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I. Hot dng cüa Di hi dng c dông 
Thông tin ye các cuc hçp và Nghj quyêtlQuyêt djnh cüa Di hOi  dông cô dông 

bao gôm Ca CC nghi quyét cüa Dai  hi dông cô dông duc thông qua duói hinh thüc 1y 
kiên bang van bAn). 

Stt SNghjquyt/ 
Quyêt dijnh 

Ngày Nii dung 

1. Thông qua Báo cáo kt quA hot dng nAm 
2018 và phiscing hi.rOng hot dng nAm 2019 
côa Hi dông QuAn trl Ngân hang TMCP 
Sài Gôn — H. 

2. Thông qua Báo cáo kêt quA hot dng kinh 
doanh nAm 2018 và kê hoach kinh doanh 
nAm 2019 cüa NgAn hAng TMCP Sài Gôn — 
HàNi. 

3. Thông qua Báo cáo kêt quA thârn di.nh tInh 
hInh tAi chInh nAm 2018 cüa SHB, kêt quA 

S 0'N'- 
hot ding näm 2018 vA phuang huOng hoat 

DHDCD  23/04/2019 dng nAm 2019 eUa Ban Kiêrn soát Ngân 
hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni. 

4. Thông qua Phrnmg an phAn phôi lçii nhun 
nAm 2018 và trIch l.p các qu. 

5. Thông qua vic Tang von Diêu 1 nam 2019. 
6. Thông qua vic m rng sr hin din cüa 

SHB tai  B Biên NgA. 
7. Thông qua vic Sira di, bô sung ngAnh, 

nghê kinh doanh. 
8. Thông qua vice  Lira chçn don vj kiêm toán 

dOe lap kiêm toán bAo cáo tAi ehInh nàm 
2019 cUaSHB. 
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S 02/NQ- 
DHDCD 

02/10/2019 
Thông ua Phrcnig an phát hành và niêm yt 
trái phiêu quôc tê 

II. Hot dng cüa Hôi dng quãn trj 
1. Thông tin ye thành viên Hi 'ông Qudn trj 

Stt Thành viên 
HDQT 

Chüc vi Ngày b.t 
dâulkhông con là 

thành viên 
HDQT 

S 
bu,i 
h9p. 

}ThQT 
tham 

dir 

T' 1 
tham 

dr h9p 

L do 
không 

tham dir 
hçp 

Ong D Quang 
Hin 

Chü tjch 
HEQT 

B nhiêm k tr 
ngày 27/04/2017 

4/4 100% 

2 
Ong VO Dirc 

Tin 
Phó Chü 

tjch HDQT 
B thim k tr 
ngày 27/04/2017 

4/4 100% 

Ong Nguyn Van 
Lê 

Thành viên 
HDQT 

kiêm TGD 

B nhim kê tix 
ngày 27/04/2017 

4/4 100% 

Ong Thai Qu6c 
Minh 

Thành viên 
HDQT 

B nhiêm k tr 
ng1y27/04/2017 

4/4 100% 

Ong D Quang 
Huy 

Thành viên 
HDQT 

B nhiêm k ttr 
ngày27/04/2017 

4/4 100% 

6 
Ong Phm Cong 

Doàn 
Thành viên 

HDQT 
B nhim k 

ngày 27/04/2017 
4/4 100% 

7 Trinh Thanh Hài 
Thành viên 
HDQT dc 

'p 

Bônhimkêtir 
ngày 23/04/2018 

4/4 100% 

2. Hort dng gidm sat cta HDQT dái vói Ban TJng Gidm dác 

Hi ding Qun trj dugc Di hi dng c dông bu và trao quyn dê thirc hin vic 

quail trj Ngân hang, HOi  dng Quàn trj SHB luôn theo sat mi din bin hoat dng kinh 

doanh cüa Ngân hang, don dc, giám sat Ban Tng Giám doe thrc hin các chü truong, 

chInh sách d duge Dai  hi dng c dông, Hi dng Quãn trj thông qua. Theo do, SHB tp 

trung dy mnh phát trin th phLn di vói các mãng kinh doanh chInh cüa Ngân hang, chü 

tr9ng cong tác kim tra, kim soát ch.t ch rh ro trên tt cã các Iinh virc hoat dng kinh 

doanh cha SHB. Ngoài ra, Hi dng Quàn fr  cling yêu cu Ban Ting Giám dc chi do 

các dcm vi khn truang xr 1' thu hci nçi xu, ng qua han, tang cuOng cOng tác kim tra 

trixOc, trong và sau ithi cho vay nhm hn ch nç xu mâi phát sinh, nâng cao cht lucmg 

tIn dung trên toàn h thng nhm dam bâo sir n djIIh, phát trin bn vüng và hoàn thành 

các k hoach cha Di hi cô dông giao. 
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HDQT thithng xuyen tham gia cac cuc h9p vái Ban Tng giám dc, Các dcm vi. 

kinh doanh trong he thng nh&m nrn bt tInh hinh ho?t dng kinh doanh cüa dn vi, kjp 

thai tháo g' lthó khán to dng iirc phát trin kinh doanh. M.t khác, các Uy ban trrc thuc 

HDQT cOng thuang xuyên báo cáo HDQT các v.n d& thuc phm vi trách nhiin cüa TiJy 
ban nhrn dão báo cung c.p thông tin cho Hi ding Quàn trj dy dü và toãn din nh.t v 

tInh hInh hot dng cüa Ngân hang, dam báo tuân thU dáng quy dlnh pháp 1u.t và Nghj 

quyêt cUa Dai  hi dng c dông. 

Hi dng Quãn tr dã phân cong cong vic ci th di vâi trng Thành viên HDQT. 

Mi thành viên HDQT duçic giao thirc hin cong tác giám sat, quãn tij theo timg linh vic 

ho.t dng trong yu cUa Ngân hang d kp thai có kin chi do Ban Tng giam dc diu 

chinh các hoat dng kinh doanh phU hcp theo timg giai doan, thai dim d dam báo hoàn 

thành các k hoach dà dugc Dai hOi ding c dông giao. 

3. Hoit dng cüa cdc tilu ban tryc thu5c HDQT 

3.1. LybanNhánsr: 

TiJy ban Nhân sir duqc ti chüc và hoat dng theo Quy ch v t chüc và hoat dng 

do HDQT xây d.mg và ban hành. Nhim vi chinh cUa Uy ban Nhân sr nhi.r sau: 

- Tham muu cho HDQT trong vic ban hành các quy ch, quy dnh, chInh sách lien 

quan dn cong tác nhân sir theo quy djnh cUa pháp lu.t vàDiu 1 SHE. 

-	 Tham mini cho HDQT xir I các v.n d nhn sr phát sinh trong qua trInh tin hành 

các thU tiic bu, b nhim, min nhim các chrc lanh thành viên HDQT, thành viên 

Ban Kim soát va Nguai diu hãnh ngân hang theo quy di.nh cUa pháp 1ut và Diêu 

1 SHE. 
Nghiên cüu, tham irnru cho HDQT trong vic ban hành các quy djnh nOi  b cUa 

ngân hang thuc thrn quyn cUa HDQT v ch dO tin krang, thU lao, tin thrâng, 

quy ch tuyn chçn nhân sir, dào tao và các chInh sách dâi ng khác vOi Ngithi diu 

hành, can bO,  nhân viên Ngân hang. 
Trin khai cong tác kim tra, dánh giá vic thirc hin các quy trInh, quy ch trong 

cOng tác Nhân sir. Trên co sa do, tham mini cho HDQT sira di các quy dnh hin 

hành và ban hành các quy dnh mi phU hqp vói tInh hInh thirc t và chin lixqc 

phát triên cUa SHE. 

3.2. Uy ban Quán lj rii ro: 

TiJy ban Quãn 1' rUi ro ducic t chUc và hoat dng theo Quy ch v th chUc và hoat 

ding cUa TiJy ban Quãn 1 rUi ro do HDQT ban hành. Hoat dng cUa TiJy ban Quán I rUi 

ro trong nàm nhu sau: 
Giám sat vic trin khai dir an tuân thU thông tu 41, dirr an Basel II và xây drng h 

thng KSNB theo yêu cu thông tir 13; UBQLRR dâ chU dng tham mini cho 

HEQT trong vic hoàn thin mô hinh QTRR SHB theo cci ch 3 tuyn phông thU 

dôc lap nh.m nhân din, do luang, giám sat, 1dm soát, báo cáo vâ giám thiu các 

rUi ro tr9ng y&u phát sinh trong hoat dng kinh doanh cUa SHB; 



- HDQT d ban hành QD 410 Va 412 ngày 09/10/2019 diéu ehinh ban hàiih mi Quy 
ch t chirc boat  dng vá cc cu nhân sr cüa UBQLRR; Can cü quy ché mi 
UBQLRR dâ tin hành phân cong nhim vii cii th gitta các thãnh viên cüa UB; 
Thrc hin vic hçp djnh k và dira ra các kin nghj d xut vOi HDQT thông qua 
các nghj quyt cüa UBQLRR; 
D xut, kin nghj hoàn thin cc cu t chirc và hoat dng, co câu nhn sr cüa Hi 
dng tin diing, Hôi dng rüi ro, Hi dong quàn 1 von, Hi dông ALCO, B phn 
tuân thu trrc thuc Tng giám &c theo hróng gçn nh, chuyên nghip, dua hoat 
dng QLRR SHB thirc sr hoat dng hiu qua, dáp üng tiêu chuân cüa Hip irâc 

Base! II ye QTRR; 
Tham gia tix vn, d xut thông qua vic xây dirng và ban hành Tuyên b Khu vi 
rüi ro phà hçp vâi các tiêu chun cüa Hip i.râc Basel II v QTRR và các yeu cu v 
quán 1 cUa Ngân hang Nhà niIc Vit Nam, trên cc so do xác djnh h thng han 
mirc rüi ro và các ngixông kim soát, ngixOng cành báo, ngiiO'ng hành dng d djnh 
huthg kinh doanh cUng nhu lam co sO d SHB phân b han müc rüi ro và giám sat 

trng thai theo khu vj thi ro và các giOi han  phü hqp vOi quy djnh cüa pháp 1u.t; 

Can cir Tuyên bt khu vj rüi ro UBQLRR tip tic kin nghj, d xut Ban diu hành 
tip ttic ban hành các quy djnh ci th d quán 1 và phân b han müc rüi ro, xây 
dirng mô hinh do 11.rOng rüi ro tin ding, rüi ro hoat dng, rii ro thj trumg và rüi ro 

thanh khoàn; 
Chü dng giüp HDQT và BDH kiêm soát các giOi han  và t' I an toãn trong hoat 

dng cüa SHB theo diing yêu cAu cüa Ngãn hang Nba ni.rOc Vit Nam, và $p trung 
nguin 1rc d tIch circ trin khai các cOng vic lien quan dn cOng tác tuân thu t' 1 
an toàn vn theo Thông tix 41/2016/TT-N}IN ngày 30/12/2016 quy djnh t' 1 an 
toàn vn di vOi ngân hang, chi nhánh ngãn hang nuOc ngoài; 

Tip tic tu van, h trq và d xut xây dmg và dam bào cht hrqng các báo cáo lien 
quan dn cong tác QTRR ni b và QTRR theo yêu cu cüa Ngân hang Nhà nuOc 

Vit Nam, các yêu cu v minh bach  và cong b6 thông tin theo quy dnh cUa pháp 

luât. Rà soát cac báo cáo QLRR dinh  k' di.ra ra các cãnh báo, kin nghj vOi các rüi 

ro dircic ctánh giá 0 muc d i-ui ro cao theo han  mirc rüi ro cüa SHB, các giOi han 

theoquydnhcüaNH1NN; 
Tham mini cho HDQT phê duyt mô hInh t ch(xc quàn 1 khüng hoãng d Tng 
Giám dc ban banE va trin khai thirc hin trong h thng SHB và rà soát và tham 

mini cho HDQT chi dao  ban hành 1i toan hO h thng van bàn chInh sách quàn tr 
di vOi tmg rüi ro trçng yu nh&m h trV t& nht cho boat dng kinh doanh tai 
SHB, dam bâo hiu lirc, hiu qua cUa cOng tác QTRR SHB trong các näm tip theo 
(gm rUi ro tIn diing, rüi ro hoat dng, rUi ro thi, tri.rOng, rüi ro thanh khoàn, rUi ro 
tp trung, rüi ro lai suit trên s ngân hang); 

- Rà soát, kin nghj diu chinh the quy di,nh hen quan dn QLRR; Tham gia kin 
và tham mmi thông qua trinh HDQT phé duyt sua di b sung các quy djnE v 
chInh sách quân li rüi ro theo yêu cu chinh sua cüa Thanh tra Ngân hang nhà nirOc 
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va yeu cu thirc tá cüa SHB bao gm: Khung quãn l rüi ro; ChInh sách quail 1 rüi 
ro tin dimg; Chmnh sách quân 1 rài ro hot dng; ChInh sách quãn I riii ro till 
trixmg; ChInh sách quàn 1)2 nii re läi sut trén s ngân hang; ChInh sách quân 1)2 rüi 

ro thanh khoánvà Quy dinh quân 1)2 han  müc; Quy dlnh quãn 1)2 CAR; Djnh huóng 

tin dicing 2019; 
Giám sat vic thrc hin các kin nghj d xut sau thanh tra cUa NHNN, chi dao  côa 

HDQT lien quan dn quân 1)2 rüi ro, giám sat tuk thu. 

Dam báo cht hiçing các báo cáo lien quan dn cong tác QTRR theo yêu câu cüa 

Ngân hang Nhà nuóc Viêt Nam, các yéu cu v minh bach  và cong b thông tin thee 

hrong dn cüa Bô Tài chInh, TiJy ban chüng khoán nhà rnrâc và các Sâ giao dlch chirng 

khoán. 

3.3. Uy Ban ALCO. 

Uy ban ALCO có nhim vi1 tham milu cho HDQT v quy mô, c cu và tc d thng 

trtxàng tài san na, tâi san có cüa SHB phü hcp vâi quy mô heat dng và chin luqc 

phát trin cüa S} trong tmg thai k)2, dr báo và phàn ung klp thai vói các thay 

dM cüa thj tmàng. Rà seat dam bão các t)2 1 và gii han  an toàn trong heat  dông 

kinh doanh thee quy djnh cüa Ngãn hang Nhà nixâc và quy djnh cüa SHB 

Tham mini cho HDQT trong vic xay drng chin lucic phát triên thi tnrông, chInh 

sách phát trin vn, quàn trj rUi ro thanh quàn, quân frj rüi ro thl trithng  

3.4. Các Hi dcng nghip vy: 
Hi dng DAu tii: thi.xc hin các chirc nãng tham mini, giüp vic cho HDQT ye vic 

thrc hin hoat dng du tt.r. T chirc th.m dlnh phtreng an, dir an d.0 tu và trin 

khai hoat  dng du ti.r thuc các ltnh virc ducic phép d thng death thu và 1i nhun 

cho SHB; 
Hi dng Quãn 1)2 và Xü 1)2 nçi có v.n d: thirc hin chüc náng tham mini, giüp vic 

cho HEDQT trong vic d ra các bin pháp phàng ngira han  ch và giám thp nq qua 

han, n xu nh.m d.t dirqc các mvc  tiêu an toàn, hiu qua heat dng tIn ding, nâng 

cao chit luçng và phát trin bn vüng di vói heat dng cüa SHB; chi dae  diêu 

hInh cOng tác quàn 1)2 và xr 1)2 nq trong teàn h thing, phê duyt các bin pháp xr 

1)2 nçi, t chi.rc xây drng chin hrc phOng ngra xr 1)2 ng có vn d treng teàn h 

thng SHB; 

Hi dng TIn ding: Tham mini cho HDQT djnh hu&ng và Co cu dir nç trên teàn 

h thng thee mt hang, lTnh vrc, ngành ngh, dja bàn kinh death; phê duy chInh 

sách tIn diing gm: lài suit, phi, các diu kin tin dyng, các bin pháp phông ngüa 

rüi re tIn dung di vói timg di tirng khách hang và nhóm khách hang có lien 

quan. Phê duyt các khoãn tin dyng vuqt thm quyn cüa Tng Giám dc. Trinh 

HDQT các khoàn tin dirng vuqt trên 10% vn tr có cüa SHB và các khoãn vay 

vixçit gii han  tIn ding. 

4. Các Nglzj quyit cüa Hi dáng quán trj: 



STT S Nghj quy& Th&i gian Ni dung 

1 01/NQ-HDQT 18/02/2019 
Lp danh sach c dông và to chüc phiên hop Dai 
hi dng c dông thuàng niên nàm 2019 

O2fNQ-HDQT 23/03/20 19 
Phát hành 3.000 t dng chng chi tin gui và k' 
phiu cüa Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

3 03/NQ-HDQT 16/04/2019 
Thành 1p Ban Kiêm tra tu each cô dOng ti phiên 
hop Di hi dngc dông thueing niên lan thir 27 

4 04tNQ-HDQT 21/06/2019 
Thành 1p Ngn hang Thuimg mi c phn SHB 
Bi Bin Ngà theo hinh thrc gop von c phAn 

5 05/NQ-HDQT 21/06/2019 
Wi 06 CM nhánh và 17 Phông Giao djch trirc 
thuc SHB 

6 06/NQ-HDQT 27/06/20 19 

Thông qua vic k3 kt Hcip dng vay von; Phê 
duyt các Diu khoàn, Diêu kin tai Hçip dông vay 
von và Hçcp dng the chap danh rniic các khoân 
cho vay giüa SHB và Ngân hang Dâu tix Quôc t 
tiLiênbangNga 

7 O7INQ-HDQT 23/07/2019 
V ngày dàng k cui cñng d 1p danh sách ci 
dông SHB d thirc hin vic 1y kiên cO dông 
bang van bàn 

8 08/NQ-HDQT 25/07/2019 
Thông qua phuong an phát hành trái phiu quc tá 
cUaSHB 

9 09/NQ-HDQT 25/07/2019 
Thông qua phuong an phát hành trái phiu trong 
nuóc nãm 2019 càa SHB 

10 10/NQ-HDQT 12/08/2019 
Thay di nhân sir HOi  dng Thành viên và Ban 
Kiêm soát cUa COng ty Tài chInh TNHH MTV 
Ngân hang TMCP Sài Gôn — Ha Ni 

11 11INQ-HDQT 06/09/2019 
Thông qua phircing an phát hành trái phiu dcit 2 
näm2019cüaSHB 

12 12/NQ-HDQT 12/09/20 19 
Thông qua vic K kt Hqp dng vói COng ty Co 
ph.n Ching khoán Sài Gàn — Ha Ni trong cáe dçit 
phát hành Giy tä cO giá trong nuóc cüa SHB 

13 13/NQ-HDQT 24/10/20 19 
Trin khai phuong an phát hành c phiu tang vn 
diu lé 

14 141NQ-HDQT 25/10/2019 
Thông qua h so dang k chào ban c phiu ra 
cOng chung 

15 151NQ-HDQT 18/11/2019 Bô sung, diu chinh Phuong an tang vn diu 1 

16 16/NQ-HDQT 29/11/2019 
Chm dut hiu lre Quyt djnh s 137/QD-HDQT 
ngày 20-03-2018 cüa Hi ding Quàntrj SHE 

17 171NQ-HDQT 03/12/2019 
K kêt Hccp dng 'ay vn vO'i Ngàn hang 
Commerzbank Aktiengesellschaft và Phê duyt 
Phtxcrng an vay vOn và sCr ding vn vay 

18 18/NQ-BDQT 17/12/2019 
Diêu chinh, b sung Phucmg an phát hành trái 
phiu quc tê cüa SHB 
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19 191NQ-HDQT 19/12/2019 
Trin khai phuong an phát hành c phiu tang vn 
diéu 1 

20 2OINQ-HDQT 19/12/2019 
Thông qua h scy clang k3 chào ban c phiu ra 
cong chung 

21 21/NQ-HDQT 27/12/2019 
Thông qua h so clang k chào ban ci phiu ra 
cOng chung 

22 22/NQ-HDQT 27/12/20 19 
Trin khai phuong an phat hành c phiu tang vn 
diu 1 

23 23/NQ-HDQT 31/12/2019 
Cp hn mrc tin di.ng có tài san bào dam cho 
Cong ty Chung khoán Sài Gôn — Ha Ni 

24 24/NQ-HDQT 31/12/2019 
ChAp thi4.n  cho ông Nguyn Ba Drc tr nhim 
chüc vi Thành viên HDTV Cong ty Tài chInh 
SHB và chAm d(rt Hçp clang lao dng 

25 25/NQ-HDQT 3 1/12/2019 Tng van Diu 1 cho Ngân hang con SHB Lao 

III. Ban kirn soát 
1. Thông tin ye thành viên Ban kim soát 

Stt Thành vién 
BKS 

Chüc vii Ngày bt 
dâu!không 

con là thành 
viên BKS 

sa buai 
h9p 
BKS 

tham dir 

T 1 
tham dr 

hQp 

14 do không 
tham dir h9p 

I Ong Phm 
HOaBirih 

Truâng Ban 
Kiêmsoát 

Ba nhim 
kêtrngày 
27/04/2017 

4/4 100% 

2 Ba Nguyn 
Th Hot 

Phó Ban 
Kiêm soát 

Ba nhim 
ké tr ngày 
27/04/2017 

4/4 100% 

3 Ong Nguyn 
Hüu Dirc 

Thành viên 
Ban Kim 

soát 

Ba nhim 
kê tir ngày 
27/04/2017 

4/4 100% 

4 Lê Thanh 
Cam 

Thành viên 
Ban Kiêm 

soát 

Ba nhiêm 
kê tr ngày 
27/04/2017 

4/4 100% 

5 Pham Thi 
BIch Hông 

Thành viên 
Ban Kiêm 

soát 

Ba nhim 
kê tir ngày 
27/04/2017 

4/4 100% 

2. Hot dng giáln sat cüa BKS aai vói HDQT, Tang Giám dc và Co dông 
2.1. H5i dông Quân trj SHB: 

-	 HIDQT da thirc hin dÀy dü quyÀn hn và nhim vi theo quy dnh cüa pháp lu@,  Diu 
1 cüa SHB và các quy djnh ni b có lien quanvOi tinh than trách nhim và hiu qua 
cao trong cong tác quân trj h thông SRB. 
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HDQT d trin khai các djnh huóng, chin lucyc, k hoach phát trin trung, dài han  và 
kê hoach kirih doanh hang näm cüa SHB va các nhim vii, quyên han  khác theo quy 
djnh trong Diêu 1 va các quy djnh ci:ta pháp luat  lien quan cüng nhu theo Nghi. quyêt 
cüa Dai  hi dông Co dông. Dã chi dao  toàn h thông SHB boat dng theo các djnh 
huóng iOn ca HDQT dê ra là: Triên khai các giâi pháp kinh doanh hieu qua, phü hgp 
vói din biên cüa thj tnthng, nhãm hoàn thành các chi tiêu kinh doanh närn 2019, 
cüng nhu dê dat  duçc các mic tiêu dài han  cüa SHB tr nay den näm 2025; thrc hin 
chiên hrç'c hin dai  hóa cong ngh ngãn hang, chtrang Inh phan mêm nhäm phát 
triên các san phâm ngân hang mang tInh chat cong ngh hin dai  phü hqp vâi xu the 
cüa cuc each mng 4.0; hoàn thin cci can tO chirc b may Ngân hang theo huOng 
tinh giãn, gçn nhç, hot dng minh bach,  hiu qua, an toàn và hoàn thin Khung quan 
l thi ro theo các chuân mirc Basel II; tuân thu các quy djnh ye quân trj cOng ty theo 
các chuân mirc quOc té. 
HDQT dà to chi.rc thành cong Dai  hi dông cô dông (DHDCD) thithng niên lan thir 
27 cüa SHB diicc to chirc vào ngày 23/4/2019 tai  Ha Ni và dà chi dao  Tong Giám 
doe (TGD) to chüc triên khai thirc hin kê hoach hoat dng kinh doanh (HDKD) 
SHB nàm 2019 dà ducic DHDCD tlnthng niên lan thir 27 thông qua và theo Nghj 
quyêt s 01/NQ-DHDCD ngày 23/4/2019 cüa DHDCD thuông niên ian thcr 27 cüa 
SHB. 
Trong nám 2019, HDQT SHB dã ban hành nhiu Quyt dlnh  v kin toàn co c.0 t 
chOc bmáy cUa các Khoi/BanlTrung tam tai  Tri sO chIrih theo thâm quyên tuyên 
dung; bô nhim, bô nhim 1a nhân sir thuc thâm quyên cUa HDQT SHB, nhäm 
dam báo cho cong tác quãn trj, diêu hành tai  Tri sO chinh và tai  các don v kinh doanh 
(DVKD) trong h thông S}{B vn hành dizcc an toàn, thông suôt. 
HDQT SHB IuOn quan tam chi dao vic rà soát, hoàn thin h thng kiêm soát nOi  b 
(KSNB) ci:ia SHB theo quy djnh tai  Thông tix so 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 
cüa Ngân hang Nba ntrâc Vit Nam (NHNN) "Quy dnh ye h thông kiêm soát nOi 
b cüa ngân hang thuong mai, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài" (di.rqc viêt tat là. 
Thông tu so 13/201 8/TT-NHNN cüa NHNN); clii dao  thrc hin quy djnh tai  Thông ti.r 
41/201 6/TT-NHNN cUa NHINN "Quy djnh tr l an toàn von dôi vOl ngân hang, ehi 
nhánh ngân hang nuOc ngoài" (duçcc viêt tat là Thông tt.r sO 41/2016/TT-NHNN cüa 
NHNN); clii dao thuc hin Du an (DA) Basel II cUa SHB. 
HDQT dA clii dao  các Uy ban trite thuc HDQT vâ BDH triên khai xây drng, hoàn 
thin h thông KSNB theo quy djnh tai  Thông tu sôl3/20 1 8/TT-NTHNN ciia NHNN). 
Trên co sO nhim v duç'c phan cOng ti Nghi. quyêt sé 13iNQ-HDQT ngày 26/4/2018 
cüa HDQT, các thành viên HDQT hang tháng hoc dt xuât có tiêp xüc lam vic vói 
các KhOi/Ban/Trung tam tai Trii sO chInh SHBcó lien quan hoc Cong ty con ti\rc 
thuc SHB dê kp thuii có kiên clii dao  giái quyêt các vi.róng mac phát sinh trong cOng 
tác qu.ãn tn, giám sat mQi hoat dng cia Ngãn hang. 
D to chüc hop HDQT djnh k' hang qu theo quy djnh và tham d các cuc hop vói 
BDH dê chi dao  HDKI) ciia SHB tmg thai kr dung vói djnh huOng phát trin do 
HDQT dê ra trên day. 

- HDQT SHE da thire hin các nhim vi,i khác theo quy djnh tai  Diu 1 SHE va các quy 
djnh cüa pháp lut có lien quan. 
2.2. DôivóiBDHSHB: 

- Dãthirc hin day dü nhim vii và quyên han  cüa TGD theo quy dtnh  cüa pháp lust, 
Diêul SHB và các quy djnh có lien quan. 

- Da to chuc, chi dao  triên khai thi.rc hin các miie  tiêu chiên luç'c Va djnh huOng 
phát triên SHB do HDQT d ra tai  Diem 2.1 trên day. Chü dng triên khai các giài 
pháp trong nãm 2019 dê thc hin Ké hoach kinh doanh (KHKD) nãm 2019 cüa 
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SHB cIa duçc HDQT và DHDCD thtthng then ln thu 27 cüa SHB t chüc vào 
ngày23/412019 tai  Ha Ni thông qua. 

- D to chüc thành Cong Hi nghj tong kêt HDKD näm 2018 và trin khai KHKD 
nám 2019 trong toàn h thông SHB, tr ngày 22/02/2019 den 24/02/2019 ti Dà 
Nàrig. 
Dà chi do, diêu hành HDKD cüa SHB theo quyn hn và nhim vii cüa TGD quy 
djnh ti Diêu l SHB; barn sat ni dung Nghj quyt sO 01/NQ-DHDCE) cña 
DHDCD SHB lan thir 27, theo các Ngh quyêt, các Quyêt dlnh,  các ni dung chi 
do cüa HDQT, gop phân SHB HDKD an toàn, hiu qua, hoàn thành các chi tiêu 
KHKD trong näm 2019 cIa di.rqc Nghj quyêt so 01/NQ-DHDCD ngãy 23/4/2019 
cüa DHDCD SHB lan thu 27 biêu quyêt thông qua. 
BDH d tO chuc hop vâi Giám dôc các KhiIBanITrung tarn ti Trii sâ chmnh SHB 
dê chi dao  vic triên khai dánh giá hiêu qua cong vic (KPIs) các ki trong näm 
2019 cüa các don v trong h thông SHB, nhärn thrc hin chi do cüa HDQT SHB 
ye thay dOi trong chinh sách tiên luong thi.rc hin vic trà luong gän vói hiu qua 
cong vic cüa ngthi lao dng ti SFIB. 
D chi do Ban Trin khai DA Basel II hot dng theo kê hoch, tiên d dã dê ra, 
chi do phân cOng các don vj ti Tr sô chInh triên khai huóng dn tO chrc thi,rc 
hin, xay dirng, sra dOi bô sung các Quy chê, quy ctnh ni b SHB phü hçip quy 
dnh theo Thông tu so 13/2018/TT-NHNN cüa NHNN; chi do các Ban DA triên 
khai thirc hin các phn mrn quãn l có lien quan cIa duçc HDQT phê duyt trong 
cOng tác hin dai  hóa cong ngh ngân hang. 

-	 D chi do kip thôi, xem xét, giài quyêt các vixOng mac trong HDKD ti các don v 
SHB trong nãm 2019, dé HDKD ci:ia các dcm vj dugc thông suôt, an toàn, hiu 
qua. Dã chi do các don vj chüc nang quàn l' theo nganh dcc (cac 
KhôilBanlTrung tarn) ti Trii sâ chmnh và thông qua Khôi Kiêm toán ni b 
(KTNB) thirc hin vic giárn sat chat chê hot dng cüa các don v và xu l kiên 
quyêt dOi vOi nhüng tOn ti, sai phm cüa cac ca nhân và don v có vi phm, theo 
cac khuyên ngh cUa KhOi KTNB và de xuât cüa các don vj chuc nàng quàn l theo 
ngành dcc. 
Dà trInh HDQT ye các van dê phát sinh trong qua trInh diêu hành hot dng cüa 
SHB vuçlt thâm quyên quyêt dnh cüa TGD dê HDQT xem xét, quyêt djnh theo 
thm quyên quy dnh tai  Diêu l SHB. 
TGD cIa có các van bàn üy quyên, phân cOng nhim vii cho các Phó TGD, Giárn 
dOe các Khôi tai  Trii sâ chInh SHB thrc hin các ni dung cong vic cii the thuc 
thâm quyên cüa TGD trong thai gian di cOng tác yang, dé cOng vic tai  SHB luOn 
thông suOt và giãi quyét dticc kp thii. 
Các Phó TGD tuànthü thirc hin theo quyn han,  nhiêm vu theo quy djnh va theo 
các van bàn üy quyên, phân cong cüa TGD cho các PhO TGD. 
TGE) da chi dao  các don v trong h thng SHB thirc hin cOng tác rà soát các Co 
chê, quy chê, quy djnh n'i b cüa SHB, dêxây dirng mói hoc süa dOi, bO sung 
cac ni dung, quy dnh không con phü hp dê ban hành 1oc trinh HDQT ban hành 
theo thâm quyên. Trong näm 2019, TGD và HDQT da ban hành nhiêu van bàn 
djnh ché cUa SHB, nharn cp nht các quy djnh cüa pháp lu.t, cüa NHNN và darn 
bâo hành lang pháp I, dé hoat dng cüa SHB du9c thông suOt, an toàn, hiu qua, 
phOng tránh rüi ro. TGD cIa chi dao  cac KhOilBanlTrung tarn tai Trii sà chinh SHE 
tham mini xây di,rng, hoàn thin h thông KSNB theo quy dnh tai  Thông tu sO 
13/2018/TT-NHNN cüa NHNN, Co hiu 1rc tr ngày 01/01/2019. 
TGD d thirc hin day dü ehê d báo cáo cho HDQT, BKS, cho các Co quan quàn 
l Nhà nithc ye hoat dông và kt qua kinh doanh SHB dinh kS1 hang tháng, qu, 
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nãm theo quy djnh cüa pháp Iut, cüa các Ca quan quàn 1 Nhà nuc cap trên và 
cüa SHB. 

- TGD thrc hin các nhiin vi khác theo thm quyôn, theo chi do cüa HDQT, Ng 
quyêt cüa DHDCD, Diêu 1 cüa SHB và các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

A. . 2.3. Dot voi Co dong: 
- Van phông HDQT và BKS SHB dã 1p  danh sách c dông iOn và nhCtng nglxôi có 

lien quan cüa thâxth viên HDQT, thành viên BKS, TGD SHB, km giü vá cp nht 
thay dôi cUa danh sách nay theo quy dnh ti Khoán 10, Diêu 60 Diêu 1 SHB. 

- Két qua, trong näm 2019 các Co dông iOn (bao gôm ca C dông cá nhân, Co dông 
pháp nhan) và nhüng ngui có lien quan cUa thành viên HDQT, thành vién BKS, 
TGf) SHB tham gia gop von cô phân không vxct t' 1 quy djnh gop vOn cüa 
pháp iut và cUa NHNN. 
3. Si phi hQ'p hot dng gifra BKS di vO'i hot ding ella HDQT, BDH và các 
can b quân I khác: 
3.1. Quan Ji gifra BKS và HDQT: 

- Tri.thng BKS dã tham dr các cuc hp ella HDQT theo quy djnh tai  Diu 1 SHB, 
phát biêu kiên và có nhung kiên nghj, nhung không tham gia biêu quyêt dôi vOi 
cac nghj quyêt ella HDQT. BKS thu&ng xuyên thông báo vOi HDQT ye kêt qua hot 
dng ella BKS. 

- BKS dâ phôi hçcp chat chê vOi HDQT trong qua trinh hoat  dng. Các thành vien 
BKS dwc HDQT, TGD và các Dan vj trong h thông cung cap tài lieu và thông 
tin can thiêt phic vi,j cong tác ella BKS. BKS hoat dng vOi ttr each khách quan, 
dc l.p trong qua trInh kiêm tra, kiêm soát các ho.t dng kinh doanh — quán 1 — 
diêu hành Ngân hang; dông thai BKS có trách nhim phôi hqp dllng vOi HDQT 
theo dôi chi dao  qua trinh chân chinh va xll l các sai phm theo kiên nghj ella 
BKS sau mi lan kiêm tra, phllc tra. 

- Ngoài nhim vu giám sat vic tuân thu các quy dinh  dlla pháp lust và Diêu l SHB 
trong vic qulln trj ella HDQT dôi vó'i SHB; BKS cüng b may giáp vic con ho trçl 
HDQT trong vic giam sat toàn b các boat dng ci:ia Ngãn hang, dé xuât, tham van các 
van dê, giái pháp nhäm hoàn thin h thông KSNB, dam báo an toàn, hiu qua trong 
hot dng ella Ngan hang. 

- BKS 1p báo cáo, trinh bay báo cáo ella BKS ti cáe cue hçp vOi HDQT (kê cà 
hang qu theo Thông báo mi hçp ella HDQT SHE); 6 tháng, näm dê báo cáo 
HDQT ye tinh hInh thre hin nhirn vt và quyên hn duqc giao ella BKS, kêt qua 
thâm dinh Báo cáotài chInh hqp nhât 6 thang và näm theo quy dtnh ti Diêu l SHB, 
có tham lthão kiên ella HDQT truOc khi trInh các Báo cáo hang näm len DHDCD 
thuOng niên ella SHB. 

- BKS thuc hiên viêc xem xdt các van dê do HDQT SHB yêu câu, trong do có vice 
kiêm tra tIth tuân thu ella các dan vl,  Ca nhân SHB theo ni dung cáe dan thu khiêu 
nai, to cáo do Chu tjch HDQT ehuyen cho BKS (nêu co) dê xem xét theo dllng quy 

3. dnh ella pháp lust và Diêu I SHB. 

3.2. DoXi  vó'i BDH, Trithng các do'n vj cüa SHB: 

- BKS thithng xuyen trao dôi vOi BDH, TruOng các Dan vj ella SHE v các phát hin, 
kiên nghj và nghe kiên phán hôi ella BDH, ThrOng các Dan vl có lien quan dlla 
SHE dê có các kêt 1un, dê xuât hçip l truOc khi glli báo cáo cho HDQT, DHDCD 
ella SHB. 

- BKS thuc Men viêc xem xét các van dê do TG[) SHE dê ngh, trong do cO vice  kiOrn tra 
tinh man thu ella eác dan v, cá nhân SHE theo ni dung cáe dan thu khiêu ni, to cáo 
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do TGD chuyn cho BKS (nu co) d& xem xét theo diing quy djnh ci'ia pháp h4t và 
Diêu 1 SHB. 
3.3. D61 vói B3 pit 2n KTNB: 

- Chi do, diu hành Khi KTNB thirc hin rà soát, dánh giá m,t each dc Ip, khách 
quan dôi vOi h thông KSNB, trong dO bao gôm h thông nh.n dng và quàn 1 rUi 
ro; phucxng pháp dánh giá von; h thông thông tin báo cáo tài chInh và thông tin 
quãn 1; cac quy trInh, quy dnh ni b cüa SHB. 
Rà soát, danh giá dê dam bão tinh hiu qua cUa cong tác KTNB; chtu trách nhim 
chmnh ye vic dam bào chat luçng hoat dng KTNB. 
Dam báo cong tác KTNB có vi trI thIch hcp trong SHB và không có bat k' tth ngi 
bat hçip 1 di vOi hoat dng cüa Khôi KTNB. 
CM dao  xay dirng, sra dôi, bô sung và thing xuyên hoàn thin Quy chê KTNB, 
Quy djnh ye t chirc và hoat dng, chirc näng, nhim vii cüa KhOi KTNB trInh BKS 
k ban hành theo quy djnh tai  Diêu 1 cUa SHB. 
Phê duyêt chInh sách KTNB (trir các quy djnh thuc thm quyên ban hành cüa 
HDQT); phê duyt, diêu chinh kê hoach KTNB hang nàm theo dê nghi cüa Giám 
doe KhOi KTNB, dam báo Kê hoach KTNB ducic dnh huOng theo rüi ro; quyêt dinh 
thành 1p các Doàn KTNB theo Kê hoach KTNB dã phê duyt ho.c kiêm toán dt 
xuât(có the khOng thông báo trtthc don vi dirge kim toán, kim tra) và cM dao xir 
1y kêt qua KTNB; cr các dan vj KTNB, can b KTNB tham gia các Doàn kiêm tra 
theo eac quyêt dnh cüa HDQT và TGD (Co th khOng thông báo truâc dan vi dirge 
kiêm toán, kiêm tra). 

- Dam bào cho Khôi KTNB phôi hcrp có hiu qua voi Kiêm toán dc 1.p, Kiêm toán 
Nhà rnróc, NHNN (Cci quan Thanh tra, giám sat ngân hang - NHNN và Thanh tra 
NHNN Chi nhanh Ha Nôi). 
Bô nhiêm, min nhiêm, khen thu&ng, k 1ut Giám doe Khi KTNB, Phó Giárn dOe 
KhOi KTNB, các chüc danh khác cüa KhOi KTNB, phü hcp Lut sO 17 cüa QuOc hi 
si'ra dôi, bô sung Lust Cáe TCTD nm 2010; 
Quyêt dinh  rnirc hrcmg, tiên thir&ng và các igi Ich khác cüa Giám dôc Khôi KTNB; 
PhO Giám dOe Khôi KTNB các chirc danh khác cüa Khôi KTNB, phü hgp Lust so 17 
cüa Quôc hi sra dôi, ho sung Li4t  Các TCTD nm 2010; 
Xern xét, quyêt dnh diêu ding can bt KTNB trong dja bàn phü hçip diu kin nhân 
sli thirc tê cüa Khoi KTNB, dam bào boat dng KTNB dirge an toàn, hiu qua ho.c 
dê ngh HDQT diéuchuyên, luân chuyên can b trong nOi  b Khôi KTNB trên Co sô 
dê nghj cüa Giám dôc KhOi KTNB. 
Djnh k' qu/6 tháng/nAm (khOng 1p  báo cáo qu 2 Va báo cáo qu 4), Giám doe 
Khôi KTNB 1p báo cáo tong hgp két qua thirc hin ké hoach KTNB SHB, báo cáo 
giám sat và dánh giá các mt hoat dng trçng yêu cüa SHB; báo cáo hoat ding quãn 
trj, tuân thu toàn he thông và vic chinh scra the khuyên nghj trong các Báo cáo kiêm 
ti-a tha các cct quan ni, ngoai ngành khác (neu co) cüa SHB có lien quan và gui BKS, 
các cap có tham quyen theo quy djnh. 
Ba chi dao KhOi KTNB tham mmi xây drng dê BKS phê duyt, k ban hành các 
chInh sách ye KTNB nhii: 
+ Quy ché TCHD cüa KhOi KTNB SHB, ban hành theo Quyêt djnh sO 42A12019/QD-
BKS ngày 06/6/2019 cüa BKS SHB; cho phü hçip vOi Lust so 17 cUa QuOc hii sira 
dôi, bô sung Lut Các TCTD nm 2010; Thông ti.r sO 13/2018/TT-NHNN cUa NIHINN; 
Diêu lê cüa SHB. 
+ Quy diih ye chuân mirc dao  dirc nghê nghip cüa kiêm toán yiên ni bt SHB, ban 
hàith theo Quyêt djnh sO 43A/2019/QD-BKS ngày 06/6/2019 cüa BKS SHB; nhäm 

11 



thrc hin Khoán 1, Diu 67; Tit (i), Dim b, Khoân 2, Diu 68 Thông tu s 
13/201 8/TT-NHNN eua NHNN. 
+ Quy djnh ye vic thuê chuyên gia, to chüc ben ngoài d thrc hin KTNB t.i SHB ban 
hành theo Quyêt djnh so 240/2019/QD-BKS ngày 11/11/2019 cüa BKS SHB, nhàm 
thrc hin Thông tu sO 13/201 8/TI'-NIINN cUa NIHNN. 
+ Quy djnh tiêu chI xác djnh rnirc d trQng yêu, mire do rüi ro và tan suât KTNB SHB 
ban hành theo Quyêt dnh so 258/2019/QD-BKS ngày 24/12/2019 cira BKS SHB, 
nhm thrc hin theo Thông tu so 13/201 8/TT-NHNN cUa NHNN. 
+ Quy djnh theo dOi, dánh giá cia KhOi KTNB ye vic thirc hin các kien nghj cira 
BKS dôi vó'i dcm v, bô phn, cá nhân tai  SHB, ban hành theo Quyêt dnh so 
259/2019/QD-BKS ngày 24/12/20 19 cira BKS SHB, nhm thirc hin theo Thông tu sO 
13/201 811T-NHNN cüa NHNN. 
+ BKS SHB tiêp tue clii dao Khôi KTNB thirc hin nghiOn ciru bô sung, hoàn thin 
Quy trinh KTNB ban hành theo Quyêt djnh s' 107/2018/QD-BKS ngãy 27/12/2018 
cira BKS SHB, Cam nang KTNB ban hành theo Quyêt djnh so 20/QD-BKS ngày 
03/3/2010 cira BKS SHB; Quy dnh ye xir 1 vi pham trong hoat dng KTNB ban 
hành theo Quyêt dnh so 449/QD-HDQT ngày 29/7/2013 cira HDQT SHB, cho phU 
hqp vó'i Thông tu sO 13/2018/TT-NHNN cüa NHNN, Quy chê TCHD cüa KhOi 
KTNB SF{B ban hành theo Quyêt djnh so 42A/2019/QD-BKS ngày 06/6/2019 cira 
BKS SHB. 
BKS thirc hin chi dao hoat dOng khác cira BO phn KTNB tuân thu theo Diu 1 
SHB, eác quy djnh cira NHNN và eUa pháp lust  có lien quan. 
BKS SHB da phân cOng Phó Trithng BKS SHB, I thành viên BKS chuyên trách 
tharn dr các cuOc  h9p hang tháng cira Khôi KTNB áé chidao kjp thô'i cong vic cüa 
KhOi KTNB. 
BKS SHB dã chi dao KMi KTNB thiic hin KTNB theo KO hoach KTNB nàm 2019 
sO 1118/20181K}{-K.KTNB ngày 29/11/2018 và Kê hoach KTNB diêu chinh 6 
thang cuôi näm 2019 so 495B/2019/KH-K.KTNB ngày 20/6/20 19 cira KhOi KTNB, 
duçic Trithng BKS SHB phê duyt. 
BKS SHE d chi dao  Khôi KTNB thrc hin Cong tác giám sat tü xa (GSTX) cüa 
Khôi KTNB nhtr: 
+ Thrc hin giám sat các chi tiêu an toàn hoat dng, theo quy djnh cira NHNN: 

+ IIJ'ng dicing cOng ngh thông tin (CNTI') và ph& hqp vói Khi CNTT d xây dimg các 
phu(mg pháp, k5 thut, cOng ci giám sat. 

BKS SHE dà clii do cOng tác diào tao  cira Khéi KTNB nhu sau: 
+ Dà triên khai dào t?.o  ye Quy trinh KTNB mâi ban hành theo QuyOt djnh 50 
107/2018/QD-BKS ngày 27/12/2018 cira BKS SHB. 

+ MOt so can bô KTNB cap Tru&ng/Phó phOng KTNB cua KhOi KTNB cia tham gia 
khóa dào tao  ye "Ks' nàng quãn 1 và lãnh dao  co bàn" do Trung tam Dào tao  SHE to 
chirc. 
+ Dä tham gia lthóa hoc "Cap  nht rCii ro va kiêm soát nOi bO theo chuân COSO" 
trong Qu' 11/2019. 
+ Nhân sir toàn Khôi KTNB cia tham gia dcTt thi test online ye "An ninh thông tin". 

- Cong tác dào tao nOi bO cüa KhOi KTNB: Các Trung tarn Kiêm toán tai  Trii sà chinh 

SHE trao dôi, xir 1 các vuâng mac trong qua trinh thirc hin cong vic lien quan 
ciracác Trung tarn Kirn toán Tri s chinh vói các Phông KTNB Khu vrc. 

- KhOi KTNB cia thrc hin các cong vic khác phát sirih trong k' theo chi dao  và yêu 
câu cüa HDQT, BKS, TGD. 
3.4. Dei vó'i DHDCD: 
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BKS là ca quan do DHDCD bu, có trách nhirn kim soát, dánh giá vic chp hành 
các quy dnh nôi b, các quy djnh cüa pháp Iut, Diêu l và thrc hin các. chü 
trucmg, Nghj quyêt cüa DHDCD, HDQT; thirc hin vic kiêm toán ni b HDKD và 
Báo cáo tài chInh cüa SHB. 

- BKS thi.rc hin Báo cáo hang nàrn ye vic thrc hin nhim vii, quyên han dixqc giao 
cüa BKS trong nãm báo cáo; kêt qua thâm djnh Báo cáo tài chInh näm SHB và 
phircng huOng, nhim vu cüa BKS cUa nãm sau, trmnh DHDCD thuông niên hang 
nãm cüa SHB. 
BKS SHB thirc hin kiêm soát hoat dng cüa SHB, chju trách nhim và báo cáo 
tnróc DHDCD thithng niên tinh hinh hoat dng cüa SHB theo quy djnh ti Diêu l 
SHB và cüa pháp Iu.t. 
Dnh k' BKS thông báo HDQT, TGD SHB ye h thông KSNB; dua ra các kiên 
ngh, dê xuât nhãm chinh süa, hoàn thin h thông KSNB (th\rc hin theo quy dlnh 
tai Khoán 6, Diêu 60 Diêu 1 SHB) nhu sau: 
+ BKS SHB thông báo BDQT, TGD SHB ye h thông KSNB thông qua các Bi&n 
bàn hop hng Qu' cüa BKS trong nãm 2019. 
+ Thông qua các Báo cáo ye tinh hinh thirc hin quyên han,  nhim vi,i duçc giao cia 
BKS SHB trong nãm 2019 gi~i HDQT, TGF) SHB 
4. Hot dng khác cüa BKS 
Thirc hin thm djnh BCTC cüa SHB (thi,rc hin theo quy dinh tai  Khoân 7, Diu 60 
Diêu l SHB): BKS thirc hin thâm dinh BCTC näm 2018 cüa SHB g&i HDQT, 
DHDCD thtrông niên lan thr 27 cüa SHB và thâm djnh BCTC 6 tháng dâu näm 
2019 cüa SHB da duqc hem toán gi HDQT SHB theo quy djnh. 
Kiêm tra so sách kê toán, các tài lieu khác và cong vic quán 1, diêu hành hoat 
dng cüa SHB (thrc hin theo Khoán 8, Diêu 60, Diêu I SHB): BKS dã duy tn tO 
cln'rc thiiäng xuyên cong tác nay thông qua vic chi d KhOi KTNB SF113 thirc hin 
các cuc KTNB trong näm 2019 theo Kê hoach KTNB nm 2019 và Kê hoach KTNB 
diêu chinh trong 6 thang cuOi näm 2019 cüa Khôi KTNB dà du9c Tri.r&ng BKS SHB 
phê duyt. 
Lp danh sách cO dOng lan và nhUng ngräi có lien quan cUa thành viên 1IDQT, 
thành viên BKS, TGf) SHB, phôi hcrp vii Van phOng HDQT SHB l.p,  kru girt và 
cp nht thay dôi cUa danh sách nay (theo quy dnh tai  Khoãn 10, Diêu 60 Diêu l 
SFIB):Trong näm 2019, nhüngngtr6'i có lien quan cüa thành viên HDQT, BKS, TGD, 
các cO dOng to chixc và các cô dông cá nhân khác cüa SHB dã tham gia gop vOn cô 
phân vào SHB không vuqt t' l gop von theo quy djnh cüa pháp lu.t và NHNN. 
Thirc hin quy dnh tai  Khoàn 13, Diu 60 Diu l SHB,.Tnrâng BKS, Phó Tnrang 
BKS, cac thành viên BKS SHB dã tham dir day dü phiên hp DHDCE) thithng then 
Ian thir 27 cüa SF113 tO chirc ngày 23/4/2019 tai  Ha N,i. Trong näm 2019, Tnthng 
BKS SHB ãà tham dir các cuc hop cüa HDQT, tham dir các cuc hçp giao ban 
hang tháng cüa BDH SHB. 
BKS SHB dã dam bào phôi hp hiu qua vOi Kiêm toán dOc  lip, Kiêm toán Nhà 
nuâc, Thanh tra NHNN khi vào lam vic tai  SHB (thirc hin theo Khoàn 16, Diêu 
60 Diêu l SHB). 
BKS SHB dlã thirc hin các quyên han, nhim vi,i khác theo quy dinh tai  Diêu l, các 
quy dnh ni b khác cUa SHB và quy djnh cUa pháp lust (thuc hin theo Khoãn 17, 
Diéu 60 Dieu l SHB) 

IV. Dào tao ye quãn trl cong ty 

Ngân hang thung xuyOn c các can b Quân 1 tham gia các khóa dào tao  do S Giao 
dch chang khoán và Uy ban chang khoán nhà rnróc t chi'rc djnh k3i v quãn trl Cong ty. 
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TMCP SAI GON- HA NOT 
!CH HTQT1'' 

'1i1IiG M 3 PHA 

Fl 

QUANG mEN 

NGAN HANG 

Ngoài i-a, SHE cüng cü can b tharn gia các bui hi thào, t.p hun do S Giao djch chrng 
Khoán, Jy Ban Ching khoán Nhà nuc t chrc nhm cp nht các thay di cüa pháp 1ut có 
lien quan cüng nh.x t chrc cac ithóa dao to v k nng quàn l2, diu hành, quán tri cho can 

b nhan viên. 

V. Danh sách ye ilgrôi eó lien quail cüa cong ty niêrn yt theo quy tjnh ti khoãn 34 

Dêu 6 Lu@ Chfrng khoán (Báo cáo näm) Va giao dlch  cüa ngtrM có lien quan cüa 
cOng ty v&i chinli COng ty 

1. Danh sách ye ngud có lien quan cia cOng ty: không thay dôi 

2. Giao dich gita cong ty vói nguM Co lien quan cüa cong ty; hoc giUa cOng ty vOi c 

dOng 1n, ngu?i ni bô, ngithi có lien quan cüa nguôi nOi  b: khOng 

3. Giao dich giUa nguô'i ni b' cOng ty them yt, nguäi cO lien quan cia ngu?:ii ni b vói 

cOng ty con, cOng ty do cOng ty niêm yt nm quyn kim soát: không 

4. Giao dich giUa cOng ty vO'i các di t.rçng khác: khOng 

VI. Giao djch cO phiu cüa ngtrô'i ni b và ngtro'i lien quan cüa ngtrè'i ni b 

1. Danh sách ngu?ii ni b và ngithi có lien quan cUa nguèi nOi  b: danh sách dInh kern 

2. Giao dich ci:ia ngaà'i ni b và nguôi có lien quan di vi c phiu cüa cOng ty niêm yt: 

Stt 
Ngu*i 

thic hiçn 
glao dch 

Quan he 
ng 

S c phiu s& 
hfru dâu k' 

S c phiu s& 
hfru cui k5i 

L do tang, 
giãm (mua, 

ban, 
chuyen doi, 
thu'O'ng...) 

S c 
phiu 

T' 1 S, c 
phiu 

T i 

Ttng 
COng ty CO 

phân Bâo 
hiêm Sài 
Gàn - Ha 

NOi 

Chü tch HDQT 
ciia TO chüc them 
yet dOng thôi là 
ChU tich HDQT 
cüa to chrc thuc 
hin giao di.ch 

8.157. 
960 

0 68/ 0 0 00/ 

Däng k ban 
de Co CâU Ii 

danh muc 
dâu tu 

VII. Các van dê can lu'u kliác không 

SHE trân trçng báo cáo! 

Noi nhân: 

- Nhi.r trên; 
- Liru VT, VP HDQT 



NGAN HANG TMCP SAI GON - HA NQI 

MA CH1NG KHOAN: SHB 

DANH SACH CO BONG NQI BQ vA NGUI cO LIEN QUAN 

(THfl DIEM LJP BAO CÁO T4J NGAY 31 THANG 12 NAM 2019) 

TEN cO BONG 
Chic vy ti Ngân 

hang 
SL c phiu 

nm gifr 
T5' I sO' hü'u c 
phieu cuoi Icy 

Ghichü 

1 B Quang Hin Chü tch HDQT 33,000,426 2.742 

2 DDangThành 

3 LOThjThanh 
4 LOThanhHoà 
5 D Vinh Quang 
6 D Quang Vinh 

7 D Thj Thu Ha 24,679,800 2.050 

8 Do Thj Minh Nguyt 8,531,286 0.709 

9 Cong ty C phn Tp Doàn T&T 119,976,773 9.968 

10 
Cong ty C phAn Chimg khoán Sài 

GOn-HàNGi 
18,586,776 1.544 

11 
CongtyQuãn1Qu9SàiGôn—Hâ 
Nii (SHF) 

- 

12 
Tang Cong ty c phn Bão hi&n Sài 
Gàn - Ha Ni 

- 

13 Vô Btrc Tin PhO Chü tjch HBQT 48,924 0.004 

14 TrnThjThanh 
15 VODiLarn 
16 VO ThUy Trang 
17 VöNgçcQuang 
18 VöDircMinh 
19 VOThjHà 
20 VUThjVinh 
21 VOKiinOanh 
22 Vö Thu Hnh 

23 Nguyn Van Lê 
Thành viên HDQT 

kiêm TGB 
2,723,040 0.226 

24 Nguyn Van lông 

25 Ltrcmg Thj Ngânh 
26 VU Thj L Quyen 368,777 0.031 

27 Nguyn VU Phi.rong Vy 
28 Nguyn Minh Khài 
29 Nguyn Van Khoa 
30 Nguyn Ngoc Phng 365,067 0.030 

31 Nguyn Thj PhtrOng 

32 Trjnh Thanh Hal 
Thành viên HDQT 

doe lap 

33 Nguyn Thj Duyên 

34 Bach  Tuyt Hirong 

35 Trjnh Duy Thanh 

36 Christine McLaughlin 

37 TrjnhDuyLinh 
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38 Trinh Thanh Hin 

39 Trinh Vit Thành 

40 TrinhThanhHoa 
41 Trmh Viet Tuan 

42 D Quang Huy Thành viên HDQT 

43 DEAng Long 

44 Nguyn Phuong Thom 

45 Lé ml Lan H'scmg 

46 D Quang Dt 

47 DKimOanh 

48 D Quang Thai 

49 Phm Cong Doàn Thành viên HDQT 

50 PhamVanHiru 

51 TaThjKhai 
52 TrjnhThlNj 

53 Phm Trung Thãnh 

54 Phm Thi Thu Hièn 

55 Phm VAn Cng 

56 Phm VAn Tang 

57 Phm Trung Tip 

58 Ph?m VAn Lieu 

59 Phm Thj Kt 

60 Thai Quc Minh Thành viên HDQT 

61 TháiVanAn 

62 Büi Thi Tuó'c 

63 Thai Duong 

64 Thai Qu'nh My 

65 TháiHüng 

66 Thai Dung 

67 Thai Binh 

68 Thai Thi Thanh Ha 

69 Thai Viêt Quan 

70 Phm Hôa BInh Trtro'ng ban KS 79,904 0.007 

71 
mm van lac 

72 Nguyn Thj Hài 

73 PhmThj Loan 

74 Phm Trithng Son 

75 Phin Ngoc Thu 

76 Pham Hng -Phuong 

77 Nguyn Kim Hoang 

78 Phm Ngoc Hoàng Lan 

79 Nguyn Thi Hot Phó Ban KS 

80 Nguyn Quang Huy 

81 Nguyn Ngoc Han 

82 Nguyn VAn Hiu 

83 Luong Thj That 

84 Nguyn Chi Linh 

JG 

JG 



85 Nguyn Hü'u Düc Thành viên Ban KS 

86 Nguyn Hi1u Nhiôm 

87 DngThjNc 

88 Nguyen Huu Cho 

89 Nguyn H&u Dang 

90 Nguyn Thj Nij 

91 Nguyn Thj Büp 

92 Büi Thj Thanh 

93 Nguyn Dixc Minh 

94 Nguyn Huyn Chi 

95 Lê Thanh Cm Thành viên Ban KS 

96 LêTinBan 

97 Nguyn Thj Lijc 

98 Lê Thi Minh Qui 

99 LêThjThuVinh 

100 LéThjHin 

101 Nguyn Hng Lam 

102 A Nguyen Cam Lmh 

103 Nguyn Lam Tüng 

104 Ph3m Thj BIch Hang Thành vin Ban KS 

105 Ph?mBáThân 
106 U.rong Thj CUc 

107 Phm Van Tuyên 

108 PhamAnhQuan 
109 Ph?m Nht Minh 

110 Ph?mBáTrung 
111 PhamThiHuê 

112 PhainBáHüng 

113 PhamBaDüng 

114 Lé Dàng Khoa Phó Tng GD 

115 Nguyn Hong Hanh 

116 Lê Trpng Khuê 

117 LeTrungKien 

118 HàThH6ng 

119 LêTrQngKhôi 

120 LêHuongGiang 

121 Ngô Thu Ha Phó Tng GD 1,054,128 0.088 

122 Nguyen Tuan Hung 

123 NgoAnUy 

124 Tr.n Thj Thoa 

125 Ngô Trung DUng 

126 NguynHaMinh 

127 Nguyn Ha Minh NgQc 

128 Ninh Thi Lan Phro'ng Phó Tng GD 52,626 0.004 

129 Ninh Van Viêt 

130 LmiThjSüu 

131 Ninh Lan Huong 
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132 PhmThanhNam 38,170 0.003 

133 PhamThüyLinh 
134 Ph?mNg9cHtmg 
135 Dng T Loan Phó Tng GD 838,602 0.070 

136 D.ngVnLong 

137 PhamThjMii 
138 DngS9Lam 

139 DngS9Luan 

140 DngHoaL 

141 VôGiaLinh 

142 Nguyen Huy Tat x Pho Tong GD 

143 Nguyn Vit Liicing 

144 Tr.n Thj Hue 

145 NguynHuyThanh 

146 Nguyn Thj Minh Hài 

147 Nguyn Thj Thu Hin 

148 Pham Thj Nguyt 

149 Nguyn Diên Thâo 

150 Nguyn Thành Huy 

151 Ngô Thi Van KTT 2,694 0.000 

152 Nguyn Htht Doug 

153 NguynThjVãnAnh 

154 Nguyn HUu Ltru Phtc 

155 Ngo Dang Lam 

156 DInhThiQu 

157 NgôThjThuHin 

158 NgO Dang DUng 

159 Ngô Dang Manh 

160 Nguyn DInh Dirong GD Khi KTNB 22,564 0.002 

161 Trn Thj Thuy 

162 Nguyn Dmnh Phñ 

163 BUi Thj Lim 

164 Nguyn Thj Hài 

165 NguynDInhTu.n 

166 NguynAnhChüc 

167 NguynDmnhPhüc 

168 VU Xuân Thüy Son Phó GD Khi KTNB 

169 TrnThjHu 
170 VU Xuân Di.rong 
171 TrnThjTrà 
172 VUThiThuGiang 
173 VU Xuân Dai 
174 Vu Tran Nam Khanh 
175 VU Trn Ngoc Dip 

176 - Nguyen TrQng Vu 
Phó Giám dc Kh& 

KTNB 
177 Nguyn Tr9ng Ku 
178 VUThjLiUn 

Page 4 

N 

flAt 



KIEM SOAT NGO1 LP kiOi QuAc' 1R4 

NGAN HANG' 

T1UC - G MAI COPHA 

Nguyn Thanh 

C7j2. , 

Nguyn Thj MinE Thu 

179 NguynVuLiênAnh 

180 Pham Thi Hng Tuyên 
Kim soAt viên Trung 
tarn Kinh doanh giy 

to có giá (SI-IB) 

181 Nguyri Trong Khôi An 
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.CH HO! BONG QUAN TR! 

NC/N HANG 

IHU'dNG MA COPHAN 

SPIONHA!OI 

Quang Hin 

NCAN IlANG TMCP SAL GON - HA NQI 
MA CHIYNG KIJOAN: SUB 

TIIAY DOI DANH SACH YE NGIXOI CO LIEN QUAN 
THfl DIEM LAP BAO CÁO T1 NGAY 31 THANG 12 NAM 2019) 

STT 'rN I)ONG 

Tãi klioãn 
giao dch 

chüng klioán 
(neii có) 

Cliüc vu ti Ngãn 
hang (neu co) 

So 
CMT/DKK 

D 
flia clü 

Tliôi dirn bt 
an là NCLQ 

Thôi tern 
khong thu là 

NCLQ 
L do 

2 

Heng Thi 141ni Phó Tng Giáin 
(bc  011807609 

Phong 1112B3 khu mandarin Garden Hoàng 
Minh Giárn, Trung I-lôa Cu Giiy FIN 

Tháng 01/2019 Tháng 11/20 19 

Min nhim 
ch(re vu d6i 

vOl bà 
Hoang Thj 

Mai Thão d 
b nhiôm 

chirc vu khOc 

D A uh Tuiij 
Ngui có lien quan 
c6a Plió Tng GD 

00106800206 
2 

Phông 1112B3 khu mandarin Garden Floang 
Mmli Giárn, Trung flôa Cu Gity HN 

Tháng 01/2019 Tháng 11/20 19 

3 

4 

Do Son Thug 
Ngui có lien quan 
cUa Phó Tng GD 

013578338 
Pheng 1112B3 Ithu mandarin Gardeii Floàng 

Minh Giáni, Trung Hôa Cu Giy UN 
Tháng 01/2019 Thang 11/2019 

Do Tho Pliijcing 
Ngls?ii cO lien quan 
cña PhO Tng GD 

Chua cO 
Phông 1112B3 khu mandarin Garden Hoàng 

Mmli Giárn, Trung Hon Cu Giy FIN 
Thang 01/2019 Thang 11/2019 

5 

6 

S 

9 

J-To/ngJ-Ithi Lien 
NguOi cO lien quan 
cUa PhO Tng GD 

170008202 176 ph FIãi tliugng ln ông TP Thanh Hóa Tháng 01/2019 Thang 11/2019 

Ng,iiyn Thi Khoa 
NgrOi cO lien quan 
cCa Phó T6ng GD 

170020592 176 phO Hal thLrong lu Ong TI' Thanli Hóa Tliàng 01/2019 Thang 11/2019 

I-Iouig Th Anli 
Nguyin 

Ngui cO lien quan 
cüa Phó Tong GD 

171473668 10 Tr dào 1-lanli TP Thanh HOa Thang 01/2019 Thang 11/2019 

llodu.. Huu thrcnig 
Ngtrii cO liOn quan 
c6a Phó Tong GD 

171586548 Ho Thành TP Thanh Hóa Thang 01/2019 Tháng 11/2019 

Trinh Xuan Pli6 
NgtrOi cO liOn quan 
cüa Phó Tnig GD 

171289475 
— 

10 Tfr dào Hanh TP Thanh HOa Thang 01/2019 Thang 11/2019 

U) L Thj Hirong 
NguOi có liOn quan 
cnn Phó Tang GD 

171614317 1-16 Thãnh - TP Thanh Hóa Tháng 01/2019 Tháng 11/2019 

NGUM L4d' 

(./: 

Nguyen Th Minh Thu 

KIEM SOAT 

Nguy&i Thanh Thüy 
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