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Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

Số: 280/2020/TTQT-NHNA             TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH  
MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI NĂM 2020 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Kính thưa Đại hội, 

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác mở rộng 

mạng lưới năm 2019 và Kế hoạch mở rộng mạng lưới năm 2020 như sau: 

1. Kết quả thực hiện năm 2019: 

- Đến tháng 10/2019, Ngân hàng Nam Á đã hoàn tất mở mới 35 điểm giao dịch (5 chi nhánh 

và 30 phòng giao dịch) theo văn bản chấp thận số 7415/NHNN-TTGSNH và 7416/NHNN-

TTGSNH ngày 01/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước, nâng tổng số lượng các điểm giao 

dịch lên 103 điểm. 

- Đối với công tác mở rộng mạng lưới trong năm 2019 đã được thông qua theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, hiện Ngân hàng Nam Á đã được Ngân hàng Nhà nước chấp 

thuận mở mới 05 chi nhánh tại các tỉnh: Nghệ An, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bình Thuận và 

Thừa Thiên Huế. Dự kiến đến Quý 3 năm 2020 sẽ hoàn tất mở mới 05 chi nhánh này. 

2. Kế hoạch năm 2020: 

- Theo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận thì Ngân hàng Nam Á cần phải tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quy mô hoạt 

động, gia tăng độ phủ thương hiệu trên toàn quốc. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông 

qua chủ trương mở thêm 05 chi nhánh mới. Đồng thời, giao HĐQT quyết định vị trí, thời 

gian, địa điểm phát triển mạng lưới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu 

vực tỉnh, thành phố, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và 

được sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước. 

- Ngoài ra, trên cơ sở được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng giao trọng trách tham gia tái cơ 

cấu 03 Quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Nam Á sẽ trình Ngân hàng Nhà 

nước cơ chế đặc thù về việc mở rộng mạng lưới hoạt động được nêu tại Tờ trình số 

281/2020/TTQT-NHNA. 

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển mạng lưới trong kỳ ĐHĐCĐ 

thường niên lần tiếp theo. 

Trân trọng kính trình./. 

  

Nơi nhận: 

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VPHĐQT. 
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