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Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á 
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Số: 281/2020/TTQT-NHNA              TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 
MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ KHI THAM GIA  

TÁI CƠ CẤU CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TẠI ĐỒNG NAI  

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

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 về việc thông 

qua chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai; 

- Căn cứ vào Phương án tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai đã được Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thông qua theo Công văn số 68/ĐNA-TTGS.m ngày 07/06/2018, 

Kính thưa Đại hội, 

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc thông qua chủ trương tham 

gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 68/ĐNA-TTGS.m, Ngân hàng Nam Á đang bám sát lộ 

trình thực hiện của Phương án và sẽ trình Ngân hàng Nhà nước xem xét thực hiện cơ chế hỗ trợ 

thông qua việc mở rộng mạng lưới kinh doanh.  

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét mở mới 01 chi nhánh và 

03 phòng giao dịch tại Đồng Nai trực thuộc Ngân hàng Nam Á, được thực hiện thông qua cơ 

chế hỗ trợ trong công tác tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Đồng thời, giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo. 

Trân trọng kính trình./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VPHĐQT. 
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