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THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kính thưa Quý cổ đông, Khách hàng, các đồng nghiệp và đối tác 

Bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán năm 2012 

tiếp tục gây những áp lực không nhỏ với hầu hết các doanh nghiệp trong ngành tài chính. Song 

vượt lên những thách thức, BSC đã có bước trưởng thành về chiều sâu, củng cố và phát triển giá 

trị cốt lõi bằng bản lĩnh, uy tín và tiềm lực tài chính vững vàng 

Vượt lên sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, BSC vẫn luôn đặt tính kỷ luật, minh bạch lên hàng 

đầu đồng thời tập trung củng cố và tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, tạo nên sự thay đổi về chất 

trong cơ cấu hoạt động. Thông qua tái cơ cấu, BSC đã đạt được những thành tựu nhất định trong 

tất cả các mảng hoạt động, thị phần môi giới cổ phiếu và trái phiếu tăng mạnh so với năm 2011. Với 

việc đa dạng hóa sản phẩm, BSC quyết tâm giữ vững và phát triển thị phần môi giới, phấn đấu sẽ 

có mặt trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu trong năm 2013.   

Năm 2012 cũng ghi nhận dấu ấn nổi bật của dịch vụ tư vấn tài chính. Bên cạnh tính hiệu quả trong 

các dịch vụ tư vấn truyền thống, BSC đã tạo dựng được phong cách chuyên biệt trong các dịch vụ 

chất lượng cao như tư vấn mua bán sáp nhập M&A, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp… Doanh thu 

mảng tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành năm 2012 gấp 3 lần so với năm 2011. Năm 2013, tiếp 

tục phát huy lợi thế nền tảng khách hàng đa dạng, lâu đời của công ty mẹ - BIDV kết hợp với sự tự 

tin vận hành các chuẩn mực tư vấn tài chính tiên tiến, BSC hướng đến mục tiêu trở thành một trong 

những công ty tư vấn tài chính hàng đầu trên thị trường, mang đến các giải pháp tối ưu về sự kết 

hợp hiệu quả kinh doanh với quản trị rủi ro và uy tín, thương hiệu của khách hàng.  

Với đội ngũ chuyên gia phân tích bài bản, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm kết hợp với đội ngũ 

chuyên gia tư vấn tận tâm và am hiểu thị trường, các sản phẩm phân tích, tư vấn đầu tư của BSC 

ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng cũng như các phương tiện 

thông tin đại chúng. Điều này đã, đang và sẽ góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh của BSC, 

thu hút khách hàng, gia tăng thị phần môi giới. 

Đồng hành 12 năm thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam, BSC luôn giữ đúng cam kết 

với khách hàng, với cổ đông và các nhà đầu tư. Những thành tích đạt được là đóng góp của tập thể 

lãnh đạo và nhân viên BSC, là sự nỗ lực tâm huyết rèn luyện cả về trình độ chuyên môn, lẫn ý thức 

tuân thủ kỷ luật của từng cá nhân 

Trong bối cảnh năm 2013 còn nhiều thách thức, BSC sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tối đa những lợi 

thế của mình, trung thành với quan điểm đầu tư thận trọng; tăng cường phát triển các dịch vụ cốt lõi 

theo định hướng khách hàng; chú trọng quản trị rủi ro nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất 

cho công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.  

Tôi trân trọng biết ơn và tự hào trước sự ủng hộ nhiệt thành của Quý cổ đông, quý khách hàng, đối 

tác trong suốt thời gian qua. Thay mặt toàn thể cán bộ BSC, tôi cam kết BSC sẽ làm tốt hơn nữa 

trong năm 2013 để tiếp tục hướng đi đúng đắn mà mình đã lựa chọn, mang lại lợi ích cao nhất cho 

cổ đông, khách hàng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính, của nền kinh tế và 

sự thịnh vượng chung của cộng đồng và xã hội.  
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I – THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 111/GP-UBCK (ngày 31/12/2010) 

- Vốn điều lệ:  865 tỷ đồng 

- Địa chỉ:  Tầng 1, 10, 11 tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Số điện thoại: 04. 39352722 

- Số fax:  04. 22200669 

- Website:  www.bsc.com.vn  

- Mã cố phiếu:  BSI 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Được cấp phép thành lập ngày 26/11/1999, với tên giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – có trụ sở tại Hà Nội, Công ty vinh dự trở thành 

Công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực chứng 

khoán và cũng là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. 

Tháng 07/07/2000, Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động, BSC chính 

thức mở rộng thị trường hoạt động tại khu vực phía nam. 

Cuối năm 2010, với định hướng phát triển của BIDV, đồng thời để đáp ứng được nhu cầu và đòi 

hỏi của thị trường, BSC tiến hành cổ phần hóa và đấu giá thành công 10.195.570 cổ phần. Ngày 

01/01/2011, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam với số vốn điều lệ là 865 tỷ đồng. 

Ngày 13/07/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã có quyết định số 105/2011/QĐ-

SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với mã giao dịch BSI. Ngày 19/7/2011, 86.5 triệu cổ phiếu BSI 

giao dịch phiên đầu tiên trên sàn giao dịch HSX với giá khởi điểm 10.300 VNĐ/CP. 

Trong suốt hơn 12 năm qua, với sự hậu thuẫn toàn diện, mạnh mẽ và có hiệu quả của BIDV, và 

bằng những nỗ lực tự thân, BSC đã không ngừng vươn lên với mục tiêu trở thành một trong những 

công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay ngoài trụ sở chính tại Hà Nội và một Chi 

nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh, Công ty còn có một hệ thống mạng lưới điểm hỗ trợ giao dịch rộng khắp 

các tỉnh thành với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình. 

 

 

http://www.bsc.com.vn/
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

Công ty có trụ sở chính tại tầng 1, 10, 11 – Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hà Nội và Chi nhánh tại 

lầu 9 – số 146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 

của Công ty bao gồm:  

3.1. Dịch vụ chứng khoán 

 Sản phẩm dịch vụ cơ bản gồm mở tài khoản giao dịch chứng khoán, môi giới tư vấn giao 

dịch chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán, thanh toán tiền, lưu ký chứng khoán, 

môi giới tư vấn và hỗ trợ chuyển nhượng chứng khoán niêm yết 

 Sản phẩm dịch vụ tài chính margin và hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán được xây 

dựng trên những nhu cầu thực tế của khách hàng và đáp ứng chính sách quản trị rủi ro 

cho khách hàng và Công ty 

3.2. Dịch vụ Ngân hàng Đầu tƣ 

 Tư vấn tài chính doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, 

mua bán và sáp nhập doanh nghiệp,… 

 Tư vấn huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước bao gồm thị trường chứng 

khoán và thị trường nợ : Tư vấn cổ phần hóa, tư vấn và bảo lãnh phát hành (phát hành lần 

đầu ra công chúng, phát hành riêng lẻ) cổ phiếu, tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp. 

3.3. Dịch vụ Phân tích và Tƣ vấn đầu tƣ  

 Báo cáo phân tích công ty, báo cáo phân tích ban đầu và báo cáo nhật ký định kỳ hoặc 

theo từng sự kiện 

 Báo cáo phân tích thị trường : tập trung phân tích, cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô, thị 

trường chứng khoán theo ngày/ tuần/ tháng. 

 Các báo cáo chuyên đề cập nhật những thay đổi của chính sách, biến động lớn của nền 

kinh tế….  
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Khối Hỗ trợ Khối Ngân hàng Đầu tư 

Cấp quản trị 

K. Tác nghiệp 

                             BAN  

                       GIÁM ĐỐC 

                       CHI NHÁNH 

 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

Cấp Hội sở 

 

    Cấp Chi nhánh 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
HỘI ĐỒNG 

ĐẦU TƯ 

 

P.Tự  

Doanh 

 

P.Tư 

Vấn 

Tài 

Chính 

 

P.Tư 

Vấn 

Đầu 

Tư 

 

P.Dịch 

Vụ 

Chứng

Khoán 

 

P.Kiểm 

Tra 

Nội Bộ 

 

P.Tổ 

Chức 

Hành 

Chính 

 

P.Kế 

Hoạch 

Tổng 

Hợp 

 

P.Tài 

Chính 

- Kế 

Toán 

 

P.Tổng 

Hợp 

 

P.Tài  

chính 

Kế 

toán 

 

P.Tư 

Vấn 

Tài 

Chính 

 

P.Dịch 

Vụ 

CK 

 

P.Tư 

Vấn 

Đầu 

Tư 

P.Công 

Nghệ 

Thông

Tin 

 

Phòng 

Phân 

Tích 

Nghiên 

Cưu 
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5. Định hƣớng phát triển 

5.1. Mục tiêu kinh doanh 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), tự hào là một 

trong hai công ty chứng khoán được thành lập đầu tiên trên thị trường. Sau một thập kỷ xây dựng 

và phát triển, BSC đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường vốn nói chung và thị trường 

chứng khoán nói riêng. 

Trên cơ sở đánh giá, phân tích kinh tế vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán, mục tiêu chủ yếu 

của Công ty trong giai đoạn 2013-2015 là nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực canh 

tranh nhằm giữ vững vị thế và khẳng định thương hiệu của một tổ chức tài chính chuyên nghiệp. 

5.2. Chiến lƣợc trung và dài hạn 

CHIẾN LƢỢC TRUNG HẠN 

 Hoạt động môi giới : BSC sẽ tập trung phát triển và mở rộng mạng lưới môi giới, tư vấn 

đầu tư chứng khoán, phấn đấu đến cuối năm 2015 BSC nằm trong TOP 10 công ty chứng 

khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường 

 Hoạt động tư vấn tài chính : Không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản 

phẩm tư vấn tài chính hiện đại như tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập, 

tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, BSC tiếp tục thiết lập 

mối quan hệ với các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước để tạo 

nền tảng khách hàng cho sự phát triển trong tương lai gần. 

 Hoạt động đầu tư: BSC sẽ tiếp tục cơ cấu lại danh mục theo hướng nâng cao thanh 

khoản và chất lượng tài sản nhằm quản trị tốt các rủi ro thị trường, nâng cao tỷ lệ an toàn 

vốn khả dụng.    

CHIẾN LƢỢC DÀI HẠN 

Xây dựng và phát triển BSC là một trong số những công ty chứng khoán hàng đầu Việt 

Nam và được các nhà đầu tư quốc tế biết đến như là cầu nối giữa thị trường tài chính 

trong nước và thị trường tài chính thế giới, xứng đáng là một trong bốn trụ cột trong hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

5.3. Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng của Công ty 

HOẠT ĐỘNG HƢỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG 

 Nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội trong việc 

tạo ra sự cân bằng giữa kinh doanh và sự phát triển của cộng đồng, BSC đã xúc tiến nhiều 
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hoạt động mang tính cộng đồng và khuyến khích nhân viên tích cực tham gia, trong đó có 

kể đến những hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, trao quà cho bà 

con nghèo ở Vĩnh Phúc. 

 Các hoạt động tình nguyện, từ thiện xã hội triển khai năm 2012: Nhân dịp đầu năm 2012, 

Đoàn thanh niên BSC đã dành tặng 70 suất quà và nhiều quần áo, sách vở quyên góp 

được cho trẻ em nghèo vượt khó và các hộ gia đình nghèo ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc – 

chương trình Xuân ấm áp tình thương. Đây là hoạt động thường niên được Đoàn cơ sở 

BSC duy trì tổ chức đều đặn hàng năm mỗi dịp Tết Nguyên đán.  

 BSC cũng tích cực hưởng ứng chương trình Hiến máu nhân đạo trong đợt vận động của 

ĐTN BIDV. 

 BSC cũng vận động cán bộ nhân viên công ty với phòng trào lá lành đùm lá rách, quyên 

góp ủng hộ tiền và hiện vật cho đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2012. 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ CỦA CÔNG TY 

 Nhân sự là một trong những giá trị cốt lõi của BSC trong quá trình phát triển từ khi thành 

lập đến nay, chính vì vậy bên cạnh chính sách ưu đãi về lương thưởng cũng như đãi ngộ 

những cá nhân có năng lực, BSC không ngừng mở rộng các hoạt động đoàn thể, hoạt 

động xây dựng kỹ năng làm việc nhóm nhằm giúp nhân viên có điều kiện tìm hiểu lẫn nhau 

để tạo điều kiện hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. 

 Năm 2012, BCH Đoàn BSC đã phối hợp với Công đoàn công ty tổ chức chương trình hành 

trình về nguồn, tìm hiểu lịch sử cách mạng vùng đất lửa Quảng Trị, thăm quan Thành cổ 

Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải – những địa danh lịch sử 

thiêng liêng ghi dấu những chiến công oanh liệt, những hi sinh xương máu của quân và 

dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Đoàn cũng tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh 

hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Chương trình đã 

được tổ chức thành công với sự tham gia của gần 40 đoàn viên thanh niên tại Hội sở và 

chi nhánh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ BSC. 

 Bên cạnh các chương trình trên, BSC cũng liên tục tổ chức các chương trình giao lưu văn 

hóa văn nghệ giữa các phòng có trao giải, chương trình thăm quan dã ngoại cho các đoàn 

viên, hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tổ chức sinh nhật theo tháng 

cho CBNV….nhằm tạo điều kiện để cán bộ trong công ty đoàn kết, gắn bó với Công ty. 
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II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong môi trường kinh tế khủng hoảng, cùng sự trồi sụt khó dự báo của thị trường chứng khoán, 

trước áp lực cạnh tranh gay gắt, nhiều công ty chứng khoán lâm vào tình thế khó khăn, mất khả 

năng thanh toán, hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012 đã giữ được ổn định và tăng trưởng, 

tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu lớn trên thị trường chứng khoán. Các chỉ tiêu về quy 

mô và chất lượng hoạt động của Công ty đều đạt, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có bước 

tăng trưởng vững so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể: 

Nội dung Năm 2011 
Kế hoạch 

2012 
TH 2012 

% KH 

năm 

% TH so 

với 2011 

1. Tổng doanh thu 197,506 122,173 221,125 181% 112% 

2. Tổng chi phí (405,848) (101,651) (200,067) 197% 49% 

3. Lợi nhuận trước thuế (208,412) 20,650 21,174 103% - 

4. Thu dịch vụ ròng 13,418 14,688 43,438 296% 324% 

5. Thị phần môi giới 1.78% 2.0% 2.19% 109% 123% 

 Về cơ cấu thu nhập: cơ cấu doanh thu chuyển dịch mạnh so với cùng kỳ năm 2011, 

nguồn thu từ hoạt động dịch vụ gia tăng đáng kể. Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động dịch vụ 

tăng mạnh trong tổng doanh thu, từ 15% năm 2011 lên 32% năm 2012. Tăng chủ yếu do 

nỗ lực gia tăng doanh thu tại các mảng hoạt động môi giới và tư vấn tài chính. Doanh thu 

từ hoạt động kinh doanh vốn vẫn chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu của 

công ty xấp xỉ 34% (giảm nhẹ 2% so với 2011). 

 Về lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính: 

Năm 2012, với những nỗ lực trong toàn bộ hoạt động quản lý kinh doanh của mình công ty 

đã gia tăng doanh thu đồng thời kiểm soát tốt hơn chi phí, do đó đã đạt được mức lợi 

nhuận trước thuế là 21,1 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

Một trong những nỗ lực đáng kể góp phần không nhỏ vào hoàn thành tổng lợi nhuận kế 

hoạch được giao năm 2012 là việc gia tăng thị phần môi giới. Bằng những cải cách mạnh 

mẽ của công ty trong cơ chế hoạt động của khối môi giới như triển khai áp dụng lương 

khoán theo doanh thu, đẩy mạnh khai thác và phát triển các sản phẩm tiện ích, các ứng 

dụng công nghệ thông tin… trong năm 2012, thị phần môi giới đạt 2.19% vượt kế hoạch 

năm 9% và tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2011. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tài 

chính trong năm 2012 cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, tổng doanh thu mang lại từ hoạt 

động này vượt 2 lần kế hoạch năm đề ra và tăng trưởng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 

2011. 
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 Các kết quả khác đạt được trong hoạt động kinh doanh: 

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với các chỉ tiêu về quy mô và chất 

lượng hoạt động, năm 2012 BSC còn có sự chuyển biến thực chất trong nỗ lực củng cố uy 

tín, thương hiệu trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. 

Là một công ty con của BIDV, BSC đã tận dụng có hiệu quả lợi thế sẵn có của hệ thống 

BIDV để nâng cao thương hiệu trên hai phương diện chính là (1) Đem đến cho thị trường, 

khách hàng những sản phẩm dịch vụ tài chính mới nhất của một ngân hàng đầu tư và (2) 

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt nhất. 

Thương hiệu BSC luôn đi cùng BIDV trong các giao dịch thu xếp vốn lớn, có tính chất điển 

hình trên thị trường, cho các doanh nghiệp đầu ngành như tập đoàn Vincom, CTCP Hoàng 

Anh Gia Lai, tập đoàn BIM – Quảng Ninh…    

Năm 2012 là năm BSC thực hiện giới thiệu được một số cơ hội đầu tư trái phiếu doanh 

nghiệp với quy mô lớn ra thị trường cùng với ngân hàng mẹ; và tham gia đấu thầu thành 

công, trong liên danh 03 bên giữa BSC với Morgan Stanley và Citi Group, gói dịch vụ cổ 

phần hóa cho Vietnam Airlines;… BSC cũng đã hoạt động khá tích cực trong việc mở rộng 

thị phần khách hàng môi giới đến thiết lập các giao dịch kinh doanh trên thị trường kinh 

doanh vốn, thị trường thu xếp vốn sơ cấp cho các doanh nghiệp. 

Cơ chế quản trị điều hành trong năm 2012 cũng được công ty triển khai mạnh mẽ và đồng 

bộ. Các hoạt động từ rà soát, ban hành các văn bản chế độ quy trình nghiệp vụ đến triển 

khai các giải pháp kinh doanh và kiểm soát kế hoạch kinh doanh đặt ra đến từng bộ phận 

kinh doanh thông qua hệ thống giao và đánh giá thực hiện các chỉ tiêu cốt yếu KPIs. Ngoài 

ra, công ty đã thường xuyên thực hiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng 

được các nhu cầu giao dịch trực tiếp, tiếp cận thông tin trực tuyến của khách hàng. Xây 

dựng và củng cố bộ máy kiểm soát rủi ro trên toàn hệ thống nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của BSC trên thị trường. 
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2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành: 

1. Ông  Đỗ Huy Hoài – Tổng Giám đốc 

 

Sinh năm 1963  

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế Quốc dân 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 02/1988 

Được bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSC vào 01/01/2007 

2. Bà Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc 

 

Sinh năm 1975 

Cử nhân Học Viện Ngân hàng 2001 

Quá trình công tác: Công tác tại BIDV từ năm 1998. 

Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BSC từ ngày 01/04/2008 

3. Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Tổng Giám đốc 

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Ngoại thương Hà Nội 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 03/2001 

Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào ngày 15/10/2007 

4. Ông Nguyễn Quốc Tín – Phó Tổng Giám đốc  

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ Quản trị Tài chính kế toán – Đại học Deakin, Úc 

Quá trình công tác: Công tác tại BSC từ tháng 10/2009. 

Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh từ tháng 
11/2009 

5. Ông Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám Đốc 

 

Sinh năm 1978 

Cử nhân Tài chính Ngân Hàng – ĐH KTQD 

Quá trình công tác: Công tác tại BIDV từ 2002 

Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc vào ngày 15/05/2012. 
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2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: 

- Bà Lưu Diễm Cầm – chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty được bổ nhiệm ngày 17/12/2010 và 

miễn nhiệm ngày 15/05/2012. 

- Ông Lê Quang Huy – chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty được bổ nhiệm ngày 15/05/2012. 

- Ông Nguyễn Văn Thắng – chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty được bổ nhiệm ngày 

15/10/2007 và miễn nhiệm ngày 15/01/2013. 

2.3. Số lƣợng cán bộ nhân viên: 

Tính tới thời điểm 31/12/2012 tổng số cán bộ công nhân viên của BSC là 146 người (trong đó 3 cán 

bộ thực hiện hợp đồng khoán gọn vụ việc với công ty) giảm 30 người so với số lượng năm 2011. 

Theo địa bàn hoạt động: 

 Số lượng %  tổng số LĐ 

Hội sở 94 64.38% 

Chi nhánh 52 35.62% 

Theo cơ cấu độ tuổi:  

 Số lượng %  tổng số LĐ 

Từ 30 tuổi trở xuống 87 59.6 

Từ 31 đến 35 tuổi 42 28.8 

Từ 36 đến 40 tuổi 10 6.8 

Từ 41 đến 45 tuổi 4 2.8 

Trên 45 tuổi 3 2.0 

Chính sách tuyển dụng 

Với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và từng bước trở thành đơn một trong 

những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường, công ty tác tuyển dụng được BSC luôn được 

thực hiện trên cơ sở những định hướng chính sau: 

 Tuyển dụng những chuyên gia hàng đầu trên thị trường để tạo ra sức bật mạnh mẽ cho 

các hoạt động của công ty 

 Tuyển dụng đội ngũ những cán bộ có cam kết và gắn bó lâu dài với công ty để tạo ra tính 

bền vững trong sự phát triển của công ty 

Chính sách đào tạo 

Là đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính trên thị trường chứng khoán, nằm trong chiến lược xây 

dựng nguồn nhân lực trở thành năng lực cốt lõi tạo nền tảng cho sự phát triển của của công ty, 

BSC chủ trương đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ trực tiếp thông qua những công việc thực tế 

nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như thúc đẩy tính khả năng sáng tạo của từng cán bộ. 
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Bên cạnh đó hàng năm BSC cũng định kỳ xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm bổ sung các kiến thức, 

kỹ năng cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng các yêu cầu mới trong kế hoạch phát triển của công ty. 

Thông qua các hoạt động này cũng tạo ra sự gắn bó và cam kết lâu dài của nhân sự với  công ty 

Chính sách lƣơng thƣởng 

Hiên nay, BSC đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng chính sách lương thưởng trên cơ sở hệ 

thống đánh giá KPI (Key Performance Indicators), một trong những công cụ quản trị tiên tiến và 

hiệu quả bậc nhất trên thế giới hiện nay. Thông qua hệ thống này, mỗi cán bộ phụ thuộc vào tầm 

quan trọng của vị trí công tác, năng suất lao động và khả năng đóng góp cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty đều được đánh giá một cách chính xác, rõ ràng, minh bạch và có được 

những chính sách đãi ngộ xứng đáng theo quy định của công ty. Chính sách lương thưởng mới đã 

và đang từng bước nâng cao một cách rõ rệt động lực lao động của cán bộ góp phần nâng cao kết 

quả kinh doanh của công ty. 

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống các chính sách liên quan đến nguồn nhân lực của công ty, BSC 

cũng đã từng bước nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách đãi ngộ đặc biệt nhằm gìn giữ lực 

lượng cán bộ chủ chốt và thu hút đội ngũ nhân sự có chất lượng cao trên thị trường hiện nay góp 

phần vào việc gia tăng khả năng cạnh tranh về nguồn nhân lực của công ty trên thị trường. 

3. Tình hình tài chính 

           Đơn vị: triệu đồng  

Nội dung Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm 

I.  Tình hình tài chính    

1. Doanh thu 197,506 221,125 12% 

2. Thuế và các khoản phải nộp - -  

3. Lợi nhuận trước thuế (208,412) 21,174 - 

4. Lợi nhuận sau thuế (208,412) 21,174 - 

II. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu    

1. Tổng tài sản 3,161,043 1,307,717 -58% 

2. Vốn chủ sở hữu 656,613 677,545 3% 

Trong đó: Vốn điều lệ 865,000 865,000 - 

3. Hệ số thanh toán ngắn hạn 1.2 1.9 58% 

4. Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.8 0.5 -38% 

5. Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 3.8 0.9 -76% 

6. Hệ số LNST/Tổng tài sản - 1.6% - 

7. Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu - 3.1% - 

8. Tỷ lệ vốn khả dụng 177% 171% -3% 

 



 

14 
 

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Loại cổ đông Số lƣợng cổ đông Số lƣợng cổ phần Tỷ lệ 

Trong nước 796   86,012,954  99.44% 

- Tổ chức 2   76,225,337  88.12% 

- Cổ phiếu quỹ 0                  -    - 

- Cá nhân 794     9,787,617  11.32% 

Nước ngoài 28        487,046  0.56% 

- Tổ chức 1        374,450  0.43% 

- Cá nhân 27          112,596  0.13% 

TỔNG CỘNG 824   86,500,000  100% 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Họ và tên 
Số CMND 

/DKKD 
Địa chỉ Số cổ phần 

Tỷ lệ  
sở hữu 

Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam 

0100150619 
35 Hàng Vôi – 

Hoàn Kiếm – Hà Nội 
76,225,330 88,12% 

TỔNG 
  

76,225,330 88,12% 
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III – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2012 

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2012 với nhiều khó khăn, Công ty vẫn không ngừng nỗ 

lực bám sát thị trường phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh.  

 Về cơ cấu tài sản: tổng tài sản năm 2012 giảm mạnh so với năm 2011 do giảm các khoản 

phải trả ngắn hạn khác. Mặc dù tổng tài sản giảm nhưng hiệu quả sử dụng tài sản lại tăng 

đáng kể, thể hiện ở tổng doanh thu năm 2012 tăng 12% so với năm 2011. 

 Công ty cũng nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu tài sản thông qua việc tái cơ cấu danh mục đầu tư 

tài chính. Tổng giá trị đầu tư tài chính đã rút vốn trong năm 2012 là 246 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22% 

so với danh mục cuối năm 2011. Hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính cũng đóng 

góp một phần đáng kể trong tổng thu nhập năm 2012 của Công ty. 

 Với mức lợi nhuận đạt hơn 21 tỷ, Tổng vốn chủ sở hữu năm 2012 đã tăng lên trên 677 tỷ, 

tăng thêm 3% so với năm 2011. 

Để đạt được những kết quả nêu trên, có những mặt công ty đã làm tốt nhưng cũng vẫn còn những 

mặt hạn chế. Cụ thể: 

1.1. Những mặt đạt đƣợc 

 Kết quả kinh doanh có lãi và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do đại 

hội đồng cổ đông đặt ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục suy giảm, các công 

ty cùng ngành gặp nhiều khó khăn, cắt giảm quy mô hoạt động và thua lỗ kéo dài. 

 Cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực dịch vụ ít rủi ro, giảm tác động 

tiêu cực của thị trường lên kết quả kinh doanh. Đáng lưu ý là doanh thu từ lĩnh vực tư vấn 

tài chính tăng trưởng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2011 nhờ những định hướng phù hợp 

về chiến lược thị trường, sản phẩm và nhân sự; doanh thu từ hoạt động môi giới được 

củng cố khi thị phần tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ so với năm 2011, tăng 23% nhờ các 

biện pháp cải tiến đối với khối môi giới như áp dụng cơ chế lương khoán, tăng sale, giảm 

back, triển khai các sản phẩm tiện ích, thành lập bộ phận phát triển sản phẩm.       

 Hoạt động đầu tư tài chính được tăng cường một bước trong kiểm soát rủi ro, cơ cấu 

danh mục được thực hiện khá quyết liệt ngay từ đầu năm nên danh mục đầu tư phản ánh 

sát hơn với giá trị thị trường và gia tăng thanh khoản đáng kể cho toàn doanh mục. Ưu tiên 

cho hoạt động trading với chiến lược quay vòng vốn nhanh và xây dựng cơ chế kiểm soát 

rủi ro hiệu quả, hạn chế rủi ro mang tính tác nghiệp cũng như có tính chiến lược.  

 Công tác quản trị điều hành được hoàn thiện một bước, đặc biệt là công tác quản trị chi 

phí tiết giảm tới 17% so với kế hoạch. Các giải pháp đưa ra được thực thi mạnh mẽ, việc 

tiết giảm chi phí và tái cơ cấu bộ máy khối hỗ trợ được triển khai dứt điểm; việc giao và 
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đánh giá kế hoạch kinh doanh gắn với mục tiêu lợi nhuận được triển khai tới từng phòng – 

đơn vị kinh doanh. 

1.2. Những mặt chƣa làm đƣợc 

 Sự nhạy bén với những biến động thị trường của các bộ phân kinh doanh trong công ty 

còn hạn chế, nhiều cơ hội kinh doanh có thể tận dụng được trên thị trường có lúc bị bỏ qua 

hoặc thực hiện kém hiệu quả.  

 Việc khai thác lợi thế hệ thống của Ngân hàng mẹ để phát triển các cơ hội kinh doanh 

chưa thực sự có hiệu quả và chưa đạt được như kỳ vọng. Việc củng cố năng lực cung ứng 

dịch vụ chứng khoán, dịch vụ tư vấn tài chính trong các khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn 

diện với các đối tác là khách hàng lớn của BIDV chưa được thực hiện triệt để. 

 Đội ngũ nhân sự đang tiếp tục phải củng cố, cơ cấu lại cho phù hợp với yêu cầu của hoạt 

động kinh doanh nên năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống chưa được cải thiện mạnh 

mẽ, chất lượng cung ứng một số sản phẩm, dịch vụ chưa cao, gia tăng sức ép lên ban 

điều hành công ty. 

2. Kế hoạch phát triển trong năm 2013 

 Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, các hoạt động của công ty sẽ co về hoạt 

động lõi để đảm bảo an toàn và sẵn sàng khi thị trường phục hồi, mục tiêu tiên quyết trong 

năm 2013 của Công ty là chống đỡ với khó khăn khi thị trường sụt giảm và phấn đấu hoạt 

động kinh doanh có lãi. 

 Thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí tối đa bao gồm chi phí quản lý và chi phí nhân 

viên thông qua nâng cao năng suất lao động. 

 Giữ vững và phát triển thị phần môi giới với mục tiêu đến năm 2015 nằm trong top 10 các 

công ty chứng khoán có thị phần lớn. 

 Tiếp tục xây dựng và mở rộng các sản phẩm chính của ngân hàng đầu tư (tư vấn tái cấu 

trúc, M&A…), mở rộng thị trường đầu ra sang thị trường nước ngoài. 

 Tiếp tục tái cơ cấu hoạt động đầu tư tài chính theo hướng nâng cao tính thanh khoản, đáp 

ứng các tỷ lệ giới hạn của thông tư 210/2012/TT-BTC.  

 Nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua đào tạo, bổ sung nhân sự chất lượng tốt, rà soát 

quy trinh, quy chế nhân sự. 



 

17 
 

IV – ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

Năm 2012 cũng là một năm không thành công của công ty chứng khoán, thống kê kết quả kinh 

doanh của các công ty chứng khoán cho thấy, có trên 50% số lượng công ty chứng khoán bị lỗ 

trong năm 2012 và 70% số lượng công ty chứng khoán lỗ lũy kế. Hoạt động nghiệp vụ của các 

công ty chứng khoán tiếp tục sụt giảm về doanh thu so với các năm trước do thị trường giảm điểm 

mạnh và thanh khoản thấp. Khó khăn của thị trường còn ảnh hưởng đến khả năng an toàn tài chính 

của các công ty chứng khoán, trong năm 2012 có đến 11 công ty chứng khoán bị đưa vào diện 

kiểm soát đặc biệt, trong đó có 4 công ty bị đình chỉ hoạt động và một số công ty đã rút bớt nghiệp 

vụ kinh doanh chứng khoán và con số này dự báo sẽ còn tăng lên. 

Trước áp lực cạnh tranh gay gắt, nhiều công ty chứng khoán lâm vào tình thế khó khăn, mất khả 

năng thanh toán, nhưng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 đã giữ được ổn định và tăng 

trưởng. Đây là một kết quả đáng khích lệ so với các công ty cùng ngành. Các chỉ tiêu về quy mô và 

chất lượng hoạt động đều vượt mức chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

ngày 14/04/2012, cụ thể: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 % KH 

1 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 20.650 21.174 103% 

2 Thị phần (%) 2% 2.19% 109% 

3 ROE Trên 2% 2.5% - 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị triển khai giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và 

Đại Hội cổ đông thông qua các hình thức sau:  

 Giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động hành tháng của Ban Tổng giám đốc, 

chi tiết tới từng mảng nghiệp vụ (hoạt động đầu tư, hoạt động tư vấn tài chính, hoạt động 

môi giới), kết hợp với rà soát báo cáo tài chính được lập hàng tháng. 

 Giám sát các kết luận chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp giao ban công 

ty hàng tháng/quý. 

 Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của Ban Kiểm soát về công tác quản trị 

điều hành của Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động của công ty. 

Kết quả giám sát cho thấy, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng định 

hướng theo kế hoạch kinh doanh Đại hội cổ đông đã nghị quyết đồng thời tuân thủ các chỉ đạo điều 

hành của Hội đồng quản trị. Hoạt động của công ty cũng tuyệt đối tuân thủ pháp luật và các quy 

định về kinh doanh chứng khoán. 
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3. Kế hoạch, định hƣớng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 

Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng chậm và nhiều biến động trong năm 

2013. Các nhà làm chính sách sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề khó nhăn của kinh tế vĩ mô: giảm 

lạm phát, giảm bội chi ngân sách, tăng hiệu quả đầu tư công và vấn đề phức tạp nhất là tái cơ cấu 

hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu. Kế hoạch tăng trưởng được chính phủ đưa ra ở mức thấp, 

GDP tăng trưởng 5,5% và lạm phát dưới 8% thể hiện quyết tâm ổn định kinh tế và quan điểm thận 

trọng của Chính phủ trong năm 2013. 

Hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do nền kinh tế chưa phục hồi và phải xử lý 

các tồn đọng do các năm trước để lại. Thị trường chứng khoán do đó chưa thể kỳ vọng một mức 

tăng trưởng mạnh. Thay vào đó là khả năng thị trường đi ngang với những song hồi ngắn hạn, 

thanh khoản toàn thị trường thấp. 

Trong môi trường cạnh tranh của các công ty chứng khoán ngày càng khốc liệt, để tiếp tục kiên trì 

mục tiêu nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực cạnh tranh nhằm giữ vững và nâng cao 

vị thế của Công ty trên thị trường, Hội đồng quản trị công ty sẽ tập trung vào các hướng hoạt động 

như sau: 

 Khai thác triệt để lợi thế của BIDV, trong việc mở rộng và phát triển khách hàng. Tập trung 

đẩy mạnh phát triển mảng khách hàng nước ngoài.  

 Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin nhằm khai thác và phát triển các sản phẩm dịch vụ 

mới nâng cao năng lực cạnh tranh. 

 Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng cách đẩy mạnh tái cơ cấu tài sản, danh mục 

đầu tư. 

 Tăng cường kiểm soát doanh thu, chi phí nhằm duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, chống 

đỡ với những khó khăn của thị trường và sẵn sàng khi có thị trường cơ hội phục hồi. 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị và kiểm soát rủi ro. Phân loại rủi ro thành các nhóm rủi 

ro pháp lý, rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính… nhằm quản trị tốt hơn, đảm bảo công ty 

không mắc phải các rủi ro có thể ảnh hưởng tới hoạt động và kế hoạch kinh doanh đã đặt 

ra 
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V – QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị: 

Ông Hoàng Huy Hà – Chủ tịch HĐQT 

 

Sinh năm 1955 

Tiến sỹ Kinh tế 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ năm 1986 và hiện đang là Uỷ 

viên HĐQT BIDV 

Được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BIDV từ 

31/7/2011 

Ông Đỗ Huy Hoài – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

 

Sinh năm 1963  

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế Quốc dân 

Quá trình công tác: Công tác tại BIDV từ tháng 02/1988 và hiện đang 

là Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán BIDV 

Được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BIDV 

ngày 17/12/2010 

Ông Trần Phƣơng - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

 

Sinh năm 1973 

Thạc sỹ Tài chính -  Đại học New South Wales - Úc. 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 10/1997 

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc BIDV. 

Được bổ nhiệm: Uỷ viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán BIDV ngày 

17/12/2010 

Ông Nguyễn Quốc Hƣng - Ủy viên Hội đồng Quản trị 

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ tài chính – ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 12/1999 hiện đang là 

Phó Giám đốc Ban Đầu tư BIDV 

Được bổ nhiệm: Uỷ viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán BIDV ngày 

17/12/2010 

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  

 

Sinh năm 1977 

Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Ngoại thương Hà Nội 

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 03/2001 

Được bổ nhiệm: Uỷ viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán BIDV ngày 

17/12/2010 và miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 

15/03/2013 



 

20 
 

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát: 

1. Bà Bùi Thị Hòa – Trƣởng Ban kiểm soát 

 

Sinh năm 1976  

Cử nhân tài chính kế toán – Học viện tài chính  

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ tháng 12/1999 hiện đang là Phó 

Giám đốc Ban Tài chính BIDV 

Được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán BIDV 

ngày 17/12/2010 

2. Hoàng Thị Hƣơng – Thành viên Ban kiểm soát  

 

Sinh năm 1974 

Thạc sỹ kinh tế  

Quá trình công tác : Công tác tại BIDV từ năm 1997 và hiện đang là 

Trưởng phòng - Ban Kiểm tra và giám sát BIDV 

Được bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán 

BIDV từ ngày 17/12/2010 

3. Ông Trần Minh Hải – Thành viên Ban kiểm soát 

 

Sinh năm 1973 

Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học Viện Ngân hàng 

Quá trình công tác: Công tác tại BIDV từ năm 1997 và hiện đang là 

chuyên viên Phòng Quản trị rủi ro Công ty CP Chứng khoán BIDV 

Được bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán 

BIDV ngày 31/07/2011 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012: 

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trước những biến động của thị trường chứng khoán nói riêng và môi trường kinh doanh nói chung 

trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ hoạt động của Ban 

Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt 

động kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty phù hợp với quy chế, quy định của Công ty và 

của Pháp luật, bám sát mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. 
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Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị cũng triệu tập các cuộc họp đột xuất để đảm bảo kịp 

thời chỉ đạo, điều chỉnh các quyết định quản lý phù hợp với diễn biến phức tạp của tình hình hoạt 

động kinh doanh của công ty trong bối cảnh thị trường năm 2012. Các hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản, fax, email cũng được áp dụng để có kênh thông tin trao đổi thường xuyên, linh hoạt giữa 

các thành viên của Hội đồng quản trị. Nội dung chính thảo luận tại các phiên họp sau khi đạt được 

sự thống nhất giữa các thành viên Hội đồng quản trị được thể chế thành Nghị quyết HĐQT. Trong 

năm 2012, HĐQT triệu tập 7 phiên họp và ban hành một số nghị quyết với các nội dung chính như 

sau: 

 Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 

 Thống nhất phê duyệt ban hành các quy chế về thu nhập tiền lương năm 2012 và trình tự, 

thủ tục đánh giá, kết quả chuyển xếp lương theo quy chế mới. 

 Thông qua kế hoạch ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và BKS 

 Thông qua chiến lược năm 2012 trong đó: đầu tư ngắn với tinh thần thận trọng hướng tới 

mục tiêu có lãi và tăng cường kiểm soát rủi ro, đầu tư trung và dài hạn năm 2012 theo 

hướng tái cơ cấu danh mục và thoái vốn. 

 Chỉ đạo việc tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện đề án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của 

công ty 

 Chấp thuận thành lập hội đồng và kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo nguyên tắc định biên 

không thay đổi.  

 Triển khai hợp tác kinh doanh với BIDV trên một số mảng nghiệp vụ trọng tâm 

 Thống nhất thông qua kết quả Báo cáo soát xét vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2012 và 

báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tại 30/06/2012. 

 Xác định định hướng hoạt động kinh doanh và dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2013 

 Bổ nhiệm, điều động một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Công ty. 

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 đã góp phần vào sự thành công của công ty. Ban 

Kiểm soát với ba thành viên là những người có kinh nghiệm quản lý, có trình độ cao về kế toán, tài 

chính đã phát huy vai trò là cơ quan giám sát HĐQT và Ban điều hành để đảm bảo sự tuân thủ 

pháp luật, tuân thủ Điều lệ, Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quy chế quản trị công ty cũng 

đã có những quy định thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Ban Kiểm soát có đủ điều 

kiện thực hiện hết các chức năng, quyền hạn của mình cả về cơ sở vật chất hoạt động và cách 

thức thu thập thông tin, báo cáo. Các cuộc họp HĐQT đều có đại diện Ban Kiểm soát tham dự hoặc 

giám sát thông qua tài liệu họp được gửi cùng khi công ty gửi thư mời họp HĐQT. 



 

22 
 

Với đặc thù là một công ty chứng khoán, Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ bắt buộc 

theo quy định của Quy chế và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo quyết định 

số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính. Hệ thống kiểm soát nội bộ với đội ngũ dày 

dặn kinh nghiệp, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề thực hiện việc kiểm soát tuân thủ quy trình, quy 

chế của công ty và kiểm toán nội bộ. Hệ thống Kiểm soát nội bộ tuy không thuộc Ban kiểm soát 

nhưng cũng được xem là cánh tay nối dài của Ban kiểm soát trong việc duy trì giám sát hằng ngày. 

Các báo cáo kết quả kiểm soát của hệ thống Kiểm soát nội bộ cũng là nguồn thông tin quan trọng 

giúp cho Ban kiểm soát có nguồn thông tin quan trọng giúp Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, 

nhiêm vụ của mình. 

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012: 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông, Trên cơ sở hoạt 

động thực tế của HĐQT, BKS, Công ty đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát BSC như sau: 

 Thù lao của Hội đồng quản trị: 

 Tổng số thành viên: 5 thành viên 

 Tổng thù lao năm 2012: 216 triệu đồng 

 Thù lao của Ban Kiểm soát: 

 Tổng số thành viên: 3 thành viên 

 Tổng thù lao năm 2012: 54 triệu đồng 

 Phụ cấp hội họp năm 2012: 

 Mức phụ cấp: 2 triệu đồng/người/lần 

 Tổng phụ cấp năm 2012: 68 triệu đồng 
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VI – BÁO CÁO KIỂM TOÁN 














































































































