInh hInh ho ot dng ngành ngân hang 
Truóc nhUng din biên phCrc tap  cOa  dlch  bnh Covid-19 tác dng tiêu circ den 

kinh tê trong rnróc, Ngân hang Nhà mróc Vit Nam dã triên khai kjp thài các giái 
pháp chInh sách nhu: diêu hành linh hoat các cong cu chInh sách tiên t, t' giá; ban 
hành Thông ti.r sO 01/2020/TT-NFINN ngàyl3/03/2020 quy djnh vêvic tO ch(rc tin 
d,ing. chi nhánh ngân hang nuóc ngoãi co cau li thai han  trá nQ, mien, giãm läi, phi, 
giU nguyen nhóm n nhm h trq khách hang chu ánh hii&ng b&i djch Covid — 19; 
ban hành Chi thj so 02/CT-NHNN ngày 31/03/2020 v các giâi pháp cap bach ctia 
ngành ngàn hang nhärn tang cuang phông, chong và khc phiic khó khàn do tác dng 
ctia dch bnh Covid— 19; giàm dông th&i các mcrc lãi suât diêu hành dê ho tr san 
xuât, kinh doanh, mien, giárn phi thanh toán... 

Tr dãu nàrn 2020 den nay, Ngân hàngNhà nuâc Vit Nam dã 3 lan diCu chinh 
giãrn các mCrc lãi suât diêu hành dê hO tr nCn kinh tê (mg phó v61 dai  djch Covid-19. 
Hot dng cüa h thông to ch(mc tin dicing dãu nãrn 2020 chu nhiêu ánh huâng c(ia 
djch Covid-19, so v&i cuOi nãm 2019 tOng phuo'ng tin thanh toán tang 12,56%; 
huy dtng von tang 12,87%; tang trtr&ng tin ditng dat  10,14%. 

IL. CAC CHI TLEU THçC  HIIN NAM 2020 
Di hi dng c dong ngày 30/06/2020 dä quyt ngh thông qua các chi tiCu 

chC yCu cüa nãm 2020 nhu sau: 
- Tong tài san: 22.968 t)' dông. 
- Von huy dng: 19.400 t dng. 
- lông dti nç cho vay: 16.336 t9 dOng, tang 8,5% so vOi näm 2019. 
- Ny xâu (nhóm 3-5): theo quy djnh cOa Ngàn hang Nba nu&c Vit Narn. 



- Thanh toán dOi ngoai: 350 triëu USD. 
- Li nhun truâc thuê: 130 t dông. 
Eli. BANH GLA TNH HINH HOAT BONG NAM 2020 
l.Tông tài san 
TOng tài san den 31/12/2020 dat 23.942,79 t' dong, tang 4,95% 

(1.129,95 t dOng) so vâi dâu nãrn, dat 104,24% chi tiêu kê hoch nàin 2020, trong do 
von diêu l là 3.080 t' dông. 

2. Von huy dung: 
Den 31/12/2020, vn huy dng là 19.877,61 t5' dng, tang 5,24% 

(990,26 t dong) so vOi dâu nàm, dt 102,46% chi tiêu ké hoach närn 2020. 
Trong nãrn 2020, cci câu nguôn vOn huy dng tiêp tic ducic duy tn tao  sir can dOi 

hp 1 ye kS' han, can dOi hp 1 gifta nguôn vn — sü dung van, darn bào khã nAng 
thanh khoãn. 

3. Hoat dng cho vay 
Den 31/12/2020, d.r n cho vay là 15.847,55 t dong, tang 5,25% 

(790,6 t dông) so vi dâu närn, dat 97,01% so vi chi tiêu kê hoach do DHDCD giao 
nãrn 2020. Nq nhOrn 3-5 là 223,07 t dông, chiêm 1,41% tong du n. 
SAIGONBANK dã thirc hin phân ba1 d(ing, trich 1p dü dçr phOng rcti ro theo 
quy djnh. Cci câu tin dicing tiêp ti1c theo huóng tp trung vào các linh virc san xuãt 
kinh doanh duçic iru tiên theo chCi trucmg cia ChInh phiX. 

Trong nárn 2020, SAIGONBANK dã tniên khai các Gói tin diing u'u dãi dânh cho 
khách hang bj ành htrng bO'i djch Covid —19 vói han rni:rc cho vay 2.000 t dOng vã 
Gói tin ding vâi lài suât uu däi dc bit dê phát triên san xuãt, kinh doanh, phyc vi,i 
di sOng trong dp TCt Nguyen Dan närn Tan Scru vói han rnrc 600 t' dông. 

4. Hot dug thanh toán dôi ngoi 
Doanh so thanh toán dOi ngoai nãm 2020 là 272,33 triu USD, giàm 23,93% 

so vi nàrn 2019, dat ?7,81% so vâi chi tiêu kê hoach nàm 2020. 
5.Hot dng kê toán - thanh toãn trong nuóc 
Tong doanh sO thanh toán trong nuc närn 2020 là 81,69 ngàn t' dOng, 

giãrn 11,07% (10,17 ngàn t' dOng) so vói nàrn 2019. 
6. Hot dng gop von 
Den 31/12/2020, SAIGONBANK da gop von 125,66 t' dOng vào các don vj: 

Ngân hang TMCP Bàn Vit, COng ty CO phân Du lch Khách san  Sài GOn Ha Long, 
Cong ty CO phân thanh toán Quôc gia Vit Narn, Qu bão lãnh tin dyng cho các 
doanh nghip nhô và vra, Cong ty cO phn chrng khoán SAIGONBANK-Beriaya. 
Lgi nhun thu duçc tir hoat dng gop vOn lien doanh là 1,41 t' dOng. 

7. Hot dng dlch vy the 
- The da nãng SAIGONBANK Card: nãrn 2020, toàn h thông phát hành 

17.497 the (trong do: ma rnài 10.160thê), so dir tiêngfti qua the là 338,24 t' dOng, 
tang 11,34% (34,35 t dông) so vâi dâu näm; sO dir thâu chi qua the là 12,30 t' dOng, 
tang 13,55% (1,46 t dng). Tft khi phát hành the den nay, SAIGONBANK dà 
phát hành 4 15.304 the. 

- The tin dyng Quôc tê: doanh sO thanh toán the tin dyng quôc tê nàm 2020 là 
1,19 triu USD, giám 67,85% (2,5 1 triu USD) so vói näm 2019, 

- Trong närn 2020, Trung tarn kinh doanh The dã lam dâu rnOi phOi hp vói các 
dan v lien quan triên khai them nhiCu tinh näng ci1a the SAIGONBANK, trong do 

tiêu biêu nhu: 



± Nãng cap vã bô sung them nhiêu tinh nang rnâi cho irng dung SAIGONBANK 
Smart Banking nhu m/ khóa the trrc tuyen, xác thirc Soft OTP an toàn bão mt 
hon vâi han  im:rc len den 1 t' dông, chtrc nãng rnua ye tàu, xe, ye xem phirn, nhäc n 

hóa dan, dt phông khách san,  mua sãni trlrc tuyên. 
+ Triên khai và phát triêri kênh thu hc phi qua các dOi tác thu h: MoMo, 

Payoo, ViettelPay, cong thanh toán din tü ni dja SAIGONBANK — Ecom. 
+ Ra mat ng dung SAIGONBANK PAY mang den nhiêu tin Ich cho khách 

hang scr dung the ATM nhir thanh toán tiên hQc phi, hóadon din, nu'âc, din thoal... 
+ Triên khai các chuang trinh khuyên rnãi tcr các dôi tác: VNPay, Napas, MoMo, 

Moca nhu chuang trInh "Trãi nghim djch vu tn hu&ng cuc song xanh", "QuCt QR 
Pay — Uu dãi bac  ngàn", "Ngày mua sam trirc tuyên ciing the Napas"... chuong trInh 
bàn hang cüa Samsung dành cho nhân viên SAIGONBANK, chuxyng trmnh hp tác vói 
ECPAY... 

- Thirc hin chuãn hóa thiêt kë bung ATM, hoàn thãnh lap dt ATM mói cho 

các chi nhánh. 
8. Cong ty Quãn I nq và khai thác tài san 
Lçii nhu.n tnrOc thuê Quàn 1 ncc và khai thác tài san nãm 2020 là 1,91 tb" dOng, 

giãm 3,21 t' dOng so vài näm 2019. 
9. Mng hrói hoat  dng 
Den 3 1/12/2020, mng lirOi hoat dng cOa SAIGONBANK bao gOrn Hi sâ, 

33 chi nhánh, 55 phOng giao dch. 
10. Kêt qua hoat dng kinh doanh nàm 2020 cüa SAIGONBANK 
Kêt qua hoat dng kinh doanh nàm 2020 ccia SAIGONBANK nhu sail: 
- Lqinhun truOc thuê trtrâc khi trIch dr phông: 280,09 t dOng. 

- Chi phi trIch dir phOng rüi ro tin dung: 158,96 t' dông. 

- Li nhun trixOc thuê sau khi trIch dr phOng: 12 1,13 t dông. 

11. Các chi so tài chinh cüa SALGONBANK dn 3 1/12/2020 

Các chisó tài chIn/i  SALGONBANK Quy dnh cüa NHNN 

I T' 1 an toàn vn tOi thiêu hçip nhât 17,53% 8% 

2 T 1 kM näng chi trá (VND) 52,05% ? 50% 

3 T' 1 khã näng chi trá (USD) 122,32% 10% 

T' 1 ngun vn ngän han  dwc sir 
dung dê cho vay trung và dài han 

19 71% <40% 

5 Giâi han  gop von mua CO phãn 21,84% 40% 

6 T' l cho vay so vOi tong tin gui 74,08% 85% 

7 T' 1 nç nhóm 3-5/tong thr n 1,41% <2% 

8 T9 1 nq nhórn 2/tng dir nçi 0,79% 

12. V cong tác to chüc, nhân sy, dào tao 
- Nàrn 2020, SAIGONBANK dã tuyên dung mâi 87 ngui phic vi cho nhu câu. 

cong tác, sO ngithi nghi vic trong nàm là 103 ngi.thi. TOng sO can b nhân viCn dCn 
3 1/12/2020 là 1.390 ngir?i. 

- SAIGONBANK cia tIch circ triên khai thirc hin các klch  bàn phông chOng 

dich Covid-19, bô tn nhân sr lam vic hiu qua nhäm vira phOng chOng djch, vra 
darn bão hoat dng cüa SAIGONBANK duçxc lien tVc,  an toân, thông suOt, ci the 
nhu sau: 

± Trin khai các kch bàn kinh doanh chi tit nhm darn báo muc  tiêu hoat dng 
kinh doanh lien ti,ic, an toãn, thông suOt và khOng gián doan trong mç1 tInh huOng. 

I 

MA! C 
SAIGON  
C 

- - 
HO C'' 



± Thirc hin phan chia 50% nhãn sr lam vic ti co quan và 50% nhân sçr lam 
vic t?i  nhà trong thii gian thrc hin cách ly x hi; tang cuàng các hoat dng lãnh 
dao, chi do trirc tuyên tai  don vj. 

- Trong nãrn 2020, SAIGONBANK dã to chCrc tp huân nghip vii tin dung, 
thãm djnh, ké toán giao dch. kê toán tài chInh, thanh toán quôc tê. phông chOng rthi 
tiën, tap huân djch vit cong thanh toán diên tcr ni dja SALGONBANK vã img dung 
SAIGONBANK PAY cho can b nhân viên trong toàn h thông SAIGONBANK. 

13. Cong ngh thông tin 
- Darn bao he thông cOng nghê thông tin van hanh lien tuc, an toan, tiêp tuc 

nghiên cüu dê giãi quyêt trit dé các lOi, 10 hông và h?n  chê ton ti cüa h thông 
rnng, phân mêm ing dung nhãrn dern 1i str  tin Ich, sv trãi nghirn tot các ing dung 
cOng ngh thông tin cho khách hang SAIGONBANK; chinh xác trong xi1 ! 

nghip vu cho can b, nhãn viën SAIGONBANK. 
- Triên khai các dtr an dâu ti.r cong ngh thông tin nhu: Phát hành hóa don 

din t1r; nâng cap chuân tin din Citad 2.5; phôi hp th,rc hin nâng cap phân rnCm 
theo chuân NAPAS 1.0; phôi hp vài các don vj lien quan hoán thành dir an triên khai 
Thông Us 41/2016/TT-NI-NN... PhOi hvp, day nhanh tiên d thirc hin giái pháp 
eKYC tai SAIGONBANK. 

14. Cong tác kiêm tra, kiêm soát ni b 
Trong näm 2020, Kiêm toán nôi bô dã lien hành kiêrn isa djnh kS',  kiCm isa 

da xuât theo yêu cãu va kiêm tra theo chuyên dê t?i  các dcrn vj. Giám sat ttr xa tInh 

hInh hoat dng ciia các chi nhãnh, tInh hInh chap hành các chi do ca Tong Giãrn 
doe tirng thOi kS'  vâ báo cáo kp thii den Hi dOng quán trj, Ban Kiêni soát, Ban Tong 
Giám doe khi phát hin sai phm, rcii to tai  các don vj. Thi,rc hin phôi hp vOi cac 
phông ban trong vic kiêrn tra, rà soát tmnh hlnh thrc hin các Gói tin dung lãi suat iru 
dãi tai  các don v dê darn báo thçrc hin dting ni dung quy djnh. 

15. Cong tác pháp ché 
- Thi.räng xuyên rà soát, cp nht, süa dôi, bô sung các quy djnh ni b ciia 

SAIGONBANK: Quy djnh ye co câu Iai thii hn trá nq, mien, giárn lãi. phI, 
gi€t nguyen nhórn n dOi vi khách hang bj ánh hithng do dch Covid 19; Quy chC ye 

to chüc và hoat dng ccia Uy ban nhãn sir, Uy ban quán 1 rCi ro; kin toàn cãc 
Uy ban, Hôi dông trirc thuc Hi dông quán trj; Quy täc üng xcr vá do diic 
nghê nghip cüa SAIGONBANK; quy dnh Thông ttx 41; Quy trinh cho vay,... 

- Thuc hiên rà soát, son tháo Dr tháo sra dôi, bô sung Diêu 1 Ngãn hang 
TMCP sai Gôn Cong thi.rang và DiCu I Cong tyQuân l' n vã khai thác tãi san. 

- Triên khai Quy chê PhOng, chông tha tiên trong h thông Ngãn hang TMCP 

Sài Gôn Cong thi.rang. 
16. Cong tác quãng bá thuong hiêu 
- Trong näm 2020, SAIGONBANK dä to chrc các si,r kin, hot dng an sinh xã 

hi nhân k' nim 33 närn thánh lap SAIGONBANK nhu: Hiên máu nhân dao, di b 
dông hành gay qu9 Ong h tré em có hoàn cánh dc bit.... 

- Thirc hin tài trY chuang trjnh ChuOng yang vQng cO 2020 Ian thCr XV vã 
chi.ro'ng trInh Ngân inãi chuOng yang trên kênh truyên hInh HTV. 

- Cp nht kjp thai ni dung website SAIGONBANK ye tInh hInh kinh tC xã h)i, 

hoat dng ngân hang. 
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17. Cong tãc khác 
- Triên khai các chi dao  cüa Chinh phü, Thu tung Chinh phii, Thông dôc Ngân 

hang Nhântrâc Vit Nain, các b, ngành, dja phuong v thirc hin các bin pháp 

phông, chông djch Covid- 19. 
- Triên khai thirc hin Thông tu so 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 v cu 

câu Ii thai hn trá nç, mien, giãrn äi, phi, giü nguyen nhórn nq nhãm ho trq khách 
hang chlu ânh hung do dch Covid — 19. 

- To chirc Hi ngh tnrc tuyên triên khai Chi thj so 02/CT-NHNN ngày 
31/03/2020 ye các giái pháp cap bach cüa ngânh ngân hang nhrn tang cLrng phông. 
chóng và khac phiric khó khãn do tác dng ccia djch bnh Covid — 19. 

- Triên khai các chuo'ng trInh ho trq khách hang vangi.thi dan chiu ãnh huOng do 
dch Covid — 19: Mien phI dôi vói các giao djch chuyên khoàn lien ngân hang 24/7 
(IBFT) üng h phông, chông Covid-19 qua kCnh SAIGONBANK Smart Banking và 
kênh ATM cüa SAIGONBANK; giãm 3% phi trên tirng giao djch thanh toán quOc té 
dôi vài tat cà các doanhnghi.p dang giao djch; mien phi các giao djch thanh toán djch 

vu cong và giãm phi dôi vói các giao djch chuyên tiên lien ngân hang 24/7 (IBFT); 
giãm den 90% rnrc phi thatih toán din tr lien ngân hang dôi viii các giao djch có giá 
trj nhO; tng qua h gia dInh khó khãn ch ju ãnh hithng bOi djch Covid-19... 

- Thirc hin các cOng vic lien quan den vic triên khai dtr  an nâng cap Swift (WI 

nhàm câi tiên và dáp i:rng tiêu chuân ccia To chic thanh toán quOc tê SWIFT, 
giap tang cuOng cht 1ung djch vi, tang sir hal lông cua khách, tang khà nãng 
canh tranh cCia SAIGONBANK trong thanh toãn quôc tê. 

- K két Thôa thun Hqp tác vth các dôi tác chiên krçic: To chCrc tâi chinh vi mO 

Trách nhim Hu han  Mt Thành viên cho ngui lao dng nghCo ui tao vic !tiii 

(TO chirc tài chInh vi mô CEP), Cong ty Co phãn Dâu tu - Thirnng rnai - Djch vi,i Din 
hrc, Cong ty Trách nhirn Hfru hin Mt thành viên Phát triên cong viên Phân 
Quang Trung, Cong ty Co phân Dja ôc Phu DOng.... 

IV. DANH GIA CHUNG yE KET QUA HOAT DQNG NAM 2020 
1. Nhu'ng mt du'çrc 
- Tnrâc diên biên phrc tap, khó 1ung ccia djch bnh Covid-19, vâi sçr chi 

kjp thôi, sat sao cña Hi dông quãn trj, Ban Tong Giárn dôc và no lc ccia toãn 
can b nhãn viên, hoat dng SAIGONBANK trong näm 2020 on djnh, bão dam 
an bàn thanh khoân, hoat dng kinh doanh có lai, kiêrn soát duçic t l nq xâu theo 

quy djnh. Den ngày 31/12/2020, nçi nhám 3-5 cüa SAIGONBANK chiem 1,41% tong 
du nq, thâp hon rni:rc quy djnh cia Ngân hang Nhà nuOc Vit Narn. 

- Triên khai các chi dao  ccia NHNN và ChInh phLi trong thirc thi các chInh sách 

tiCn t; trien khai t& các ni dung ye vic phông, chông djch Covid — l9 triên khai 
các giài pháp hi trçl khách hang bj ãnh huàng do djch Covid — 19 t.hco chi dao cuj 
Ngân hang Nh nuOc Vit Narn. 

- Hoat dng tin dung duqc kiêm soát chat ye chat 1ung, phü hp vài si, tang 
tru'Ong nguOn vOn. 

- Tiêp tuc  thl!c hin triên khai co câu Iai  nguOn vOn hoat dng theo hu'O'ng 

an toân, ben vng và hiu qua. 
- ChInh thirc niem yet cô phieu SAIGONBANK trên san Upcom. 
- Kêt nôi vâi các trung gian thanh toán lan, phát triên các san phm djch vi ngãn 

hang irng dung cong ngh hin dai,  lam nên tang dê dan bat kjp xu hirOng phát triên 
cña cuc cách mang cong ngh 4.0. Vic rng dung rng räi cong ngh thông tin trong 
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phát triên hot dng kinh doanh và quail trj dã h tr tôi da cho khách hang str dung 

day dti, kjp thôi the djch vu ngãn hang an toân, hin d?i  vó,i chat. Iu'ng tot. 

2. Ton tai-chü yêu 
- Do ánh hung ci:ia dch Covid — 19, hot thuong rnai quOc të bj gián doin nën 

thanh toán dOi ngoai cOa SAIGONBANK giãm so vOi nãrn 2019. 
- Thj trung bat dng san dang cO dâu hiu tram lang tir dâu närn 2020 dc bit 

t1r khi bitng phát dch Covid-19, vic ban dãu giã tài san không dirge nhiêu nhã dãu tir 

quan tarn, gay khó khän cho SAIGONBANK trong viêc tIm kiêrn nhà dâu tu rnua 

tài san dé xü l na. 

TONG GLAM DO 
No'i nithi,: 
- Co (lông SAIGONBANK; 
- Ca quan Thanh tra, giárn sat ngân hang; 
- Van phông Thành Oy TP.HCM; 
- Thành viên Hi (lông quàn trj; 
- Ban Kiëni soát; 
- Ban TOng Giám dôc; 
- Liiu P. TCHC, P. Ké hoch. 



NGAN HANG THUYNG MA! CO PHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1' NAM 
SAIGON CONG TH!YcYNG Dc Ip — Ttr do — Hanh phác 

S6: /SGB-KH-PA TP. Hd ChI Mink ngày lháng náni 2021 

i)t) THAO KE HOACH KINH DOANH 
-NAM 2021- 

I. Mic tieu tong quat và d!nh  huong k.nh te - xa hoi nam 2021: 
Quc hi dâ quy& nghj thông qua eác chi tiêu chü yu phát trin 

kinh t - xã hi näm 2021: T6ng san phm trong rnrOc (GDP) tAng khoAng 6%; 
the d tAng chi s giá tiêu dung (CPI) bInh quân khoâng 4%;... 

II. Djnh hir6ng và nhim vy diu hànb chInh sách tiên t: 
1. Dnh htróng: 
Trén cy sâ các m1ic tiêu cUa Quc hi, ChInh phü và dAnh giá kinh té vl mô, 

tin t, Ngãn hang Nhà nuâc Vit Nam dA xác djnh m1ic tiêu và các giãi pháp 16n 
v diu hAnh chInh sách tin t nAm 2021 nhi.x sau: "Diu hành chInh sách iin t 
chz dng, linh hogt, phtii hcrp chçt cM vái chinh sách tài khóa và các chInh sách 
kinh ti vi mô khác nhm kim soát 1gm phát theo myc tiêu nàm 2021 bInh quán 
khoáng 4%, h3 trcr dii djnh kinh t vi mô, gop phtin phyc hdi tang trithng kunh íé, 
duy trI dii dfnh th/ trzthng tin t và ngogi hô'i. Nãm 2021, djnh huáng tóngphiroiig 
tin thanh toán tang khoáng 12%; mic tang tru&ng tin dyng khoOng 12% và së 
duçrc diu chinh phIi hQp vái diln biln, tlnh hInh thec tl. Tang tru'Ong tin dyng 
hctp l gtin vat nâng cao chtit 1z3-cmg tin dyng, tp trung vào các linh vtc san xutit, 
linh vc wu tiên. Kidm soát chgt tin dyng trong linh vy'c tim tin rii ro. Tip tyc 
tháO g5 khO khàn v tin dyng cho ngzthi dan, doanh nghip bj thit hgi do thién 
tat, d(ch bçnh." 

2. Nhim vy cI1 th cüa ngành Ngân hang nAm 2021: 
- Diu hãnh chInh sáeh tiàn t chü dng, linh hot, phi hcip cht chë v6i chInh 

sách tâi khóa và các chInh sách kinh th vi mô khác nhm duy trI èn djnh thj tni'ông 
tin tê và ngoi hi, kim soát thng phucing tin thanh toán và tAng tnr&ng tin ding 
theo djnh hixàng d ra. Tip tyc tp trung giAm lai su&t cho vay, tháo gO' khó khAn 
v tin dyng cho ngu&i dAn, doanh nghip bj thit hi do thiên tai, dlch  bêrih. 
TAng trithng tin dyng an toAn, hiu qua, bn vUng di dôi vOi nâng cao chat h.rçng 
tin ding, kim soát vâ xir 1 nçi xu. 

- Tip tyc tIch crc trin khai các bin pháp xir l no xu, kim soát vA htn ch 
nq xu mâi phát sinh. Tng k& D an Co cu 1i h thng cAe T chtrc tin diring 
gAn vói xr 1 nçi xu giai don 20 16-2020 ban hành kern theo Quyt djnh so 

1058/QD-TTg ngày 19/07/20 17 cCia Thu ttiâng ChInh phU. Xây drng, trInh cap có 
thârn quyên ban hành và t6 chIrc trin khai thirc hin D an Co cu 1?i  h t1ung 
các T6 chfrc tIn diing gn vâi xu 1 nçi xAu giai don 202 1-2025. 

- Dy mtnh thanh toAn không dUng tin met; thUc dy chuyn di s trong 
hoat dng ngân hang; dam bAo an ninh, an toAn hot dng cong ngh thông tin, 
thanh toán din ti'r, thanh toAn the. 

I 



- Tip tic trin khai vic thrc hin Chiên luçic phát trin ngành ngân hang 
Vit Nam den nãm 2025, djnh hràng dn näm 2030; Chin luqc tãi chInh 
toàn din quc gia dn näm 2025, djnh hrng dn nãm 2030; các Chizcmg trInhl 
Ké hoich hành dng và các D an Ngãnh dã ban hânh. 

III. Dlnh huólig - Ch tiêu cüa SAIGONBANK: 

1. D1nh huóng tng quát: 
1.1. Chuyn djch Co cu kinh doanh, chü trvng tang trithng bn v&ng, 

irng phO kjp thi truc nhüng tác dng tir di djch Covid — 19. Tang clrông 

kim soát chat 1rning tin diing. 
1.2. Dy mnh rng dng Cong ngh, sé hóa trong hot dng. Chuyn dôi 

ngân hang so theo 1 trInh phü hcp nhm tang cuông các djch vi thanh toán hin 

di, tin igi cho khách hang trên Co sâ dam bão an ninh, an toân trong hot dng. 

1.3. Lam tt Cong tác quãng bá, nhn din thuong hiu SAIGONBANK. 
1.4. Cüng c va nâng cao h thng quãn trj diu hành, quán trj rüi ro hithng 

dn các chun mirc quc té; tang cithng irng ding cong ngh thông tin trong hoit 

dng ngân hang d h trg giám sat tr xa, giüp cong tác quãn 1 ni bO chat ch, 

hiu qua hon, dáp üng các yêu cu quãn trj rüi ro trong hoat dng ngân hang. 
1.5. Chi trQng phát trin ngun nhân 1rc; xây drng di ngü can b cong ngh 

thông tin có trInh d nghip vii giOi, tinh chuyên nghip cao, dáp irng nhu cu quãn 

trj vn hành và lam chü các h thng các h thng cong ngh hin di. 
1.6. Tip tiic trin khai các giãi pháp h trç khách hang chju ánh hithng cüa 

djch Covid — 19; thirc hin tt cong tác phOng, chng dch bnh. 

2. Các chi tiêu thtc hin nãm 2021: 
- lông tài san: 24.336 t)' dng, tang 1,64% so vi thrc hin näm 2020. 

- Vn huy dông: 20.230 t dng, tang 1,77% so vói thirc hin närn 2020. 
- Tong du ng cho vay: 16.560 t dng, tang 4,5% so vâi thrc hin näm 2020. 

- Ng xu (nhóm 3-5): theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam. 

- Thanh toán dM ngo?i: 300 triu USD, tang 10,16% so vói thc hin nãm 2020. 
- Lgi nhun tniic thud: 135 t dng, tang 11,45% so vóithirc hin nam 2020. 

Các chi tiêu thrc hin närn 2021 thrgc xay dimg trong bi cánh djch 

Covid - 19 thrgc kim soát tt ti Vit Nam và trên th giói. Tnr&ng hccp djch bnh 
din bin phü'c tp tip tc ành huàng dn hot dng cüa nn kinh t, hot dng 
cüa h thong ngân hang nOi chung và SAIGONBANK nói riêng tiêp tiic chju ãnh 

huàng dang k, SAGONBANK Se diêu chinh k hoach kinh doanh nãm 2021 

phü hgp vi tInh hInh din bin cüa djch bnh. 

3. Giãi pháp thuc hin: 
3.1. Tang truOng ben vung, tirng bu'óc chuyên djch co cu kinh doanh 

3.1.1. Tang trwö'ng huy d3ng vn theo Iuthng hiu qua bn vüng: 

- Tang tmâng huy dng vn phii hgp vài tInh hInh sü ding van. Dam bão t' 

l cho vay so vi tng tin gri theo quy djnh cüa Ngan hang Nha nuic Vit Nam 

trong tüng thai ks', dam bão an toàn thanh khoán. 
- Chii trvng tang triing nguôn vn cO chi phi thp thông qua các bin pháp: 
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+ Tang cuông quãn l dOng tin cilia khách hang, thüc dAy phát trin cáe kënh 
ngan hang din tili, cung cAp djch vii tài khoãn vn1tài khoãn phong tôa, lu'u k. 

+ DAy minh trin khai các chucing trInh!gói san phAm djch vii uu däi thiic dty 
vic sü dung tài khoãn thanh toán. 

+ Ti ixu hóa h thng thanh toán, nn tang thanh toán Va CáC san phAm djch 
vi thanh toán hin di; phát trin h sinh thai thanh toán qua the, mobile da tin 
Ich... 

- Nâng cao chAt hrcing di ngü giao djch viên giao tip trirc tiêp khách hang, 
cãi thin c sà vt chAt dim giao djch, gia tang các chInh sách chãm soc khach 
hang nhm tip t1c nâng cao han nüa chAt lung djch vii, nâng cao sir hài lông cUa 
khách hang. 

- Dc bit chili trong cong tác truyn thông, marketing da kênh cho các san 
phAm, dch vt; nâng cao trái nghim khách hang và nhQ.n din thming hiu 
SAIGONBANK. 

3.1.2. Tang trtthng tin dyng ngay fit du nàm, lip trung chat !uyng 
tang trzthng hiu qua và bn vfrng thay vi tang quy mô: 

- Tang tmng hoit dng tin diing phCi hçip vâi mic tiêu chinh sách tiên t cua 
Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam. Thirc hin vic tang tri.râng tin diing trên ca so 
dam bão can d6i ngun vn, dam bão an toàn hott dng tin diing, phOng trãnh 
rüi ro trong hott dtng SAIGONBANK. 

- Tang tnthng tin diing ban lé thông qua triên khai các gói tin diing, các san 
phAm cho vay phü hgp nhu cu trng phân khüc khách hang nhu khách hang c(i 
nhân, doanh nghiêp nhO và vüa... chili tr9ng phát trin phân khüc khách hang mcii 
có tim lirc tài chinh thuc các nhOm nganh biru chInh vin thông, di.xçcc phArn, 
thit bj y 

- Nghien cüu, phát trin các san phAm cho vay tiéu dung phà hcp vi di 
tucing vay tiêu dUng trong giâi hn cho phép, gop phAn ngãn chn "tIn diing den" 
theo chili tnrang cilia Chinh phU va Ngân hang Nhà nixâc Vit Nam. 

Tang cithng hçp tác vài các t chU'c, chirong trInh, dir an tài chinh vi mO 
nhm dAy mnh cung cAp van, tip can  djch v1i tai chInh cho ngu'i ngheo, nguO 
cO thu nhp thAp, doanh nghip nhO va siéu nhO. 

- DAy manh  hgp tác vài các khãch hang chin hxgc d cung cAp cãc djch vu 
tai chInh toàn din. 

- Tip tiic cái tin, Mi mOi quy trInh cho vay theo huâng don giãn hóa thu tiic 
nhtrng vAn dam bão an toan vn vay. Nâng cao näng lirc thAm djnh d rut ngn 
thai gian giái quyêt cho vay, ilrng ding cong ngh trong qua trInh cAp tin diing cá 
nhân dê phiic vi khách hang nhanh chOng, to diu kin cho doanh nghip, 
ngithi dan tip can  vn tin dçing ngãn hang. 

- ChU tr9ng chat hrng cong tác phát triên khách hang, thâm djnh tin dyng, 
thAm djnh hiu qua phirong ánl dr an vã khã nang trã nq cUa khAch hang, cong tâc 
kiêm tra, giám sat trong vã sau giãi ngân, kim soát vic sir dtng von vay. 
Nâng cao chAt hrcng cong tác phi hcp gi&a các bO phan kinh doanh, phê duyt 
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tin diing, kim soát giãi ngân, kim soát rüi ro, không d phát sinh, nq xu mOi. 
3.1.3. Tang cu&ng kiim sodt chat lw9ng tin ding, xfr /j thu hti dt1 dim 

các khoán n9 ton dQng: 
- Rã soát và kiêm soát chat  các khoãn nçi tn dcng, xây drng phixcng an thu 

hi nhrn tang thu nhp cho ngân hang; kim soát nq xu (ng xu ni bang, 
nçi tim in và nçi VAMC) duâi quy djnh cia Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam. 

- Tap trung nguôn hrc vâi no 1rc cao nhât, áp ding toàn din và linh hot các 

cc ch chInh sách hin có d dÀy nhanh tin d thu hi nçi tn dong. 
- Trit dê tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cia 

SAIGONBANK v cAp tin ding, kiên quyt không ha thAp diu kin cAp tin diing 

vi rnic tiêu tang trixing. 

3.2. Xây drng ngân hang s theo 1 trInh phü h9p; dÀy manh ñ'ng dttng 

cong ngh, s6 hóa trong boat dng, phát triên các dch viii thanh toán hin di 

3.2.1. Xây dyng ngân hang sá 

- DÀu tix xây drng h thng Core the mói. 
- Xây drng ngân hang s có 1 trInh trên nn tang vn hành vthig chAc, 

dÀu tu co s ha tAng Cong ngh thông tin phü hgp; cp nht, ap ding các bin pháp 
an ninh, tiêu chuân bão mt mdi, tiên tin phü hçp vói xu huâng thanh toán mâi, 

dam bão thanh toán nhanh chóng, an toàn, tin lqi. 
- Tiêp t%ic phát trin h sinh thai san phAm, djch vii trên nn tang cong ngh 

hin dai d dáp thig t& da nhu cAu và tang c.rng trãi nghim khách hang, 

tang cuing khá nãng canh tranh. 
- Day nhanh tiên dO thrc hin eKYC tai SAIGONBANK. 
- Chü dng và tang ci.thng lien kit, hgp the vâi các cong ty Fintech trong vic 

thiic hin chin hrçc s hóa san phAm, djch vil và da kêrth cung cAp hin di cho 

khách hang. 
- Nghiên ciru ung dung cong ngh Tn tu nhân tao  (AT) và Cong ngh chui 

khôi (blockchain), tInh nang Chatbox (Trg 1 ào) trong cung Cap CáC djch vii, 

giao dch vâi khách hang; trong hoat dng quãn trj nOi bO, quãn trj rüi no,... 
giup giãm thiu tInh phrc tp trong quy trInh thu tic, tit kim ti da thi gian xr 

1' thông tin, tang cithng tinh minh bach, tit kim chi phi, giãm sai sot.. 
- Trin khai nhiêu bin pháp nh.m dam bão an toàn bâo mt các giao dlch 

trrc tuyn, dng thi tang cung Cong tác truyn thông dn khách hang v các thu 

do?n cia tOi  ph?m cong ngh Cao Va CáC bin pháp bão v thông tin khách hang 

trong vic sr diing các djch vi ngân hang din tCr và thanh toán the. 
- Tang cung ng diing cong ngh trong quân 1' diu hành. Tirng brâc cãi 

thin chAt 1ung giao djch bang vic tir dng hOa, giám thiu giAy t, thu tVc  trong 

nghiOp vii huy dng và cho vay trên ca s tuân thu quy djnh cüa Ngân hang Nba 

nuâc Vit Nam và cüa SAIGONBANK. 
3.2.2. Day mznIi các hoit dç5ng djc/z vy, tang doanh thu tfr phi và kin/i 

doanh ngo1i hi: 
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a/ V thanh toán di ngogi và kinh doanh ngoci hi: 
- Chü dng tim kim, tip cn và tang cthng giao djch vi các khách hang 

truyn thng, khách hang có tim nãng có doanh s thanh toán dti ngoti ion. 
- Tip cn vâi các di tác là cong ty kiu hi nhtm dy minh thu kiu hOi, 

chuyn di ngoi t. 
- ChIt tr9ng tang trithng hot dng kinh doanh ngoti t, dAy mnh triên khai 

các san phAm phái sinh; khai thác hiu qua san phAm kt hgp giU'a cung O'ng djch 
vi thanh toán quc t và kinh doanh ngoti hi. 

- Phát trin them ngân hang d?i 1 vói các di tác là ngân hang nuO'c ngoai 
nh&m tang cxing cung cAp djch vi thanh toán quc t. Dng th?i, phát trkn các 
djch vii ngân hang hin di tü vic sIr diing các san phAm, djch v1 cüa các ngan 
hang di l, gop phAn dáp 1mg da dng yëu cAu cIta khách hang, tang thu phI 
dich vu. 

b/ V hoqt dç5ng the và các san phm, djch vy ng dyng cong nghc hin dcii. 
- Phát trin them các chlrc nàng và chixang trmnh khuyn mai di vài 1mg diing 

SAIGOBANK Smart Banking và SAIGONBANK PAY nhrn mang dn nliiêu 
tin ich cho khách hang, dng thai thu hut them nhiu khách hang dàng k sIr drig 
các djch vi1 và the SAIGONBANK. 

- DAy mtnh phi hcip vâi các tnthng h9c, bnh vin d 1p dt thit bj chip 
nhn the, thanh toán 1mg diing ma QR cho phép phii huynh, hQc sinh, ngthi bnh 
sIr diing các thit bj di dng, the SAIGONBANK d thanh toán trã tin hc phi, 
vin phi thông qua các san phAm djch vii thanh toán tin Ich nhu: thanh toán th, 
vi din tIm, thanh toán boa don, thanh toán qua ma QR.... 

- TIm kim Co hi, tang cuing kt nôi vôi các co quan cung cAp djch vii cong 
nhu co quan Thu& Hãi quan, Kho bac,  din hrc, vin thong, bào him xa hi. 
bnh vin, tnthng h9c... d cung cAp các san phAm, djch v11 thanh toán, 

- Tang cu&ng phi hcp vói các doanh nghip trà li.rong cho ngithi lao dmg 
qua the và thanh toán hang baa, djch vi qua tài khoãn thanh toán. 

- Tip tVc  chuyn di the chip không tip xItc theo ttmng giai dotn phii hçp 
vol quy djnh cIta Ngân hang Nhà nixOc Vit Nam. KhAn truung thrc hin cac 
Cong ViC lien quan d thirc hin dIt'ng phát hành the tIm, thay bang the chip d(ing 
1 trInh theo quy djnh. 

- Nghien cImu, xay dimg djch vii rItt tin ti ATM theo phuong thiic 
quét ma QR trên man hinh may ATM bang din thoi phIt hcip quy dlnh  cOa 
Ngân hang Nhà rnrOc Vit Nam. 

ci Các giáipháp hgtrc,. 
- Trong diu kiin  thun içmi va di.rçc phép cIta Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam 

se thành lap chi nhánh mOi tai  các tinh ma SAIGONBANK chua có chi nhánh 
trên co sO chAm dIrt hot dng mt s chi nhánh hoat dng không hiu qua. 

- DAy manh  truyn thông, tang ctthng quãng cáo nhn din thuong hiu 
SAIGONBANK. 
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3.3. Ciing c và nâng cao h thng quail frj diu hành, quãn trj rüi ro 

hu'Ong den các chuân mirc quc t: 
- Cüng c và nâng cao h théng quãn trj diu hành hin dai  pht hçip vâi 

chuân mirc cia NHNN. 
- Nang cao cht hiqng Cong tác quãn 1 rüi ro trên Co sâ thc hin nghiëm v 

tr 1 an toàn vn (theo Thông tu s 41/2016/TT-NI*4N ngày 30 tháng 12 nam 
2016) và h thng kim soát ni b cüa SAIGONBANK (theo Thông tu s 
13/2018/TT-NHNN ngay 18 thang 05 näm 2018) duqc cp nht theo tiêu chun 
Basel II. Tiêp ti1c cüng c näng 1ire quãn trj rüi ro, tQip trung cãnh báo sam rüi ro, 
ap diing các mô hmnh, cong ngh tiên tin trong quân 1 rUi ro phii hcp tInh hInh 

thirc t và quy djnh cUa pháp luat. 
- Thirc hin nghiêm, các quy djnh, chtp hành k crnmg pháp 1ut. Chin chinh 

nghiêm tñc viC chp hành quy djnh, quy trInh nghip vii. 
- Tuân thu nghiêm tik hn mik rüi ro thrc phê duyt, thrng xuyên dánh 

giá, nhn din khách hang, ngành hang tiEm n rüi ro d kjp thi dua ra bin pháp 

xil l phU hçp. 
- Nâng cao vai trO kim tra, kim toán ni b và giám sat cht kt qua thirc 

hin kin nghj kim tra, kim toán và giám sat ti.'r xa déi v6i các don vj trirc thuc. 

3.4. ChIt trQng phãt trin ngumn nhân bye: 
- Tp trung phát trin ngun lirc cht hrç'ng cao, dáp üng yeu cu hot dng 

kinh doanh trong giai don mói. 
- Nâng cao ch.t lucrng và s lixcing Itng viên du vào, dam bão nhân sir ducic 

tuyn diing phü hgp, dü và kjp thii theo yêu cu cIta tüng don vj. 

- Ap diing Ca ch khoán chi phi, cci ch tin luong g.n vâi hiu qua kinh 

doanh, nãng suât lao dng. 
- Tang cung dào tao, bM di.rng, cp nht kin thik v nghip vi, cong ngh, 

k näng mm.... dtc bit chIt tr9ng i1ng ding Cong ngh hin di trong hot dng 

dào tto nhân sir. 
- Xây dmg và phát dng phong trão thi dua toàn h thng nhm khuyn khIch, 

biu duong, khen thuâng kjp th?yi các don vj, Ca nhân hoàn thành xuât SaC nhim 

vu kinh doanh nãrn 2021. 
- Quan tam tâi vic chäm lo CUC song vt chat và tinh than cIta nguYi 

lao dng, tuyên truyn, khuyn khich, dng viên ngu?ii lao dng Co thirc trong 

vic h9c tsp,  nâng cao kin thi'rc, trmnh c1 chuyên mon nghip vii. 
. . . .,. . 

3.5. Tiep tc trien khat cac giai phap ho trç khach hang ch!u anh hu'ong 

cila dch Covid — 19; thiyc hin t4t cong tác phông, chng dlch bnh, Itng phó 

kjp thôi tru'&c nh&ng tác dng tff dch Covid — 19: 

- Trin khai các giãi pháp h tr doanh nghip vâ ngithi dan tip tic duy tn 

va on djnh hot dng san xut kinh doanh theo chi do cIta Thng dé,C Ngân hang 

Nhà nisac Vit Nam: 
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+ Tip tic trin khai the ni dung chi do ti Thông ti.r sé 0 1/2020/TT-NHNN 

ngày 13/03/2020 quy dinh v vic th churc tin ding, chi nhánh ngân hang nuc 

ngoài ca cu 1i thi gian trà nçl, min, giâm lâi, phi, giü nguyen nhóm nq nhrn 
h trçi khách hang chju ãnh hu&ng do djeh Covid - 19 và các giãi pháp cap bach 
cüa nganh ngan hang nhm tang cuing phong, chóng và khc phtc khO khän do 

tác dng cüa djch bnh Covid — 19. 
+ Trin khai gói iru dâi läi suit dành cho các d6i tung khách hang bj ánh 

hirông bii djch Covid — 19. 
+ Tip tic xem xét cp tin ding các lTnh vrc u'u tiên, linh vrc san xuât 

kinh doanh, nMt là các ngAnh bj ãnh huông bôi djch bnh, to diu kin cho 
kháeh hang vay vn tip tic vay mâi khôi phiic san xut kinh doanh. 

- Tip ti1c thirc hin nghiem các chi dao  cüa ChInh phü, Thu ttrOng Chinh phü, 

Thng d6c Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam, các bO, nganh, dja phu'ang v 

th%rc hin các bin pháp phông, eh6ng djch Covid-19. 
Trên dày là dnh hithng hot dng và nhim vii trcrng tam thrc hin trong 

nm 2021 cüa SAIGONBANK. 

TONG GIAM oOc 
NyinIsn: 
- Co dông SAIGONBANK; 
- Ci quan Thanh tm, giám sat ngan hang; 
- VAn phOng Thành üy TP.HCM; 
- ThAnh viên HGi dng quãn tn; 
- Ban Kim soát; 
- Ban Tng Giám d6c 
- Luu P. TCHC, P. Ke hoach. 

TRAN THANH GIANG 
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NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
SAI GON CONG THUONG Dc 1p — Tçr do — IInh phñc 

S: /SGB-HDQT-BC TP. HCM, ngày tháng nám 2021 

DIJTHAO
BAO CÁO 

TInh hInh hot dng nàm 2020 
và phiroiig hiróng hoit dng näm 2021 cüa Hi dông quän trl 

I. TInh hInh hoat dng nm 2020: 
1. Thành viên Hi dng quãn trl  nhim k 2019-2024 gôm: 

Ong Vu Quang Lam Chü tjch Hi dng quãn tr 
Ba Trn Thj Phuang Khanh Thành viên Hi dông quãn trj 
Ong TrAn Thanh Giang Thành viên Hi dông quãn tr 
Ong Trn Quc Thanh Thành viên Hi dông quãn trj 
Ong Nguyn Cao TrI Thành viên Hi dng quãn trj 
Ba Pham Thj Kim L Thành viên de 1p Hi dng quãn trj 

2. Kt qua thirc hin các chi tiêu nãm 2020 do Dal hii ding c dông giao 
Dn 31/12/2020, tInh hinh thirc hin các chi tiêu chü yêu cUa SAIGONBANK thco 

Nghj quyt Dai  hi dng c dOng näm 2020 nhus sau: 
- Tang ngun vn: 23.942,79 t' dng, dat  104,24% ehi tiêu k hoach nàm 2020. 
- Huy dng: 19.877,61 t' dng, dat  102,46% chi tiêu k hoach näm 2020. 
- D nç: 15.847,55 t' dng, dat  97,01% chi tiêu k hoach narn 2020. 
- Ng xAu: 1,41% tang du nçi, t l nçi xu dat  yêu cu theo quy dnh cüa NgIn hang 

Nba ntrOc Vit Nain. 
- Thanh toán di ngoi: 272,33 triu USD, dat  77,81% chi tiêu k hoach nãm 2020. 
- Loi nhuãn truâc thu& 121,13 t' dng, dat  93,18% chi tiêu k hoach  närn 2020. 
3. Kt qua vic giãi quyt mt s vn d thuc thm quyn cüa Di hi dông 

c doug gifra hai k Di hi dng c dông 2020-2021 
- Lra ch9n cong ty kim toán d kirn toán báo cáo tài chInh ban niên, ban cáo 

tài chInh näm 2021 và hoat dng kim soát nOi  b cüa Ngân hang TMCP Sài GOn 
Cong thirong: Hi dng quãn trj d chpn Cong ty TNHH Kirn toán và Dch vii 1'in h9c 
Thành ph H ChI Minh (AISC) là &n vj thrc hin soát xét báo cáo tài chInh ban niôn, 
kim toán báo cáo tái chInh nm 2021 và hoat dng cUa h thng kirn soát ni b ci.ia 
Ngân hang TMCP Sài Gôn Cong thi.wng theo Nghj quyt Di hi döng cô dông thir&ng 
niên näm 2020. 

- Dã xây drng Diu 1 mfii cüa Ngân hang Thuong mai  c phn Sãi (liOn 
Cong thixGng d trinh Dai  hi dng c dong. 

- St'ra di, b sung các diu khoán cUa Quy ch th chüc và hoat dng cilia Hç'ii dng 
quãn trj Ngân hang Thucmg mai  c phn Sài Gôn Cong thucing theo các quy djn!i pháp 
lut hiên hành. 

- Các nOi  dung khác: không phát sinh. 



4. Dánh giá kt qua hot dng quail tr 
Trong nãm 2020, Hi dng quãn trj luôn chi dao,  giam sat và dánh giá cOng tác 

cüa Ban Tng Giám d& trong vic th'rc hin Ngh quy& Di hi dng c dông 

thiräng niên 2020, cii th: 
- Các cuc h9p cüa Hi dng quàn trj dä dtrqc th chic dam bào dung quy dnh cfia 

pháp luat hin hành và Diu 1 Ngan hang TMCP Sài Gôn Cong thung. 
- Hi dng quãn trj dâ kjp thii chinh sra, cp nht, b sung nhUng quy djnh mOi 

theo các quy dnh pháp 1ut hin hành. Näm 2020, Hi dng quân tn dã ban hành 

39 nghj quyt, quyt djnh d& chi do hot dng cUa Ngãn hang TMCP Sài GOn 
Cong thung nhtr: các v.n d lien quan dn kin toàn HOi  dng thi dua khen thtrâng; 

kin toàn các Hi dng/Ban chi do tr'rc thuc Hi ding quãn trj Ngãn hang TMCP 
Sài Gôn Cong thung; kin toàn Hi dng mua, ban tài san Ngãn hang TMCP Sài GOn 
Cong thtro'ng; kin toàn Ban Chi do Phong, chng tham nhüng và tOi  pham cUa 

Ngân hang TMCP Sài Gôn Cong thixng; kiin toãn HOi dng xi 1 k 1ut cüa 
Ngân hang TMCP Sài Gàn Cong thuong; kin toàn Hi dng x 1 rüi ro Ngân hang 

TMCP Sài Gôn Cong thung; thành 1p Hi ding c cu lai  thi  han  trâ n, rnin, giám 

läi, phi, giü nguyen nhóm nq d6i vâi khách hang bj ãnh huông do djch Covid — 19; 

thành 1p  Hi dng sang kin cüa Ngân hang TMCP Sài Gôn Cong thuong; thành 1p 

Uy ban hin dai  hóa cOng ngh ngân hang tai  Ngân hang TMCP Sài gôn Cong thung; 
chü tnrng du thu thuê dmi vj tu vn trin khai Thông tu 13/201 8/TT-N}]NN 
quy dnh v h th6ng kim soát ni b cüa ngãn hang thucmg mai,  chi nhánh ngân hang 

nuàc ngoài tai SAIGONBANK; ban hành Quy ch phông, chng rira tin tai 
SAIGONBANK; rà soát, chinh sira, b sung hoc ban hành mâi các quy djnh nOi  b; 

phê duyt giám lâi suit cho vay nhm h trçi khách hang duy tn, khôi phic san xut 

kinh doanh; thay di dja dim phông giao djch. 
- Tháng 10/2020, SAIGONBANK d hoàn thành dAng k giao djch c phiu 

SAIGONBANK tp trung trên h thing giao dich Upcorn. 
- Trong näm 2020, trên tinh thn chi dao  cüa Ngãn hang Nhà nuâc Vit Nam, 

SAIGONBANK dã chU dng, tich cic thixc hin nhiu giâi pháp d h trc doanh 
nghip, nguci dan bj ánh huâng bii djch Covid-19, ngueii dan bj ânh htrông bi lii 1iit. 
SAIGONBANK dâ tri&n khai Thông tu s 01/20201F1-NIThJN ngày 13/03/2020 v c 

cu Iai thôi  han  trá ng, min, giãm lãi, phi, giü nguyen nhóm n nhm h tr khách 
hang chju ành hung do dch Covid-19; Cong din s6 02/CD-NHNN ngay 11/03/2020 

nhm tang cithng phàng, chng djch Covid-19 trong tinh hInh mâi; Chi thj 
02/CT-NHNN ngay 31/03/2020 các giãi pháp cp bach cUa ngãnh ngãn hang nhm tang 
cu&ng phàng, chng va khc phic khó khãn do tác dng cüa djeh bnh Covid- 19; 
Cong van s 8247/NHNN-TD ngày 12/11/2020 v vic h trçY ngu1i dan khc phiic 

hu qua do mua lü tai  khu vrc Min Trung và Tây Nguyen... và các van ban clii dao 

lien quan. 
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- Trong näm 2020, cong tác quãng bá thixcrng hiu cüa SAIGONBANK duçc t1iic 
hin thông qua chui sr kin van hOa, các hoat dng an sinh xA hi nhir: tip tVc  tài trcY 
dc quyn chtrcing trmnh "ChuOng yang vçng c&' và "Ngân mAi chuông yang"; tham gia 
tài tr chung trinh m mt min phi cho ngtri ngheo; h trV các be tai  Trung tam nuOi 
day tré khuyt tt VO Hng Sn có hoàn cánh dc bit Co ca hi dn tmng; quyên gOp 
vâ t chirc dn thäm hOi trao qua cho h gia dInh khó khän trén dja bàn chu ánh huâng 
bii djch Covid-19; dng hãnh cüng khách hang trao tang khu trang cho Bnh viii 
Nguyn Tn Phtrcmg, Bnh vin Qun 2, Bnh vin Quân Dan Y Min Bong tai  Thành 
ph6 H ChI Minh và Bnh vin Ba Khoa tinh BInh Thun d cüng chung tay trong cong 
tác phàng, chng djch Covid- 19; min phi d6i vói các giao djch chuyn khoãn lien ngân 
hang 24/7  (IBFT) Ung h phông, chng djch Covid-1 9 và h trq dông bào bj thit hçii 
do han  han, xâm nhp mn qua kênh SAIGONBANK Smart Banking và kCnh A'l'M 
cUa SAIGONBANK do Mt trn T quc Vit Nam Thành ph I-Is ChI Minh phãt 
dng; thrc hin min giám phi Ung h th chi'rc chucmg trInh trung thu cho tré em nghCo 
tai mt s qun, huyn cia Thành ph H ChI Minh và mt s dja phwmg khác... 

- Vic chi dao,  giam sat hoat dOng  d& vâi Ban Tng Giám dc dixçic Hi dng 
quàn trj thrc hin theo quy djnh tai  Diu 1 Ngan hang TMCP Sài Gôn Cong thurcing. 
HOi dng quãn trj diu hành, chi dao  Tng Giám dc b&ng cáe nghj quyt cOa tp the 
HOi dng quAn trj d giãi quy& Cong vic thuc thm quyn cüa HOi  dng quán trj. 

- Hi ding quãn trj dA chU dung  kjp thai xCr 1 tháo gi nhCng khó khän, 
vtràng mc phát sinh trong hoat ding kinh doanh cUa Ngân hang trén co sâ dê xuãt cOa 
Ban T6ng Giám dc. 

II. Dnh htróng hot dng Ham 2021 
Cãc bin pháp thrc hin d hoàn thành k hoach näm 2021. 
1. V hot dng kinh doanh 
- Quãn frj djnh huâng m1c tiêu kinh doanh cüa Ban T6ng Giám d& thông qua vic 

giao các chi tiêu kinh doanh ci th. 
- Tp trung ngun 1c trin khai hiu qua Phxcing an c cu 'a  gn vâi xr l' 

nçi xu giai doan mâi cUa SAIGONBANK, hoàn thành các ni dung và miic tiCu cOa 
phucing an theo 1 trmnh. 

- Chi dio thy manh  hoat dng xir 1 ncr xu, nq dã xr l dir phông rüi ro gOp phn 
dam bão hoãn thành miic tiêu lçii nhun cUa toàn h thng. 

2. Cong tác quail trj, diu hành 
- Quyêt 1it d& mâi các giãi pháp chi dao,  diu hành kinh doanh, tp trung 

tang tnxông quy mô an toãn và hiu qua, dam bão tuân thu các t3' 1 an toàn 
theo quy djnh. 

- Nang cao cht lucrng cong tác quãn l2 rüi ro trén ccr sâ trin khai nghiCrn tUc ye 
t) 1 an toân von (theo Thông ttr s 41/2016/TT-NI-INN ngày 30 tháng 12 näm 2016 
cUa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam) và h thng kim soát nOi bO cüa SAIGONBANK 
(theo Thông ttr s6 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 05 nàm 2018) duçic cp nht theo 
tiêu chun Base! II. 
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- Chap hành nghiêm tue các quy djnh cUa pháp 1ut, cUa Ngân hang Nhà nrnic 
Vit Nam trong 11th virc tin t - ngân hang. D cao van hóa tuãn thü, dao  due 

ngh nghip, dam bâo k' c1xmig, k' 1ut kinh doanh; chip hành ngbiêm chinh quy ch 

lam vic, bâo mt thông tin theo quy djnh. 
- Thüc dy di mOi, sang tao  trong mi mt hoat dng, ehü dng don du xu th 

cong ngh, dy manh ung ding các thành tiru khoa hoc, Cong ngh vào boat dng cüa 

SAIGONBANK. 
- Xây dimg ngân hang s theo l trInh phU hcp; dy math irng ding cong ngh, 

s hóa trong hoat dng, phát trin các djch vi thanh toán hin dai. 
- Tip tic kin toàn nãng lrc quân trj rüi ro trên các màng riM ro tin ding, riM ro 

thj tnthng, riM ro thanh khoàn, riM ro lãi sut và riM ro hoat dng. 
- Tip tic triên khai các giãi pháp h trç khách hang chju ãnh hixing cüa dlch 

Covid — 19; thirc hin t& cong tác phông, ch6ng djch bnh, i'rng phó kjp thôi truâc 
nhfrng tác dng tr djch Covid — 19. 

- Tang ci.thng xây dimg van hóa h9c tap và tao  diu kin cho can b nhân viên 

tham gia các khóa dào tao  nâng cao các k nang, nghip vi chuyên môn, dc bia 

chü tr9ng ung ding cong ngh hin dai trong hoat dng quãn 1 và dào tao  nhân sr. 

- Tiêp tic thrc hin t& CáC hot dng truyn thong, câi thin hiu qua hoat dng 
quãng cáo thucing hiu, trin khai các boat dng van hóa - an sinh - xã hi. 

Trên day là báo cáo tinh hInh hoat dng nam 2020 và phung huâng hoat dng 
nãm 2021 cüa Hi dng quãn trj Ngãn hang TMCP Sài Gôn Cong thixong, Hi ding 
quán trj trInh Dai hOi ding c dông xem xét và dOng gop ' kin thm không ngrng 
nâng cao trách nhim quãn trj, diu hành, bão dam thirc hin các nghj quyt ma Dai  hi 

dng c6 dOng d ra, gop ph.n xây dung Ngân hang TMCP Sài Gôn Cong thiwng ngày 

càng phát trin, an toàn, hiu qua và bn vng. 
Trân tr9ng./. 

MI! nhân: 
- Co dOng SAIGONBANK; 
- Cu quan Thanh tra, giám sat ngân hang; 
- \'in phOng Thành Uy TP.HCM; 
- Thành viên Hi dông quãn tr; 
- Ban Kiém soOt; 
- Ban lông GiOm dOe; 
- Luu P. TCHC, Thu k HDQT. 
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NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN CONG HOA XA HO! CHJ NGHiA VIT NAM 
SAI GON CONG THUYNG Dc Lp — Ty. do — Hnh phc 

S: /SGB-HDQT-BC 

DU'THAO 

TP. HCIVL ngày tháng nàin 2021 

BAO CÁO 

Hot dng cüa các Uy ban try'c thuc Hi dng quãn trl nãm 2020 

Hi dng quãn trj Ngân hang Thuang rni c phn Sài GOn COng thuong 

kInh báo cáo Dii hi dng c dông thi.thng niên närn 2021 v kt qua hot dng cOa 

cac Uy ban trirc thuc Hi dng quán trj trong nàm 2020 nhix sau: 
I. Kêt qua ho,t dng cüa Uy ban nhân sr 
Uy ban nhân sir dirge thãnh lap  theo Quy& djnh s 76/QD-HDQT 

ngày 28 tháng 04 näm 2010 cüa HOi  dng quãn trj theo dung quy djnh cüa pháp 1ut 

và dn nay dA nhiu thn &rgc kin toàn d phü hcp vi tlnh hInh thy'c té cia 
Ngân hang Thi.rang mi c6 phn Sài GOn Cong thuang. Nãm 2020, Uy ban nhOn sir 

áâ thc hién t& các chi'rc náng, nhim vi và dat  duçic kt qua: 
- Tham mini cho Hi dng quán trj nhüng vAn d ye quy mO Va ca câu 

Hi dng quán trj, Ban diu hành phü hgp vO'i quy mô hoat dng va chin !ugc 

phát trin cüa ngân hang, tham miru cho Hi dng quán trj v cong tác can h theo 

di'ing quy ch& quy dnh; 

- Nghiên cü'u, tham mini cho Hi dng quãn trj trong vic ban hành các 
quy djnh nOi  b cüa Ngan hang ThuGng mai  c phn Sài GOn Cong lhLrong 
thuc thAm quyn cUa Hi dng quán trj v ch d, quy ch tuyn ch9n nhãn sr, 
dào tao  và chInh sách can b; 

- Giám sat sir tuân thu cUa NgAn hang Thu'ang mIi c phAn Sal GOn 
Cong thuong di vOi các quy djnh cUa pháp luat v vic sü diing ngun nhän lçrc; 

- D xuAt ci'r can bO,  nhân viên tham dir các khóa dâo tIo, hOi  thão d cap nhat 
va nâng cao kin thire chuyen mOn, nghip vg; 

- Qua cong tác tham rnuu cOa Uy ban nhftn sir, Hi dng quãn trj dã có st! 
quan tam, chi dao  kjp thai, tir dO ngày cãng cUng c và nâng cao ngun nhän hjc 
cüa Ngán hang Thixng mai  c phAn Sal GOn Cong thirong. Dng thi, can b, 
nhán viën tan  tam,  tan  1rc hoàn thành cOng vic dirge giao; 

- Han ch: chira lam tht cong tác tham mini cho Hi dng quán trj trong 
cOng tác dào tao,  quy hoach can b dài han  cho Ngan hang. 

Hot dng cüa Uy ban nhân str  d gop phn hiu qua vão vic kin bàn 
b may nhãn sr cüa Ngán hang Thuong mi c phn Sài GOn Cong lhinmg. 
tham mini kjp thri cho Hi dng quãn trj trong vic xay dig, hoich djnh các 
chInh sách phát trin ngun nhân lrc tai  Ngân hang Thrning mai  c phAn Sâi COn 
Cong thuong. 



II. Két qua h03t dng cüa Uy ban quán ly rüi ro 

Uy ban quãn 1 rñi ro dirge thành 1p theo Quyt djnh s 77/QD-HDQT 

ngây 28 tháng 04 nàm 2010 cüa Hi dOng quãn tn theo dung quy djnh cua pháp 1ut 

va dn nay dâ nhiu 1.n thrgc kin toàn d phü hgp vâi tInh hmnh thrc t cUa 

Ngân hang. Barn sat m1ic tiêu k hoach kinh doanh näm 2020 Va tInh hInh 

hoat dng cUa Ngân hang Throng mai c phn Sài Gôn Cong thuong, Uy ban 

quán 1 rCii ro dã thirc hin: 
- Tham mixu cho Hi dng quân tn 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 phãp 1u.t và Diêu 1 Ngân hang; 

- Phân tich, dua ra nhftng cãnh báo v mirc d an toàn cüa ngân hang truc 

nhüng nguy Co tim n rüi ro có th ãnh hu&ng va bin pháp phOng ngra di vci 

các rüi ro nay; 
- Tham muu cho Hi dng quãn trj trong vic xây dmg chInh sách quãn tn và 

cac phuong an xi'r 1 rüi ro trong pham vi chirc näng, nhim vii do Hi dng quán trj 

giao; 
- Xem xét và quyt djnh danh miic các rüi ro tr9ng yu trong hoat dng cia 

Ngân hang Thuong mai c phn Sài Gôn Cong thirnng d tr do có nhQng bin pháp 

tich circ nhm quãn l rüi ro, han ch rüi ro. Trong do, vic quàn 1, thu hi và xr l 

nq x.u, cac khoàn ng tim n nguy Co ng xiu dirge quan thin hang dAu, phii hgp vi 

chu trucrng chung cüa ChInh phü và Ngân hang Nba nuâc Vit Nam; 

- Tharn muii cho HOi dèng quân trj trin khai và giám sat vic thirc hin 

Phuong an Co CU lai gn vâi xr 1 ng xu giai doan 20 16-2020 cña Ngan hang 

Thuong mai c phn Sài Gôn Cong thuong và K hoach xü 1 ng xu giai doan 

2017-2022 cüa Ngân hang Thizong mai c phn Sài GOn Cong thuong theo 

Ngh quyt s 42/2017/QH14 cUa Quc hi ngãy 21 thang 6 näm 2017 v thI diem 

xü 1 nçi xu cüa các t chre tin diing; 
- Tham mini cho Hi dng quãn trj trin khai và giám sat vic thirc hin trin 

khai thirc hin Thông tu 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 nãrn 2016 cüa 

Ngân hang Nba nuO'c Vit Nam quy djnh t l an toàn vn di vi các ngân hang; 

Thông tu 13/2018/TT-NHNN ngay 18 tháng 5 nàrn 2018 cüa Ngân hang Nhà nuóc 

Vit Nam quy djnh v h thing kirn soát ni b cüa ngân hang thuong mai. 

- Thung xuyCn giam sat vic thirc thi chInh sách quán trj rui ro cUa h thông 

Ngân hang Thuong mai c phn Sài Gôn Cong thirong; cãnh báo rüi ro và cO 

kin nghj kjp thai di vâi chinh sách, quy djnh san phm djch v1 cUa Ngân hang 

Thuong mai  c phn Sài Gôn Cong thuong; 

- COn han  ch trong näng 1irc dr báo nhttng rüi ro tim n có th xây ra v 

chInh sách, din bin thj trurng... và chua tharn muu cho Hi dng quãn trj v 

chInh sách han  ch rüi ro trong dai han. 
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Uy ban quãn 1 rüi ro dà hoàn thành duçic cong tác tham mmi cho Hi dng 
quân trj theo dung chirc nAng thim vii, gop phn tIch circ trong vic quãn 1, kim 

soát các 11th virc hot dng cUa Ngân hang Thuong mai  c phn Sài GOn COng 

thuGng trong näm 2020. 
Trên dày là Báo cáo k& qua hot dQng näm 2020 cüa các Uy ban trrc tIiuc 

Hi dng quãn trj Ngân hang Thucng mai c phn Sài Gôn Cong thuong. 

KInh trInh Di hOi  dng c dông xem xét. 

Trân tr9ng./. 

Noinhmn: 
- C dông SAIGONBANK; 
- Ca quan Thanh tra, giám sat ngan hang; 
- Van phông Thành üy TP. HCM; 
- Thành viên Hi ding quãn trj; 
- Ban Kiêm soát; 
-BanTongGiámdc; 
- Luu P. TCHC, Thu k HDQT. 

TM. HOI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

VU QUANG LAM 
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NGAN HANG THUNG M1 CO PHAN 
sAi CON CONG THUONG 

BAN KIEM SOAT 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p—Tiido—HinIi phüc 

    

'p 
IMi' THAO BAO CÁO 

 HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

PHANI  
BAO CÁO THAM DNH BAO CÁO KET QUA HOST DQNG KINH DOANH, 
BAO CÁO TAI CH!NH VA DANH GIA CONG TAC QUAN TR! DIEU HANH 

NAM 2020 

- Can cir Diu Iê tO chirc vñ boat dng cüa Ngân hang Thu'ong mii Co phân Sài 

Gôn Cong thi.rang; 

- Can cir Quy ch t6 chrc và hot dng cüa Ban Kiêm soat Ngân hang Thucrng 

mti CO phn Sal Gôn Cong thuang; 

- Can cr Báo cáo tInh hInh boat dng närn 2020 cüa Hi dng quán trj; 

- CAn cr Báo cáo Tài chInh hp nht nAni 2020 cia Ngãn hang Thuong mai CO 

phn Sal Gôn Cong thung dã duqc Kini toán dc 1p kim toán, 

Ban Kiêm soát dâ thâm djnh và xin báo cáo truàc Dai  hi dng Co dôngNgãn 

hang Thuouig rnti C phAn Sài Gôn Cong thuong nhu' sau: 

I. BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANU NAM 2020: 

Trong nAm 2020, Ngãn hang Thuorig nlai Co ph.n Sài Gôn Cong thuong 

(SAIGONBANK) d trin khai các hoat dng theo Nghj quyt Dai  hi dng C6  dông 

thtthng niên nAm 2020 và dA dat  duqc kêt qua niur sail: 

1. Tong tài san là 23.942,79 t' dông, dat  104,24% chi tiêu duc giao. 

2. Vn buy dng là 19.877,6 1 t dng, dat  102,46% chi tiêu duc giao. 

3. Dir n9t1n diing là 15.847,55 t dng, dat  97,01% chi tiêu duçc giao. 

4. N? xãu (nhórn 3 —5) chiêrn 1,41% trên tong dir ng tin dung. 

5. Thanh toán di ngoi là 272,33 triu USD dt 77,81%  chi tiêu du?c giao. 

6. Li nhun triràc thu là 121,13 t' dông, dt 93,18% chi tiêu dirge giao. 

7. C6 trc: së trinh Dai  hi dng C dông quyt djnh tal dai hi nay. 



II. BAO cÁO TAJ CH!NH NAM 2020: 

Trên c so Báo cáo Tài chInh hçp nht nàm 2020 dâ duçc Cong ty TNHH 

Kiém toán vã Tu van A&C kiêrn toán, Ban Kiêrn soát thông nhât ghi nhn s 1iu 

phán ánh trên Báo cáo Tài chinh hpp nht v tInh hInh tài chInh tii thOi dim ngày 31 

tháng 12 nam 2020 và két qua kinh doanh nám 2020 cüa SAIGONBANK. Các s 1iu 

cy th nhii sau: 

A. Ket qua kinh doanh hçp nhat nam 2020: 

1. Tang thu nhp 1.761.790 triu dông 

2. Tong chi phi 1.481.697 triu ctng 

3. Lçi nhu.n thuân tir hot dng kinh doanh 

trrOc chi phi di,r phông rüi ro tin dyng 280.093 triu dng 

4. Chi phi dir phông rüi ro tin dyng 158.968 triu dng 

5. Tong igi nhun trirOc thu sau khi trich 

dçr phông rüi ro tIn dyng 12 1.125 triu dng 

6. Thu thu nhp doanh nghip phái np 24.079 triu ctng 

7. Lçii nhuin sau thus 97.046 triu dng 

Di din T-1i dng quàn trl s trInh phuong an phân phtM lqi nhun clê Dii hi 

dng c clong thông qua. 

B. Bang cin dôi k toán h9p nhIt iJn 31.12.2020: 

CHITIEU TRIGIA 

Tong tài san có 23.942.788 triu dng 

• Tiên met, yang bc, dá qu 170.837 triu dng 

• Tiên gui tai  NHNN 5 60.297 triu dông 

• Tin, yang gOi tai  các TCTD khác 

Va cho vay tai  các TCTD khác 5.739.507 triu clang 

• ChOng khoán kinh doanh - triu cling 

• Các cong cy TC phái sinh 

và các tài san TC khác 6.5 85 triu dng 

• Cho vay khách hang 15.330.785 triu dông 

• ChCrng khoán du tir 522.403 triu dng 

• Gop vn, du tir dãi han 98.724 triu dng 

• Tài san c djnh 1.153.894 triu dng 
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• Bt dng san du tu - triu dông 

• Tài san có khác 359.756 triu dông 

Tong tài san ii:  23.942;'788 triii dông 

• Các khoãn nç ChInh phU và NHNN - triu dng 

• Tin güi vã vay các TCTD khác 1.653.979 triu dng 

• Tin güi cia khách hang 18.223.634 triu dng 

• Các cong cii TC phái sinh 

vãcáckhoãnno'TCkhác - triudOng 

• Von tài trçl, üy thác du tu, 

cho vay TCTD chlu  rüi ro  - triu dng 

• Phát hành giy to' có giá  - triu dng 

• Các khoãn nç khác 443.866 triu dng 

• Vn và các qu5' 3.62 1.309 triu dông 

III. DANH GIA CONG TAC QUAN TR! DIEU HANH: 

- Hoat dông ccia SAIGONBANK näm 2020 dä tuân thu quy djnh cüa pháp Iut. 

- Hôi cing quãn trj chi do trin khai các nghj quyt cüa Di hi dng cô dông 

va các vn ban chi do cüa Ngân hang Nba nu'ó'c thông qua viec ban hành các nghj 

quyt, quyt djnh, các van bàn quy djnh ni b. 

Nãm 2020, d hoit dng cüa SAIGONBANK duçc din ra thông suôt, theo 

dung djnh ht.r&ng chin Itroc, k hoch d ra, Hi dng quàn trj SAIGONBANK dä 

ban hành mt s van bàn v vic: (1) thành 1p Hi dng co dtu 'ai thO'i hn trá nçi, 

mien, giäm lãi, phi, gi nguyen nhóm nq di vâi KH bj ânh hung do'djch Covid-19 

(Nghj quyt s 797/SGB-HDQT-NQ ngày 27 tháng 3 nm 2020); (2) giao Tong Giám 

dc nghién cru, rà soát, chinh scra, b sung hoc ban hãnh rnói các quy ch& quy trmnh, 

thC tiic tác nghip phi hçrp vói tmnh hInh hott dng thc tin tui SAIGONBANK và 

các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan (Nghj quyêt s 155 1/SGB-HDQT-NQ ngãy 

20 tháng 5 närn 2020); (3) kin toàn các Hi dông/Ban chi do trrc thuc Hi dông 

quàn trj SAIGONBANK (Nghj quyt s 1980/SGB-HDQT-NQ ngày 30 tháng 6 näm 

2020)... 

- Hi dng quãn tr dâ chi dao,  giám sat hoat dng dM vói Tong Giám dc 

theo quy djnh cüa Diu l SAIGONBANK. Tong Giám dc diu hành hott dng 

cüa SAIGONBANK trên co' Sâ tuân thu nghj quyt cua D?i  hi dOng c dOng, cüa Hi 

thng quán trj dung theo phân cap, cty quyên. Hi dông quãn trj chi dao,  giáin sat hot 

dng di  vOl Tang Giárn doe theo quy djnh cua pháp 1ut và Diu I SAIGONBANK. ... ................. 



- Trong nãm 2020, s 1ung thành viên Hi dng quãn trj gm 06 thành viên, 

Ban Kirn soát grn 03 thành viên, darn bào Co cu phñ h9p vi quy djnh pháp lut và 

Diêu lé SAIGONBANK. 

Các thành viên Hti dng quãn tn, Ban Tng Giárn dc thirc hin dtng vã di 

ch(rc trách, nhirn vii thrqc giao, có tinh than trách nhirn; chp hành nghiêrn các quy 

dnh cüa pháp 1ut và Diêu ! SAIGONBANK. 

Nãrn 2020, SAIGONBANK có du ng tin ding và huy dng tang so vâi nàrn 

2019. Lçi nhun thuAn t1r hot dng kinh doanh tmâc chi phi tnIch dir phông rüi no tin 

diing nàrn 2020 là 280,09 t dng. SAIGONBANK dã tnich dr phông ni ro tin dung 

158,97 t dng  giárn  so vâi nãrn 2019 là 38,27 t dng. Lçi nhun tnrôc thu (sau dr 

phông rUi no tin dung) 12 1,13 t' dng dt 93,18% chi tiêu k hoch nàrn 2020. 

PHAN II  

J-IOiT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

Trong nãrn 2020, Ban Kiêrn soát SAIGONBANK không Co sir thay dôi ye nhân 

sir, nhãn sir Ban Kim soát nhirn kS'  2019 — 2024 gm 03 thành viên, trong do có 02 

thânh viên chuyên trách. 

Trrc thuc Ban Kiêrn soát có phông Kiêrn toán ni b thirc hin chüc nãng 

kiêm toán ni b trén toàn h thng theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Närn 2020, Ban Kirn soát dà t  chirc các cuc hop djnh  kS'  vã dt xut, dng 

thai thixang xuyên trao dM, thão 1un các  vn  d lien  quan nhrn thirc hin  các nhiin 

vii duçic quy djnh trong Diu 1 SAIGONBANK và k hoch hoat dng cüa rnInh. 

Ciii the nhir sau: 

- Giárn sat vic tuân thu các quy djnh cOa pháp 1ut, Diêu  1 

SAIGONHANK;  vic  thrc hin các nghj quyt cüa Dai  hi dng c dông di vói 

Hi dng quàn  trl,  Ban Tng Giárn dc trong hott dng quãn trj diu hãnh 

SAIGONBANK. 

- Thm dinh báo cáo tái chInh ban niên và câ nãrn 2020  cüa 

SAIGONBANK. 

- Triên khai Va chi dio phông Kim toán ni b thçic hiên theo các vn ban 

chi dio cüa Ngân hang Nhà nuâc. 
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- Theo dôi, c.p nht tInh hInh sâ hüu cô phân ngân hang cüa các cô dông 

lón, các thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, Tang Giám dc cüng thQng 

nguài Co lien quan. 

- Ban Kim soát tham gia ci'lng phOng Kim toán ni b kirn tra theo Kê 

hoach kirn toán nôi bô nàm 2020: chi nhánh Khánh Hi, chi nhánh BInh Hôa. 

Trong 11am 2020, Ban Kim soát d ban hành: Quyt djnh so 03/2020/SGB-

BKS-QD ngày 10 tháng 3 näm 2020 v vic ban hành "Quy ch téi chirc và hot dng 

cüa Ban Kim soát NH TMCP Sài GOn Cong thuong" và Quyt djnh s 

14/2020/SGB-BKS-QD ngày 31 tháng 12 näm 2020 ye vic ban hành "Quy djnh ye to 

chirc vã ho?t dng cüa Kim toán ni b NH TMCP Sài GOn Cong thuang" phà hçip 

vâi các quy djnh ciia pháp 1ut và phi hçp véd hoat dng thxc tin cüa 

SAIGONBANK. 

a. Giám sat hot dng quãn tr diu hành: 

Ban Kim soát cia thuc hin giám sat hot dng cüa Hi dng quân trj, Ban 

Tng Giám dc theo các quy djnh trong Diu 1 SAIGONBANK, Quy ch t chirc và 

hoat dng cña Hi dng quail trj, Quy ch quán trj diu hành cOa Ban Tong Giám dc, 

các quy djnh v phãn cp, Oy quyn cUa ngãn hang, và phi h9p vói quy djnh cCia php 

1ut. 

Ban Kirn soát cia thuông xuyên c'ip  nht các nghj quyt, quyêt djnh cOa Hi 

dng quãn trj, cüa Ban Tng Giám dc, qua do giárn sat tInh tuân thU trong cong tác 

quán trj diu hânh ngân hang. 

Trong närn 2020, Hi dng quãn trj cia thirc hin theo nghj quyêt cUa Dai  hi 

dng c dông và các ni dung cia duqc Dii hi dng cô dOng Uy quyên. Hi dng quãn 

trj dang khAn tmong hoàn tt ni dung "sira dôi, bô sung Quy ch th chi.rc Va hot 

dng cUa Hi dng quãn trj SAIGONBANK" và "süa di, bô sung Diêu 1 

SAIGONBANK" theo quy djnh. 

Ban Ki&n soát tham dr hçp Hi dng quãn trj nhni nm bttInh hinh th'c 

hiên các chi tiêu, viêc trin khai k hoach cUa Hi dông quãn trj, Ban Tong Giám dôc. 

Thông qua hoat  dng c't:ia phOng Kiêm toán ni b, Ban Kirn soát vera giám sat 

tinh tuân thU vira dánh giá tInh hiu qua cUa các hoat dng tr9ng yu, nh&rig linh vi'c 

tirn .n rUi ro có ãnh huâng dn an toàn ho?t ding cUa SAIGONBANK. 

b. Thãm dlnh  Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo tãi chInh: 

Ban Kim soát cia trin khai viêc thrn dinh báo cáo tãi chInh do dan vi kiêrn 

toán dc Ip Cty TNHH Kiêm toán vá Tu van A&C. 
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Ban Kiêni soát thông nht ghi nhn s 1iu phân ánh trén Báo cáo tài chInh 

hp nht iiam 2020 tai  thi diem ngày 31 tháng 12 näm 2020 ci:ia SAIGONBANK dã 

du,cic Cong ty TNT-IH Kim toán va Tu' vn A&C kim toán. 

SAIGONBANK dâ 1ira ch9n Cong ty TNHH Kim toán va Djch vii Tin h9c 

TP.HCM (AISC) dê kiêm toán Báo cáo tài chinh và dánh giá hoat dng ciia h thng 

kiin soát nôi bô nàrn 2021. 

c. Cong tác kim toán ni b: 

Nàm 2020, Ban Kim soát dã chi dao  hoat dng cüa Phông Kiêm toán ni b 

theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuOc Va cüa Diu 1 SAIGONBANK. 

Cong tác giám sat tr xa duçc PhOng Kiêrn toán nii b SAIGONBANK thirc 

hin thiRirig xuyên lien tiic thông qua h thng cong ngh thông tin. 

Trong nArn 2020, phông Kim toán ni b dã tin hành kim tra djnh kS',  kiêm 

tra dt xuit theo yêu cu và kim tra theo chuyên d tai  cac chi nhánh (CN), nhu sau: 

(1) kirn tra hoat dng tai  ch  t?i  06 dcrn vj; (2) phi hgp cüng Phông T chü'c hành 

chánh rà soát, kirn tra theo chuyên d v cong tác thi dua khen thuô'ng; (3) phi hçip 

vói Phông Quán l rfii ro, Phông K toán tâi chInh và Trung tarn kinh doanh the kim 

ti-a tn qu5' tin rnt và vic chp hành quy trInh tip qu và quán 1 tin rntt mt s6 

may ATM trên dja bàn TP. HCM; (4) phi hçp vói Phông Cong ngh thông tin kiêin 

tra tinh hInh tIirc hin các quy djnh v an toân h thng thông tin tui 04 don vj; (5) 

kirn ti-a tInh hInh chinh sü'a, khc phic các kin nghj cüa KTNB tai  mt s dan vj dã 

dirçic kiêni toán. 

Phông Kim toán ni b dã rà soát, dánh giá dc lap, khách quan v tInh thIch 

hçp, dy dü, hiu lrc Va hiu qua cüa h thng kim soát nti bO;  chi ra nh0ng tn tai 

và du'a ra mt s kin nghj d xir 1, khc phic. 

Cong tác theo dôi khc phiic các kin nghj sau Thanh tra, kim toán luôn duçic 

cao nhrn nâng cao chétt 1rnng h thng kim tra kirn soát ni b gop phân han 

ch rüi ro cho boat dng ciia ngân hang. 

Ban Kiêm soát yêu cu phông Kiém toán ni b thu?ng xuyên rã soát các quy 

ch, quy trInh, chInh sách kim toán ni b d chinh s1ra, nhim nâng cao cht 1ung 

hoat dng cüa cong tác kirn toán ni b. H th6ng kirn soát, kirn toán ni b dã 

ngáy càn duçic hoàn thin v ca cu ti chirc cüng nhu chit 1ung hoat  dtng. Cong 

tác kim toán ni b dã dáp rng duc yêu dtu quãn 1 cüa SAIGONBANK cüng nhu 

nh1ng quy djnh cia Ngân hang Nba nu'óc. 
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d. Theo dOl danli sack cô dông: 

Ban Kiêm soát thLrông xuyên cp nht nhtrng thay dôi v danh sách các c dông 

ion (tir 5% Vn Diu 1 ngân hang trâ len), thânh viên Hi dông quãn trj, Ban Kiêrn 

soát và Tong Giám dc citng nhQng ngithi lien quan. 

Trong nàm 2020, s cô phân SAIGONBANK thuc so' hU'u cOa Co dông ló'n, 

cüa các thành viên Hi dng quàn trj, Ban Kiêrn soát, Tong Giám dc cüng nhQ'ng 

nguài lien quan khOng có bin dng; Co phiu SAIGONBANK chInh t1itrc niêrn yet 

trên san UPCOM tti Si giao djch chirng khoán Ha Ni vi ma chirng khoán SGB. 

KInh thu'a Dai  hi dng c dông, 

Trong nàm 2020, hott dng cüa Ban Kiêm soát luôn tuân thii nh&ng quy djnh 

cüa pháp luQtt, cOa Diu l SAIGONBANK. Hott dng giCrn sat cüa Ban Kirn soát 

di vói Hi dng quãn tn, Ban Tng Giám dc vi tinh thin hgp tác nhrn darn bão 

hiu qua và an toàn cho ho?t dng cüa ngCn hang. 

Trên day là Báo cáo hoat dng cüa Ban Kiêrn soát näm 2020 kInh trInh Dii hi 

dng cô dông. Rt mong du'cic sr gop ' chãn thành cüa Qu c dông. 

Xin trân tr9ng. 

TP. H ChI Minh, ngày tháng nàm 2021 

TM.BAN KIEM SOAT 
BAN 

DIng Tiij Küu Piiwác 

7 



A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
Head Office :02 TIUQu9 Son St. Tan 0mb DiaL Ho Clii Minh CityVielnam Tel: +84(028)35412972 ktiv@a-c.com.vn  
Branch In Ha Hal :40 Clang Vu SLDong Da Dint,. Ha Noi Cit Vietnam Tel: + 84 (024) 3736 7879 kflv.tiniac.conn.vn  
Branch in Nba Trang : 1iaS1HA0I.St No13.leHoeg Pliongil UibaneNha1rigCi1y.bleInam Tel: +84(0258)2465151 kflv.nl(a•c.com.vn  
Branch In Can Tho :5.13 Vu Nguyen Clap SLCai Rang DlsLCnnTho City Vietnam Tel: +84 (0282) 376 4995 kltcl@a-c.corn.vn  

bakertilLy 
A&C 
wwwa-c corn vii 

So: 1.0469/21 /TC-AC 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC L3P 

Kinh 2fri: CAC CC) BONG, HQI BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 
NGAN HANG TMCP SAl GON CONG THUONG 

Chng tôi dä kim toán Báo cáo tài chinh hçp nht cüa Ngãn hang TMCP Sài Can Cong thirong (sau dIy 
goi tAt là "Ngân hang") và cong ty con (gçi chung là "Tp doân") dtrc ip  ngây 20 tháng 3 nrn 202!, tr 

trang 07 dn trang 48, bao gm Bang can dôi k toán hçp nhãt tai  thai diem ngay 31 tháng 12 rtAm 2020, 
Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hgp nht, Báo cáo Itru chuyên tin t hqp nhât cho nAm tál chinh kCi. 
tliCic ciing ngày và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chInh hçrp nh&. 

Trách nhim cüa Ban T1ng Gum dc 
Ban TOng Giám c Ngân hang chill trách nhiin v vic Ip  và trinh bay trun thrc Va hcip l Báo cáo tài 
chinh hqp nht cüa Tp doàn theo các ChuAn inrc K toán Vit Main, CliC d Ké toán Vit Nam áp d,ing cho 
các t chcrc tin drng do Ngãn hang Nba ntthc Vit Nam ban hãnh và các quy djnh pháp I cO lien quan dCii 
vic Ip  và trmnh bay Báo cáo tài chInh hçp nhãt và chju trách nhim ye kiêm soát ni b ma Ban TOng Giám 
dc xác dlnh  là can thiét dé dam bão cho vic 1p Va trInh bay Báo cáo tãi chInh hp nhât không có sal set 
(rçng yéu do gian ln hoc nhâm Ian. 

Trách nhiêm cCa Kim toán viCn 
Trách nhim ccia chüng tOi là dtra ra ' kién v Báo cáo tài chinh hçrp nht da trên két qua cCia cuc kiCm 
Loan. Chüng tOi dA tiên hành kim toán theo các Chuãn mc Kiém toán Vit Narn. Các cliuân IiirC nay yCu 
cu chng toi tuân thu chun inrc và các qu' djnh ye do dcrc nghà nghip, Ip ké hoach va thirc hin ciic 
kim toán d dat  dirçc s,r darn báo hçrp l ye vic liu Báo cáo tài chinh hçp nhât cüa Tp doàn có cOn sai 
sOt tr9ng yu hay khOng. 

Cong vic kim toán bao g6m thrc hin các thu tic nh6 thu thp các bang chOng kim toán ye các sO lieu và 
thuyét minh trén Báo cáo tài chinh hp nht. Các tho t'ic kim toán dLrc lt,ra cln dtra trén xOt doán cua 
kiêm toán vién, bao gm dánh giá rui ro có sai sot trçng yéu trong Báo cáo tài chInh hcip nhât do giln Iri 
hoc nhâm Ian. Xlii thrc hin dánh gia các rüi ro nay, kiéni toán viCn dA xem xét kiém scat ni bcUa Tp 
doàn lien quan .dn vic Ip và trmnh bay Báo cáo tài chinh hcrp nht trung thrc, hçrp l' nhãm thiét ké các thu 
tic kiém ton phü hcrp vdi tinh hInh thrc t, tuy nhién khOng nhiu muc  dich dt.ra ra kiên vO hiu qua cia 
kiém soát nei b cOa Ip doàn. COng vic kiêm toán cUng bao g+m dánh giá tInh thich hp cua các chinh 
sách ké toán thrçic áp ding và tinh hqp l' cOa các ithc tinh k tom cüa Ban T&ig Giám doe cüng nht.r dánh 
giá vic trinh bay tOng the Báo cáo tài chfnh hcrp nht. 

ChOng tôi tin tLrOng rAng cáe bAng chtng kim toán ma cuing tôi dâ thu thp dtrgc là dAy thi vâ thIcli hcp lain 
ca st cho kin kiôm toán cOa cháng tOi. 

'k' kin cüa KiCm toán viên 
Theo kién chOng tOi, Báo cáo tài chinh hçrp nht dA phãn ánh trung thrc và hçxp I trén các khia ctinhtrQng 
yëu tinh hInh tài chInh hçip nhAt cüa Tp doàn tai  th&i diem ngày 31 tháng 12 nAni 2020, cüng nhtr kOt qua 
hot dng kinh doanh hp nht và tlnh hinh liru chuyén tiOn t hp nhât cho nAm tài chinh két thOc cilng 
ngày, phi hp vi các Chuãn mrc K toán Vit Nam, Ch d K toán Vit Nam áp dt,ing clio các tO chic tin 
dm,mg do Ngan hang Nhà ntrâc Vit Nam ban hAnh và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p vá trinh 
bay Báo cáo tài chinh hçip nht. 

A&C Auditing  and Consulting  Co.. Ltd. trading  as Baker Tilly A&C is a member of the alobol network of Baker lilly ItiterniuionaJ Ltd., the membersof which are separate and independent legal entities 5 
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So GiOv CNDKI-lNkiên, loOn: 0092-2018-008-1 

TP. Ho Chi Minh, ngãy 20 tháng 3 nãm 2021 

I. toán và Ttr vn A&C 

0 / 

( bakertitty 
A&C 

Van dê khãc 
São cáo tài chInh hp nht cho nãrn tài chInh k& thác ngày 31 tháng 12 nãm 
kiêm toárl bôi cong ty kiém toán khác. Kiêrn toán vin cãa cong ty kiérn toári 
toãrt v Báo cáo tãi chnh hcrp nhât cho nám tãi chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 

3 närn 2020 vó'i kién chap nhn toàn phn. 

2019 cüa Tp doàn dâ ducic 
nay dà &ra ra Báo cáo kiêrn 
nãrn 2019 vao ngãy 26 tháng 

Nguyn uang Châu - Kiêm toán viên 

So Gia'y CNDKKN kirn wOn: 2607-2018-008-] 
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A&C Auditing and Cansulting Co., Ltd. trading as Baker TillyA&C is a rncsnber of the global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are aeparate and independent legal entities 6 



DI) THAO 

S: /SGB-HDQT-TTr TP. H ChI Minh, ngày tháng närn 2021 

V qu> tin hrong, thU lao ngu1i quUn 1 
Ngân hang TMCP Sal GOn Cong thucmg 

TO' TRINH 
Kinh gui: QU'' CO DONG 

NGAN HANG TMCP sAi GON CONG THUNG 

NGAN HANG THIXO'NG MA! CO PHAN CONG noA XA HQ! CHU NGHIA V1T NAM 

sAi GON CONG TH!XING Dc 1p  — Tr do — Hnh phüc 

Can ct Lugt Các t chtc tin c4ing và  Luat  sta dot, b sung ni5t s diê'u cta 

Lut Các to chc tin dyng; 
Can c Diêu l cia NgOn hang Thiro'ng mgi cO phn Sài GOn COng thuong; 
Can ci Nghf quyêt sO 1966/SGB-DHD'D-NQ ngày 30 tháng 6 nám 2020 ctha 

Dgi hi dng c dOng thithng niên nàm 2020 Ngán hang Thito'ng mgi cphn Sài GOn 

COng thwang. 

I-Ii dng quàn trj Ngân hang Thuong mi c phn Sài Gôn Cong t1urng 
(SAIGONBANK) kInh báo cáo Di hi dng c dông thng niên närn 2021 v 

qu tin luong, thii lao cüa ngu?i quàn l nhu sau: 

1. Ye qu tin hro'ng, thu lao cüa ngu'ôi quail i nãm 2020 
Ngày 30 thang 06 näm 2020, Di hi dông c dông thung niên nãrn 2020 dã 

quyt nghj thông qua k hoch qu tin 1u'cng, thu lao cUa nguè'i quãn 1 nãrn 2020 là 
9.797 triu dng. Can cr s hxcng nhân sir ngu?ii quán 1 và tInh hInh hott d)ng 
kinh doanh näm 2020 cüa Ngân hang Thuong rni cO phân Sãi GOn Cong thuong, 
Hi dng quãn tr kInh trinh Di hi dng c dong thuing niên närn 2021 quyët ton 
qu tin luong, thii lao thrc hin cUa nglxäi quãn l näm 2020 là 7.874 triu dOng, ty 1 
80,37% qu5i tin lucrng, thu lao k hotch cUa ngi.thi quãn 1 nàm 2020 (7.874 triu dong/ 

9.797 triu dong). 
2. K ho3ch qu' tin Itrong, thu lao ella ngtrôi quãn l näm 2021 
Can cr djnh hirâng ngành ngân hang närn 2021 và kê hotch kinh doanh näm 2021 

cUa SAIGONBANK duccc trInh tui Dai  hi dông cô dông thirông niên; nhu ctu 
cong tác quãn trj và so krgng thãnh viên nguôi quán l trong nãm 2021, 1-Içi doug 

quàn trj kinh trInh Di hOi  dong cô dong thi.rng niên närn 2021 thông qua d toán 
tong qu tiên luong, thll lao ngu?i quãn l' närn 2021 là 7.871 triu dông. 

KInh trInh./. 

Noi nI:n: 
- Nhu trên; 
- Ca quan Thanh tra, giani sat ngân hang 
- Van phOng ThanhOy; 
- Thanh viên Hi dUng quán trj; 
- Ban Kiêm soát; 
- Ban Tong Oiám dc; 
- Luu P. TCHC, Thu k HDQT. 

TM. HOI BONG QUAN TRJ 
CHU TICH 

vU QUANG LAM 



NGAN HANG THUONG MI cO PHAN CONG  HOA XA HO!  CHU NGHIA V!T NAM 
SAI GON CONG THUONG Dôc lAp — T do — Hanli phñc 

S& /SGB-HDQT-TTr 
V giao Hi dng quãn lij giâi quyêt rnGt  so van dê 
thuc thm quyên cUa Di hi dông cô dông 
gifla hai kS' Di hi dông cô dong 2021-2022  

TP. H ChI Minh, ngày tháng nain 202/ 

DU' THAO 

TO' TRINU 

Kinh gui: QU CO BONG 
NGAN HANG TMCP SAI GON CONG TH1JNG 

Nhm chü dng giãi quy& kjp thai nhüng vn d phát sinh trong thai gian 

gita hai k' Dai  hi dng c dong 202 1-2022, Hi dng quán trj kInh trInh Dii hôi 
dng c dông xem xét Va chap thun giao Hi ding quân trj giãi quyt rnt s 

vn d thuc thm quyn cüa Dai  hi ng c dông Ngân hang Thucing mai  c6 

phn Sài Gôn Cong thucmg gitia 02 k Dai hi dng c6 dOng 202 1-2022 nhu sau: 

1. Quy& dinh cci cu t chirc, b may quán 1 va diu hành cüa Ngãn hang 

Thrning mai  c6 phn Sài GOn Cong thixong; quy ch nhân viên, biên ch& 
qu lucTng, thu lao cho thãnh vien Hi dng quán trj và Ban kim soát. 

2. Quy& djnh d an boat dng di ngoi. 

3. Quy&t djnh giãi pháp khc phiic các bin dng lan v tài chInh cüa 

Ngan hang Thucing mai  c6 ph&n Sài Gàn Cong thucing. 

4. Lira chQn Cong ty kim toán d soát xét Mo cáo tài chmnh ban niên, 
kim toán báo cáo tài chInh nàm 2022 và boat dng cüa h thng kim soát ni b 

cUa Ngan hang Thucing mai c phn Sài Gôn Cong thisong. 

5. Diu chinh các chi tiêu hoat dng nàm 2021 phi hp vâi tInh hInh 

thirc tin cUa nn kinh t và tác dng cüa djch bnh di vâi hoat dng cüa 

Ngãn hang. 
6. Giao HOi  dng quãn trj sia di, b sung Diu l Ngân hang Thu'cing mai 

c phn Sãi Gàn Cong thucing phi hqp vâi các quy djnh pháp lut hin hành. 

Hi dng quãn trj s Co trách nhim báo cáo lal tai cuc h9p Dai hOi dng 

c dOng gn nht. 
Kinh trInh./. 

Noi nhçin: 
- Nhu trên; 
- Cc quan Thanh tra, giám sat ngan hang; 
- Van phng Thành i:iy TP.HCM; 
- Thành vian Hi dng quãn tn; 
- Ban Kim soát; 
- Ban Tong Giám dôc; 
- Luu P. TCHC, Thtr k HDQT. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

vU QUANG LAM 



PHIEU BIEU QUYET 

So 
TT Ni dung 

Dong Khong 
Không 

co,Y 
kien 

1 

Báo cáo t6ng k& hoot dng kinh doanh nrn 2020; K hoch 
kinh doanh näm 2021; Báo cáo tInh hInh hot dng nArn 2020 
và phtrcng htróng lioat dng nãm 2021 ciia HDQT; Báo cáo 
hot dng cüa các Uy ban trrc thuc HDQT nàm 2020 

2 Báo cáo hot dng cüa Ban Kirn soát närn 2020 

3 Phân phi 1ci nhun näm 2020 

4 Qu$ tin luang, thu lao Ngir&i quán 1' 

5 
Giao HDQT giái quyt rnt svn d thuc thm quyn 

cua Di hi dông cdorig giUa 02 k' Di hi dông cô dông 
2021 - 2022 

Ghi chi  Gach chéo vao o thIch hQp 

SL cphn s6/iihi:     CP 

STT: SGB  



So: 

DI) THAO 

NGAN HANG TH!JOG MA! CO PHAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
sAi GON CONG THU'GNG Dc 1p - T do - Hnh phñc 

/SGB-DHDCD-NQ Tp. Ha ChI Minh, ngày 27 tháng 04 nOin 2021 

NGH! QUYET 

BA! HO! BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2021 
NGAN HANG THUNG MI CO PHAN sAI GON CONG THUO'NG 

- Cn cü Lu.t Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Can ci'r Lust Các t chrc tin ding s 47/2010/QH12 ngây 16/6/2010 va 
Luât süa dôi, bô sung mt sO diêu cüa Lut Các to chirc tin ding sO 17/201 7/Q1114 
ngây 20/11/2017; 

- Can dx Diu 1 Ngan hang Thuang mi c phn Sài GOn Cong thng; 

- Can cü Biên ban h9p Di hi dng c6 dông thirng niên närn 2021 cüa 
Ngân hang Thtrnng mi Co phân Sài GOn Cong thuong ngãy 27/04/2021. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua Báo cáo tng kt hoat dng kinh doanh nãm 2020; 
K hoch kinh doanh näm 2021; Báo cáo tinh hInh hot dng näm 2020 và 
Phuang hixcng hott dng näm 2021 cüa Hi dng quán tn; Báo cáo hoat dng các 
Uy ban tr%rc thuc Hi dng quán trj vâi các ni dung co ban nhi.r sau: 

1. Kt qua hoyt dng kinh doanh nàm 2020: 
- Tng tài san: 23.942,79 t5 dng. 
- Vn huy dng: 19.877,6 1 t dng. 
- Tng di..r nçi cho vay: 15.847,55 t dng. 
- Nç xu (nhóm 3-5): 1,41% tng dix nç. 
- Loi nhuân truàc thug: 12 1,13 t ctong. 

2. Dlnh  huóng tng quát nàm 2021: 
2.1. Chuyn djch co cu kinh doanh, chü trng tang trix&ng bn vThg, 

frng phó kjp thôi trithc nhUiig tác dng tix di dch Covid — 19. Tang cuOng 
kim soát chat luçing tin d%ing. 

2.2. Dy minh üng diing cong ngh, s hóa trong hott dng. Chuyn di 
ngân hang s theo 1 trInh phü hçip nhm tAng ctr?ng các djch vii thanh toán hin 
di, tin 1i cho khách hang trên Ca s dam báo an ninh, an toàn trong hot dng. 

2.3. Lam t& cOng tác quáng bá, nhn din thuong hiu SAIGONBANK. 
2.4. Cüng c và nãng cao h thng quán trj diu hành, quán trj rüi no htrOng 

dn các chun mirc quc t; tang cthng ing diing cong ngh thông tin trong hot 
dng ngân hang d h6 trçi giárn sat tir xa, giüp cOng tác quân 12  ni b c1it ch, 
hiu qua han, dáp irng cáe yêu ciu quán trj rüi ro trong hott dng ngân hang. 
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2.5. Chü trong phát trin ngun nhân 1rc; xây d%rng di ngü can bc cong ngh 

thông tin cO trinh d nghip vi giôi, tInh chuyên nghip cao, dáp frng nhu cu quán 
trj vn hãnh va lam chü các h th6ng cãc h th6ng cong ngh hin di. 

2.6. Tip tuc trin khai các giâi pháp h trçl khách hang chju ãnh hithng cüa 
djch Covid — 19; thrc hin t& cong tác phông, ch6ng djch bnh. 

3. Các chi tiêu k hoch nám 2021: 

- Tang tài san: 24.336 t ding, tang 1,64% so v6i thrc hin näm 2020. 
- V6n huy dng: 20.230 t' dng, tAng 1,77% so vth thrc hin nAm 2020. 

- Tng dix ng cho vay: 16.560 t)' dng, tang 4,5% so vâi thrc hin nAm 2020. 

- Nq xu (nhóm 3-5): theo quy djnh cUa Ngan hAng Nhà ntrrc Vit Nam. 
- Thanh toán d6i ngoi: 300 triu USD, tAng 10,16% so vâi thrc hin 

nAm 2020. 
- Lçi nhun truàc thu: 135 t dng, tAng 11,45% so vâi th%rc hin nAm 2020. 
Các chi tiêu thirc hin nAm 2021 duçic xây dirng trong bi cAnh djch 

Covid - 19 &rçxc kim soát t6t ti Vit Narn và trên th giâi. Trueing hgp djch bnh 

din bin phirc tp tip t%ic Anh huâng dn hoat dng cUa nn kinh t& hot dng ca 
li thng ngãn hang nói chung và SAIGONBANK nói riêng tip tlic chju Anh 
hu&ng dAng k& SAGONBANK së diu chinh k hoach kinh doanh nAm 2021 

phü hcp vói tinh hInh din bin cüa djch bnh. 

4. Thông qua các giAi pháp thuc hin k hoch nAm 2021 chü yu 

tp trung vào các giãi pháp sau: 

- Tang trtxâng huy dng v6n phii hçxp vâi tInh hInh si'r ding vn. Dam bâo t 1 
cho vay so vOi tng ti&n giri theo quy djnh cUa NgAn hAng Nhà nixOc Vit Nam 

trong tirng thai kS',  dAm bAo an toàn thanh khoAn. 
- Thrc hin vic tang truâng tin ding trên cc sO' dAm bAo can di ngun vn, 

dArn bAo an toAn hoat dng tin diing, phOng tránh rüi ro trong hoat dng. 
Tang truâng tin ding ban lê thông qua trin khai các gói tin ding, các sAn phm 
cho vay phi hp nhu cAu timg phân khüc khách hAng nhtr khách hang cá nhân, 

doanh nghip nhô và vira... 
- Tang cung kim soAt chat 1i.rng tin d%ing, xr 1 thu bi dirt di&m các khoAn 

nç tn dQng. RA soAt và kim soát chat  các khoAn ng tn d9ng, xây drng phuang an 

thu hi nhm tang thu nhp cho ngân hang; kim soát nçi xu (nq xu nOi  bAng, 

nq tim n và ng VAMC) duâi quy djnh cUa NgAn hang NhA nuóc Vit Nam. 
- Trit d tuân thii cAc quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cUa 

SAIGONBANK v cp tIn ding, kiên quyt không ha thp diu kin cp tin diving 

vi m1c tiéu tang tri.râng. 
- Xây dirng ngân hAng s theo 1 trInh phU hçip; dy mnh trng ding cOng 

ngh, s hóa trong hoat dng; phAt trin các djch vi thanh toAn hin dai;  áp diving 

các bin pháp an ninh, tiêu chun bAo mt mO'i, tiên tin phü hqp vói xu huOng 

thanh toán mâi. 
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- Cüng c và nâng cao h thing quán trj diu hành, quân trj rüi ro huâng 
dn các chun m%rc qu6c th: Nâng cao cht luvng cong tác quãn 1 rUi ro trën co s 
the hin nghiem v l an toàn v6n (theo Thông tu s 41/2016/TT-NHNN ngày 
30 tháng 12 nAm 2016) và h thng kim soát ni b cUa SAIGONBANK (theo 
Thông ttr s6 13/2018/TT-NI-INN ngày 18 tháng 05 nam 2018) duqc cp nhtt theo 
tiêu chun Base! II. Tip t1c cUng c näng 1irc quãn trj rüi ro, tp trung cânh báo 
sóm rüi ro, ap diing các mô hinh, cong ngh tiên tin trong quán l rUi ro phü hçp 
tinh hinh th%rc t và quy djnh cUa pháp 1ut. 

- Tap trung phát trin ngun 1irc chit hrçing cao, dáp frng yêu cu hott dng 
kinh doanh trong giai dotn mOi. 

- Ap dung co ch khoán chi phi, co ch tin 1uong gin vói hiu qua kinh 
doanh, näng sut lao ctng. 

- Tip tic trin khai các giái pháp h trçi khách hang chju ãnh hung cüa 
djch.Covid — 19; thirc hin tt cong tác phàng, chng djch bnh, irng phó kjp thii 
truOc nhng tác dng tir djch Covid — 19. 

Diu 2. Thông qua Báo cáo ho?t dng cüa Ban Kim soát näm 2020. 
Diu 3. Thông qua Phuong an phân phi lçii nhun nãm 2020: 

1. Lçri nhun Ngán hang: 
1.1 Lçii thun truOc thud cUa Ngân hang 121.125.054.998 
1.2 Thu thu thp doanh nghip Ngan hang 24.078.821.382 
1.3 Lcii nhun sau thu cUa Ngân hang 97.046.233.616 
2. Phân phi 19! nhun: 
2.1. Trich 1p  các qu pháp djnh 14.556.935.043 
- TrIch qu5 dr trtt b sung Vn diu 1 4.852.311.681 
(5% * Lçii nhun sau thu) 
(Theo quy djnh tgi Khoán 3 Diu 23 Ngh/ djnh s 
93/201 7/ND-cP ngày 07/08/2017 cza ChInh ph 
- TrIch qu d phông tài chInh 9.704.623.362 
(10%* Lçii thun sau thu) 
(Theo quy cl/nh tai Khoán 4 Diu 23 Ngh.i cl/nh sO 
93/2017/ND-CF ngày 07/08/2017 cüa ChInh phü) 
2.2. TrIch 1p các qu5 (Theo quy cl/nh Mc 4, Myc 5 
Thông hi' so 28/2016/7T-BLDTBXI-I ngày 01/09/2016 48.426.775.888 

• cia Bç5 Lao d5ng Thu'oiig binh và Xã h5i) 
• 2.2.1. Qu khen thu&ng, phüc igi cüa ngithi lao dng 46.900.000.000 

2.2.2. Qu5 thuing cüa ngu1i quãn 1 576.000.000 
2.2.3. Quthülao HOi dng quántrj - Ban Kim soát 950.775.888 
2.3. LQ'i nhun lUy k con 1i dung d chia CO ttrc

168 129 568 673 vóit5' 15% 

Diu 4. Thông qua Qu tin luong, thii lao c'ia Ngiiôi quãn 1' nãm 2020 và 
kë hoach närn 2021. 
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Diu 5. Thông qua vic giao Hi dng quãn trj giâi quyt mt s vn d thuc 
thm quyn cüa Di hi dng c dong giüa 02 k' Dai hi dng c dông 2021-2022, 
ci th nhtr sau: 

1. Quyt djnh ccy cu t chrc, bO may quãn 1 và diu hành cüa Ngân hang 
Thi.rGng mui c phn Sài (ion Cong thucing; quy ch nhân viên, bién ch, 
qu ltrcxng, thu lao cho thành viên Hi clng quãn trj và Ban kim soát. 

2. Quyt djnh d an hot dng di ngoi. 
3. Quyt djnh giái pháp khc phi;ic các bin dng Rrn v tài chinh cüa 

Ngân hang Thtrng mi c phn Sài (iOn Cong th.rong. 

4. Li;ra ch9n cong ty kim toán d soát xét báo cáo tài chInh ban niên, 
kirn toán báo cáo tài chinh nArn 2022 và ho?t dng cüa h thong kim soát nOi  b 

cüa Ngân hang Thixang mi c6 phn Sài GOn Cong thrnmg. 

5. Diu chinh các chi tiêu hoat dng näm 2021 phü hccp vâi tInh hInh 
thi;rc tin cüa nn kinh th và tác dng cüa djeh bnh d6i vâi hot dng cUa 

Ngân hang. 
6. Giao Hi dng quãn trj si'ra di, b sung Diu 1 Ngân hang Thi.rcmg mai 

c phAn Sài GOn Cong thi.nmg phü hcp vói các quy djnh pháp lut hin hành. 

Diu 7. Diu khoãn thi hành 
1. Nghj quyt nay chrçc nht trI thông qua toàn van ti Dti hi ding c dong 

thuing niên nãm 2021 và có hiu 1i;rc thi hành k tr ngày drn7c thông qua. 

2. Dti hi dng c dong giao Hi dng quãn trj t6 chc trin khai 
Nghj quyt nay vâ thi;rc hin các thU ti;lc báo cáo cp thm quyn, Cong bó thông tin 
theo quy djnh pháp lut và Diu l cUa Ngan hang Thuong mi c phn Sài GOn 

Cong thung. 

Noi nhn: 
- Co dông SAIGONBANK; 
- Co quan Thanh tra, giám sat ngân hang; 
- Thành viên Hi dông quán trj; 
- Ban Kiêm soát; 
- Ban lông Giám dôc; 
- Ltru P. TCHC, Thi.r k HDQT. 

vU QUANG LAM 

TM. DOAN CHU TQA 
CHU TOA DAI HO! 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

BOc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Tp. H ChIMinh, ngày.... tháng.... nàin 2021 

GLAY UY QUYEN 

THAM nIX IIQP BA! HQI BONG CO BONG THIX(YNG NIEN NAM 2021 

1. Ngtràiuyquyn: 

Ten cá nhân/t chCrc:  

S CMND/CCCD/HQ chiu/GCNDKDN Cp ngày  

Tai:  

Dja chi thtrrng tri/Trii s:  

Hin clang s& hru c phAn cCa 

Ngan hang TMCP Sài GOn COng thuing. 

2. NgtrO'i &rçrc üy quyn: 

Ten cá nhân:  

S CMND/CCCDIH chiu CAp ngãy  

Ti:  

Dja chi th.r?ing trü:  

3. Ni dung üy quyn: 

- Tham dr hp Di hGi  ding c dông thtrng niên nAm 2021 cüa Ngân hang TMCP Sâi COn 

Cong throng dtrçc t chtc vào ngày 27 thang 4 nAm 2021; 

- Thrc hin quyèn phát biu va biu quyt tAt ca nhUng vAn d duc dua ra biu quyt ti 

Di hi dng c6 dOng thu&ng niên näm 2021 cUa Ngân hang TMCP Sài GOn Cong throng. 

4. Thôi hn üy quyn: 

GiAy üy quyn nay chi có hiu 1%rc trong thri gian h9p Di hi dèmg cA dOng thiiOng niên 

nm 2021 cCia Ngân hang TMCP Sãi GOn Cong thuong. 

5. Trách nhim cüa ngwôi dirqc üy quyn: 

KhOng dtrçic üy quyn li cho ng.ri khác t1c hin các cong vic neu ti GiAy Oy qun nay. 

NG!YUI BIXOC UY QUYEN NGIJOI UY QUVEN 

(KvaghiràhQ ten) (K và ghi r6 ho ten, dóng dd'u 

nlu là pháp nhdn) 



NGAN HANG TH1fONG M1 cO PHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SAI GON CONG THIY€ING Dc Ip - Tip' Do - Hanh Phüc 

DANIL SAd CAC TIIANH VIEN TRONG HO! BONG QUAN TR! 
cO THE UY QUYEN BIEU QUYET TI DI HO! BONG co BONG 

NGAN HANG TMCP sAi GON CONG THUONG 
Ngày 27 tháng 4 näm 2021 

s 
Ti' 

Ho và ten Chirc vu S CMND/CCCD Dia cM 

1 Ong  \'O Quang Lam 
Chü tich 

Hi ding quân trj 
022016907 

S 91 duO'ng s 3, Ci.r xá 
Chu Van An, phung 26, 
qun Binli TIinh, T1. 1-I 
ChI Minh. 

2 Ong Trn Thanh Giang 
Thành 

Hi dng quãn '• 
075071000115 

S 4D duông s 6, khu ph 
4, phung An Phã, qun 2, 
TP. Ho ChI Minh. 

3 Ong Nguyn Cao Tn 
Thành viên 

Hôi dng quán trl 
023327894 

S 20/9 K' Dng, p1iming 
9, qun 3, TP. H Chi Minh. 

4 Ong Trn Quc Thanh 
Thành 

Hi ng quân tn 
025761341 

12-10 Ttng 12 Lô Ml 
chung cu so 1 Ton ThAt 
Thuyêt, ththng Ton That 
Thuyt, phung I. qun 4. 
TP. HO ChI Minh. 

5 Ba Trn Tlij Phuong Khanh 
Thành viên 

Hi ding quãn tn 
022651257 

S6 74/1/4 TriroTig Qu& 
Dung, phung 10, qun Ph6 
Nhun, TP. Ho ChI Minh. 

6 Ba Pham Thi Kim Lé 
Thânh Vlefl d9C D 
Hi dng quãn tr 

020146340 
S6 230 Phan Van KhOe, 
phung 5, qun 6, TP. H 
ChI Minh. 
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