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I. LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG 

1. GIỚI THI ỆU VỀ CÔNG TY 

♦ Tên gọi của Công ty :  Công ty Cổ phần Chứng khoán ðại Vi ệt 
♦ Tên tiếng Anh  : Dai Viet Securities Corporation  
♦ Tên tiếng Anh viết tắt : DVSC 
♦ Trụ sở chính  :  194 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM 
♦ ðiện thoại  :  (84.8) 39.144.288 
♦ Fax  :  (84.8) 39.144.268 
♦ Website  :  www.dvsc.com.vn  
♦ Email  :  info@dvsc.com.vn  
♦ Logo                                : 

 
♦ Vốn ñiều lệ  :  250.000.000.000 ñồng 
♦ Giấy phép thành lập :  15/UBCK-GPHðKD do Ủy ban Chứng khoán  

Nhà Nước cấp ngày 28 tháng 6 năm 2006. 
♦ Mã số thuế  :  0304407252 
♦ Ngành nghề kinh doanh : 

- Môi giới chứng khoán 
- Tư vấn tài chính và ñầu tư chứng khoán 
- Hoạt ñộng lưu ký chứng khoán 
- Tự doanh chứng khoán. 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN 

16/6/2006 Công ty Cổ phần Chứng khoán ðại Việt (DVSC) ñược thành lập với vốn ñiều lệ 10 tỷ ñồng 
theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 4103004900 do Sở KH-ðT TPHCM cấp (ñăng 
ký lần ñầu). Trụ sở chính ñặt tại Lầu 3, Toà nhà StarView, 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, 
TPHCM. 

28/6/2006 DVSC chính thức ñi vào hoạt ñộng theo Giấy phép số 15/UBCK-GPHðKD của UBCKNN.  

28/9/2006 DVSC trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM (nay là Sở Giao 
dịch Chứng khoán TPHCM – HOSE). 

05/12/2006 DVSC trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX). 

19/12/2006 DVSC ñược Sở KH-ðT TPHCM cấp thay ñổi Giấy CNðKKD lần 1, theo ñó vốn ñiều lệ mới 
của DVSC là 44 tỷ ñồng.  

05/02/2007 DVSC chuyển trụ sở về Lầu 2 & 4, Toà nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM. 

02/4/2007 DVSC tăng vốn lên 250 tỷ ñồng, ñược thực hiện ñầy ñủ các nghiệp vụ của 1 công ty chứng 
khoán, gồm: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Tư vấn. 

04/4/2008 UBCK có Quyết ñịnh số 261/Qð-UBCK chấp thuận cho DVSC thành lập Chi nhánh Hà Nội 
tại 18 Núi Trúc, Ba ðình, Hà Nội. 

20/3/2009 UBCK có Quyết ñịnh số 218/UBCK-GP chấp thuận cho DVSC ñược rút bớt nghiệp vụ Bảo 
lãnh phát hành. 

24/02/2010 DVSC chuyển Chi nhánh Hà Nội về 96 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo Quyết ñịnh số 
130/Qð-UBCK của UBCK.  
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3. PHƯƠNG CHÂM HO ẠT ðỘNG 

� ðối với khách hàng: Cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng và và ñộ tin cậy cao  

� ðối với cổ ñông: Tối ña hoá lợi ích của cổ ñông  

� ðối với nhân viên: Trở thành lựa chọn hàng ñầu trong lĩnh vực tài chính  

� ðối với xã hội:  Luôn là công dân tốt 

4. ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

� Sứ mệnh: Tối ña hoá lợi ích của các cổ ñông và khách hàng 

� Tầm nhìn: Trở thành một trong những CTCK có tiềm lực tài chính mạnh nhất 
(TOP 10 các CTCK có vốn ñiều lệ lớn nhất) và ñứng vào TOP 10 CTCK dẫn ñầu 
về thị phần môi giới, trở thành ngân hàng ñầu tư chuyên nghiệp 

� Giá trị cốt lõi:  An toàn, ñạo ñức và xây dựng các mối quan hệ bền chặt 

� Mục tiêu: Niêm yết, tăng vốn, tái cấu trúc và mở rộng mạng lưới, phát triển sản 
phẩm mới, tăng cường công tác quản trị. 
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II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

1. NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2010  

Năm 2010 là một năm khó khăn ñối với ngành tài chính thế giới nói chung và Việt Nam 
nói riêng. Hàng loạt những bất ổn vĩ mô trên thế giới như khủng hoảng nợ châu Âu, 
căng thẳng trên bán ñảo Triều Tiên và những tranh chấp ở khu vực Trung ðông… Kinh 
tế thế giới phục hồi chậm chạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.  

Trong nước lạm phát và tỷ giá tiếp tục là ñề tài nóng. Lãi suất lên cao gây khó khăn cho 
nền kinh tế. Thị trường chứng khoán ñã có sự ñiều chỉnh từ mức 494.77 ñiểm vào ngày 
31/12/2009 xuống 478.75 ñiểm vào ngày 29/12/2010.  

Trong bối cảnh ñầy khó khăn, kết quả kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán ðại 
Việt (DVSC) ñã không ñạt ñược các chỉ tiêu kế hoạch ñề ra. 

I. Tổng doanh thu 111,609,468,400    69,157,575,375   61.96%

1 Môi giới chứng khoán 33,673,815,456      10,936,860,632   32.48%

2 ðầu tư CK, góp vốn 13,000,000,000      9,769,589,709     75.15%

4 Tư vấn TCDN 448,000,000           2,411,272,727     538.23%

5 Hoạt ñộng khác 64,487,652,944      46,211,037,163   71.66%

II. Tổng chi phí 50,909,400,000      60,219,440,542   118.29%

III. LNTT 60,700,068,400      8,938,134,833     14.73%

Khoản mụcSTT
Kế hoạch 

2010
Thực hiện 

2010

% TH 
so với 

KH

 
ðiều cần lưu ý là kế hoạch năm 2010 ñược xây dựng trên bối cảnh nền kinh tế năm 2009 
phục hồi khá ấn tượng ñi kèm với triển vọng phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng 
khoán. Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trong năm 2010 lại hoàn toàn khác. 

So với kế hoạch, doanh thu của Công ty năm 2010 chỉ ñạt 62.12%, lợi nhuận trước thuế 
14.73%. Tuy nhiên, trong năm 2010 Công ty cũng ñạt ñược nhiều kết quả ñáng khích lệ 
như doanh thu tư vấn tăng gấp 5 lần, từng bước cơ cấu lại danh mục ñầu tư phù hợp với 
tình hình chung của thị trường, sàng lọc và sắp xếp lại nhân sự… 

2. NHỮNG THAY ðỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 

� Ngày 18/01/2010, HðQT ban hành Quyết ñịnh số 02/2010/Qð-HðQT về việc 
chuyển ñịa ñiểm chi nhánh Hà Nội (từ 18 Núi Trúc, Q.Ba ðình sang 96 Bà 
Triệu, Q.Hoàn Kiếm) từ ngày 5/2/2010; 

� Ngày 17/3/2010, HðQT ban hành Quyết ñịnh số 06/2010/Qð-HðQT về việc bổ nhiệm 
ông Nguyễn Hữu Lý giữ chức vụ Phó Tổng giám ñốc từ ngày 17/3/2010; 

� Ngày 20/5/2010, HðQT ban hành Quyết ñịnh số 08/2010/Qð-HðQT về việc bổ 
nhiệm ông Nguyễn Hữu Lý giữ chức vụ Phó Tổng giám ñốc kiêm Giám ñốc chi 
nhánh Hà Nội từ ngày 24/5/2010; 
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� Ngày 21/7/2010, HðQT ban hành Quyết ñịnh số 11/2010/Qð-HðQT về việc 
miễn nhiệm thành viên HðQT ñối với ông Thái Tấn Dũng và bà Võ Thị Huyền 
Lan từ ngày 21/7/2010; 

� Ngày 30/8/2010, HðQT ban hành Quyết ñịnh số 12/2010/Qð-HðQT về việc 
miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám ñốc ñối với ông Hoàng Văn Tự từ ngày 
6/9/2010; 

� Ngày 30/8/2010, HðQT ban hành Quyết ñịnh số 13/2010/Qð-HðQT về việc bổ 
nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám ñốc ñối với ông Nguyễn Hữu Lý từ ngày 
6/9/2010 ñến 6/12/2010; 

� Ngày 28/12/2010, HðQT trị ban hành Quyết ñịnh số 22/2010/Qð-HðQT về việc 
gia hạn chức vụ Quyền Tổng giám ñốc ñối với ông Nguyễn Hữu Lý từ ngày 
6/12/2010 ñến 6/3/2011. 

3. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011 

Năm 2011 ñược dự ñoán nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc ñộ chậm lại 
và bền vững hơn. Do ñó, khả năng hồi phục của thị trường chứng khoán ñược ñánh giá 
cao nhưng sẽ không có nhiều ñột biến.  

Với áp lực lạm phát như cuối năm 2010 và ñầu 2011 thì việc áp dụng các chính sách thắt 
chặt tiền tệ của Chính phủ sẽ ảnh hưởng không tốt ñối với dòng tiền ñi vào thị trường, mặt 
bằng lãi suất cao gây bất lợi cho các doanh nghiệp trong việc duy trì và thúc ñẩy sản xuất 
kinh doanh cũng như hạn chế dòng tín dụng vào kênh chứng khoán và bất ñộng sản. 

Tuy nhiên, mặt bằng giá cổ phiếu hiện ñang rất hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tư dài hạn. 
Tình hình kinh tế vĩ mô sẽ dần ổn ñịnh sau khi các gói giải pháp của Chính phủ ñược 
thực thi. ðó chính là những yếu tố thúc ñẩy thị trường chứng khoán phát triển và tăng 
trưởng bền vững trong năm 2011. 

Năm 2011, DVSC sẽ tập trung vào 3 yếu tố chính là vốn, công nghệ và con người. Về 
vốn, DVSC sẽ nâng cao năng lực tài chính từ các nguồn như tái cơ cấu danh mục ñầu tư, 
xử lý thu hồi nợ, liên kết với các tổ chức tài chính… Về công nghệ, DVSC sẽ tiếp tục 
ñầu tư nâng cấp hạ tầng, phần cứng và phần mềm nhằm ổn ñịnh hệ thống, phát triển 
thêm nhiều tiện ích mới cho khách hàng. Về con người, DVSC chú trọng tìm kiếm bổ 
sung nhân sự các vị trí chủ chốt, các khâu còn yếu và thiếu. 

Về kết quả kinh doanh, dự kiến năm 2011 lợi nhuận sau thuế của Công ty khoảng 15-16 
tỷ ñồng. Mặc dù ñây là con số khá khiêm tốn, nhưng trong bối cảnh hiện nay, ñể ñạt 
ñược chỉ tiêu này trở thành một thách thức rất lớn. 

Hội ñồng quản trị cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty quyết tâm sẽ tiếp tục chung 
sức phấn ñấu ñưa Công ty vượt qua khó khăn, giành lấy vị trí danh giá trên thị trường ñể 
ñáp ứng ñược sự mong ñợi của quý cổ ñông và khách hàng. 
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III.  BÁO CÁO CỦA BAN ðIỀU HÀNH 

1. TÌNH HÌNH KINH T Ế THẾ GIỚI NĂM 2010 

Kinh tế thế giới 2010 trải qua một năm ñầy những diễn biến bất ngờ: Sự phục hồi không 
ñồng ñều giữa các khu vực, khủng hoảng nợ công lan rộng ở khu vực châu Âu, nguy cơ 
lạm phát khiến nhiều nước quyết ñịnh thắt chặt chính sách tiền tệ... 

Kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc ñộ chậm dần trong Quý 1 (2,7%) và Quý 2 (1,6%) ñã trở 
nên khả quan hơn vào Quý 3 (2,5%) và những tháng cuối năm. Trước tốc ñộ phục hồi 
thấp hơn kỳ vọng và chưa thật vững chắc, chính quyền nước này quyết ñịnh ñưa ra gói 
chính sách nới lỏng ñịnh lượng lần 2 trị giá 600 tỷ USD vào ñầu tháng 11. Bên cạnh ñó, 
chính quyền Mỹ cũng ñã tiếp tục gia hạn chương trình cắt giảm thuế trị giá 858 tỷ USD. 
Các quyết sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới ñã phát huy hiệu quả nhất ñịnh vào 
những tháng cuối năm. Các số liệu công bố ngày 23/12 về tình trạng thất nghiệp, lạm 
phát, chi tiêu tiêu dùng và khu vực sản xuất ñều cho thấy dấu hiệu khả quan. 

Trong khi ñó, vấn ñề nợ công ñã làm chao ñảo uy tín và vị trí của các nền kinh tế khu 
vực châu Âu, khiến xu hướng hồi phục sau khủng hoảng tại ñây diễn ra khá chậm chạp. 
GDP Q1/2010 của khu vực này chỉ ñạt mức 0,2%,  Q2 tăng lên 1% và Q3 ñã giảm 
xuống chỉ còn 0,4%. Tỷ lệ thất nghiệp ñã vượt mức 2 con số, còn tốc ñộ tăng CPI ñã là 
1,9% - tiến gần ñến mức 2%, mức lạm phát cho phép của ECB.  

ðiểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới năm qua chính là châu Á. Tăng trưởng tại các 
nền kinh tế mới nổi ở châu Á ñã ñạt khoảng 9,5% trong nửa ñầu năm, cao hơn hẳn con 
số 3,5% của các quốc gia phát triển. Trung Quốc ñã cho thấy một tốc ñộ tăng trưởng 
ñáng kinh ngạc: 11,9% trong Q1 và 10,3% trong Q2, thay thế Nhật Bản trở thành nền 
kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, và 9,6% trong Q3.  

Trái ngược với sự phục hồi khả quan tại ðông Á, kinh tế Nhật Bản năm qua phải ñối 
phó với tình trạng giảm phát và nỗ lực duy trì ñà phục hồi của nền kinh tế. Cùng lúc ñó, 
tình trạng tăng giá nhanh và kéo dài của ñồng yen ñã ñe dọa tới tăng trưởng thông qua 
hoạt ñộng xuất khẩu. Chính phủ Nhật lần ñầu tiên trong 6 năm qua ñã can thiệp thị 
trường tiền tệ thông qua kế hoạch 920 tỷ yen tương ñương 11 tỷ USD vào tháng 9/2010. 

Các chính sách kích thích kinh tế phục hồi sau khủng hoảng thường kéo theo hậu quả là 
lạm phát. Thêm vào ñó, việc các dòng vốn nóng có xu hướng chảy mạnh vào thị trường 
các nước mới nổi, nơi ñang có sự phục hồi kinh tế tốt nhất càng khiến áp lực lạm phát 
tại các nước này gia tăng. Trước nguy cơ lạm phát ngày càng gia tăng, chính phủ nhiều 
nước ñã thực hiện các ñộng thái thắt chặt tiền tệ thông qua ñiều chỉnh lãi suất.  

ðối với thị trường chứng khoán, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ ñều tăng ñiểm, 
trong khi thị trường các khu vực còn lại chưa có sự phục hồi rõ ràng. 

Khu v ực Chỉ số chứng khoán 31/12/2009 31/12/2010 +/-
Dow Jones 10,428.05  11,577.51  11.02%
S&P 500 1,115.10    1,257.64    12.78%
NASDAQ 2,269.15    2,652.87    16.91%
FTSE 100 5,412.88    5,899.94    9.00%
CAC 40 3,936.33    3,804.78    -3.34%
Shanghai 3,277.14    2,808.08    -14.31%
Nikkei 225 10,546.44  10,228.92  -3.01%
Hangseng 21,872.50  23,035.45  5.32%

Mỹ

Châu Âu

Châu Á
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2. TÌNH HÌNH KINH T Ế VIỆT NAM 

� Kinh tế phục hồi  

Theo xu hướng phục hồi chung của thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2010 tăng 
6,78%, cao hơn so với mức 5,23% của năm 2009 và ñã vượt chỉ tiêu 6,5% ñề ra. Với 
mức tăng này, Việt Nam trở thành nước có mức tăng trưởng GDP cao nhất trong khu 
vực và là một trong những nước tăng trưởng cao trên  thế giới. 

Tốc ñộ tăng trưởng GDP qua các năm 

8.44%
8.23%

6.31%

5.32%

6.78%
7.00%

8.46%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F  
       (Nguồn: GSO) 

Tốc ñộ tăng trưởng GDP ñược cải thiện dần qua các quý. Trong khi tăng trưởng Q1 
chỉ ñạt 5,84%, là quý có tốc ñộ tăng thấp nhất trong năm, thì các quý còn lại của năm 
2010 tốc ñộ tăng trưởng lần lượt là 6,44%, 7,18% và 7,34%. 

� Lạm phát diễn biến phức tạp  

Năm 2010 lạm phát có những diễn biến phức tạp. Từ ñầu năm ñến cuối tháng 8 chỉ 
số giá tiêu dùng diễn biến theo chiều hướng ổn ñịnh ở mức tương ñối thấp, trừ hai 
tháng ñầu năm CPI ở mức cao do ảnh hưởng bởi những tháng Tết. Tuy nhiên, lạm 
phát ñã thực sự trở thành mối lo ngại từ tháng 9 khi CPI tăng bắt ñầu xu hướng tăng 
cao. Lạm phát năm 2010 là 11,75% vựợt xa so với mục tiêu kiềm chế lạm phát cả 
năm dưới 8% mà Quốc hội ñề ra.  

3.90% 3.10%

8.30% 7.50% 8.30%

23%

6.52%

11.75%

7.70%

1%

7%

13%

19%

25%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CPI tăng bình quân hàng n ăm

 
                                                                  (Nguồn: GSO) 
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� Các dòng vốn nước ngoài vẫn ñổ vào Việt Nam  

Một trong những ñiểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2010 ñó là tình 
hình thu hút và giải ngân nguồn vốn ODA.Tổng giá trị giải ngân vốn ODA năm 
2010 ước ñạt 3,5 tỷ USD, ñạt xấp xỉ 144,2% kế hoạch cả năm. Trong ñó, vốn vay 
khoảng 3,2 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại khoảng 300 triệu USD. Như vậy, so với 
mức giải ngân ODA năm 2009, giải ngân theo các chương trình dự án năm 2010 
tăng khoảng 30% ñạt 2,942 tỷ USD. 

Cũng trong năm 2010, tổng giá trị vốn ODA ñược ký kết thông qua các Hiệp ñịnh ước 
ñạt 3,172 tỷ USD, trong ñó vốn vay ñạt 3,034 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại ñạt 138 
triệu USD. Như vậy, mức ký kết ODA năm 2010 thấp hơn dự kiến (4,093 tỷ USD) 
chủ yếu do chậm trễ trong việc chuẩn bị các thủ tục thẩm ñịnh và phê duyệt dự án. 

-
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1993-1995 1996-2000 2001'2005 2006-2010
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Ký kết

Giải ngân

Tình hình thu hút ODA
(triệu USD)

(Nguồn: Bộ KHðT)  

Thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ñạt 18.6 tỷ USD, thấp hơn so với 
con số 21,48 tỷ USD trong năm 2009 nhưng ñây là một con số ñáng kể trong bối 
cảnh khó khăn của kinh tế thế giới và các nhà ñầu tư phải thu hẹp hoạt ñộng ở khắp 
nơi. Vốn FDI thực hiện trong năm 2010 ñạt 11 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2009.  
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(Nguồn: Bộ KHðT)  

Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2010 ñã vượt xa con số dự báo 6 tỷ 
USD khi ñạt trên 8 tỷ USD. Một kỷ lục mới ñã ñược thiết lập. Kiều hối năm 2010 tăng 
25,6% so với năm 2009.  
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� Tình trạng nhập siêu có phần ñược cải thiện  

So với năm 2009, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2010 tăng trưởng khá ổn ñịnh. Cụ 
thể, xuất khẩu năm 2010 ước ñạt khoảng 72,19 tỷ USD, tăng 26,4% so với năm 2009 
và 17% so với kế hoạch, nhập khẩu năm 2010 ước ñạt khoảng 84,8 tỷ USD, tăng 
21,2% so với năm 2009. Nhập siêu cả năm 2010 ước ñạt 12,61 tỷ USD, trước ñó, kế 
hoạch ñưa ra từ ñầu năm là khoảng 14 tỷ USD, bằng 16,9% tổng kim ngạch xuất 
khẩu, thấp hơn so với mức 22,5% của năm 2009. 

 

� Thị trường tiền tệ và ngoại hối biến ñộng 

Năm 2010, một năm ñầy biến ñộng của thị trường tiền tệ trong nước cũng như trên 
thế giới, một năm mà nền kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn trong giai ñoạn 
phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Trước những biến ñộng ñó, 
thực hiện ñồng bộ với các giải pháp của Chính phủ, NHNN ñiều hành chính sách 
tiền tệ thận trọng, linh hoạt nhằm tạo ñiều kiện hỗ trợ tích cực cho thị trường tiền tệ-
tín dụng hoạt ñộng ổn ñịnh, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm 
phát gia tăng những tháng cuối năm. Theo ñó, NHNN ñã duy trì lãi suất cơ bản ổn 
ñịnh ở mức 8%  trong suốt 10 tháng ñầu năm và thực hiện ñiều chỉnh lên mức 9% 
trong 2 tháng cuối năm trước sức ép của lạm phát. 
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Bên cạnh ñó, ñể tạo ñiều kiện cho thị trường tiền tệ hoạt ñộng theo quy luật thì trường, 
có sự quản lý của Nhà nước, NHNN từng bước bỏ các quy ñịnh rằng buộc về các loại 
lãi suất. Cụ thể, trong năm NHNN ñã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-NHNN, 
Thông tư 07/2010/TT-NHNN, Thông tư 12/2010/TT-NHNN cho phép TCTD ñược 
thực hiện cho vay bằng VND theo cơ chế lãi suất thỏa thuận. Tuy nhiên, việc ñiều 
hành vẫn bị chi phối bởi chính sách kinh tế ña mục tiêu, chịu áp lực lớn từ biện pháp 
kinh tế vĩ mô của Chính phủ.  

Trong năm 2010, tiếp tục ñà tăng vào những tháng cuối năm 2009, lãi suất huy ñộng 
về cơ bản ñã tăng ở những tháng ñầu năm, giảm và duy trì ổn ñịnh trong Q2 và Q3 
và tăng mạnh trong hai tháng cuối năm. Tính ñến cuối tháng 12/2010, lãi suất huy 
ñộng tăng 1,96-3,39 ñiểm phần trăm cho các kỳ hạn so với cuối năm 2009. 

 
(Nguồn:www.laisuat.com) 

Trong nhiều năm trở lại ñây, NHNN kiên trì chính sách ổn ñịnh ñồng tiền Việt Nam so 
với ñồng ñô la Mỹ. Diễn biến tỷ giá trong năm 2010 là khá phức tạp. Mặc dù NHNN ñã 
ñiều chỉnh nâng tỷ giá liên ngân hàng hai lần vào tháng 2 và tháng 10, khoảng cách giữa 
tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do luôn ở mức cao. Tỷ giá chính thức có 
thời ñiểm thấp hơn tỷ giá trên thị trường tự do tới 10%. ðến cuối tháng 11 năm 2010, tỷ 
giá trên thị trường tự do ñã ñạt mức 21.500 ñồng/USD. 

Diễn biến tỷ giá USD/VNð từ 2008 ñến nay  

 
                                                              Nguồn: NHNN & Vietstock 
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Về cuối năm tỷ giá càng biến ñộng mạnh, thị trường ngoại hối luôn có biểu hiện căng 
thẳng. Những bất ổn về tỷ giá có nguyên nhân sâu xa từ những bất ổn về kinh tế vĩ mô ñó 
là bội chi cao, nhập siêu lớn và hiệu quả ñầu tư công thấp… Bên cạnh ñó, hiện tượng ñầu 
cơ và tâm lý cũng gây áp lực mạnh mẽ lên tỷ giá. Những bất ổn trên thị trường ngoại hối 
và tỷ giá hối ñoái tiếp tục gây ra những khó khăn cho hoạt ñộng xuất nhập khẩu. 

Hơn nữa, ñồng tiền mất giá còn ảnh hưởng ñến lạm phát trong nước do giá hàng nhập 
khẩu tăng mạnh. Trong bối cảnh lạm phát có xu hướng gia tăng và tính không ổn ñịnh 
trên thị trường tiền tệ, ñòi hỏi cần phải có sự lựa chọn linh hoạt cơ chế ñiều hành tỷ giá 
ñể ñạt ñược mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn ñịnh thị trường tiền tệ. 

3. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VI ỆT NAM NĂM 2010 

Sau năm 2009 tăng trưởng ấn tượng (trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ 
ra kể từ cuối năm 2008), thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 bước vào giai 
ñoạn ñiều chỉnh. Sau 1 năm, chứng khoán vẫn chưa quay lại ñược mức cuối năm 2009.  

Tại ngày 31/12/2010, VN-Index là 484,66 ñiểm, tiến gần tới mốc 494,77 ñiểm khi kết thúc 
năm 2009. Mức thấp nhất trong năm là 423,89 ñiểm xác lập vào ngày 25/8. 
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Trong khi ñó, HNX-Index ñóng cửa năm 2010 tại mức 114,24 ñiểm, còn cách khá xa 
mức 168,17 ñiểm tại thời ñiểm cuối năm 2009. Mức thấp nhất trong năm của HNX-
Index là 97,44 ñiểm lập vào ngày 16/11. 
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Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ toàn thị trường năm 2010 ñạt 622.382 
tỷ ñồng, thấp hơn 11.326 tỷ ñồng so với năm 2009. 

ðáng chú ý, số lượng công ty niêm yết tăng mạnh với 187 lên sàn trong năm 2010, bằng 
30% tổng số công ty niêm yết của cả giai ñoạn 2000-2010. 

Năm 2010 khép lại với kỷ lục mới của dòng vốn nước ngoài mua vào cổ phiếu trên thị 
trường niêm yết, ñạt mức 16.146 tỷ ñồng. Tỷ trọng vốn vào mất cân ñối nghiêm trọng 
giữa hai sàn. Vốn ròng vào HNX chỉ có 891,45 tỷ ñồng, chiếm 5,52% tổng lượng vốn. 
Tại HOSE, trong tổng giá trị vốn mua ròng hơn 15.250 tỷ ñồng, giá trị vốn ròng qua các 
giao dịch khớp lệnh ñạt hơn 13.440 tỷ ñồng, chiếm tới 88% tổng giá trị. Giao dịch thỏa 
thuận chỉ ñạt hơn 1.810  tỷ ñồng. 
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(Nguồn: Tổng hợp trừ HOSE)
                                                                             

4. TÌNH HÌNH HO ẠT ðỘNG CỦA DVSC NĂM 2010 

a. Báo cáo tình hình tài chính 

+ Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

STT Chỉ tiêu ðvt 2009 2010 

Cơ cấu tài s ản     

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 32.72% 52.29% 1 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

% 

67.28% 47.71% 

Cơ cấu ngu ồn vốn   

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 50.92% 28.58% 2 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 

% 

49.08% 71.42% 

Khả năng thanh toán   

- Khả năng thanh toán nhanh 1.46 2.25 3 

- Khả năng thanh toán hiện hành 

Lần 

1.46 2.25 

Khả năng sinh l ời   

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 9.38% 2.25% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 41.24% 12.92% 
4 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 

Lần 

19.12% 3.15% 
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Tổng tài sản tại thời ñiểm 31/12/2010 là hơn 397 tỷ ñồng, giảm 29% so với cuối 
năm 2009. Tài sản dài hạn là 207,7 tỷ ñồng và tài sản ngắn hạn là 189,5 tỷ ñồng. 

Xét về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tính ñến ngày 31/12/2010 là 283,6 tỷ 
ñồng, nợ phải trả 113,5 tỷ ñồng, hệ số tự chủ tài chính (Vốn chủ sở hữu/Tổng 
nguồn vốn) ñạt 71.42%. 

Khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện hành năm 2010 tăng so với năm 
2009 là một dấu hiệu tích cực và ñang nằm trong ngưỡng an toàn, nguyên nhân 
do năm 2010 công ty ñã thanh toán ñược một phần lớn nợ ngắn hạn. 

+ Giá tr ị sổ sách tại thời ñiểm 31/12/2010 
Vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí và các quỹ Giá trị sổ sách  

mỗi cổ phần 
= 

Số cổ phiếu ñã phát hành – Cổ phiếu quỹ 
  =  11.344 ñồng 

Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12/2010 là 11.344 ñồng tăng 3.02% so với thời 
ñiểm 31/12/2009 (11.011 ñồng) 

b. Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp 

+ Cơ cấu cổ ñông cuối năm 2010 

  Trong n ước Nước ngoài Tổng 

  Số cổ phần Tỷ lệ Số cổ phần Tỷ lệ Số cổ phần Tỷ lệ 

Tổ chức 8.238.650 32,95% 150.000 0,60% 8.388.650 33,55% 

Cá nhân 16.568.350 66,27% 43.000 0,45% 16.611.350 66,45% 

Tổng 24.807.000 99,23% 193.000 0,77% 25.000.000 100,00% 

+ Cơ cấu sở hữu   

  KL cổ phần Giá tr ị (VNð) Tỷ lệ 

Cổ ñông nắm giữ trên 5% 18.314.151 183.141.510.000 73,26% 

Cổ ñông nắm giữ từ 1%-5% 281.000 2.810.000.000 1,12% 

Cổ ñông nắm giữ dưới 1% 6.404.849 64.048.490.000 26,74% 

Tổng 25.000.000 250.000.000.000 100,00% 

c. Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

I. Tổng doanh thu 111,609,468,400    69,157,575,375   61.96% 127,618,300,688    54.19%

1 Môi giới chứng khoán 33,673,815,456      10,936,860,632   32.48% 25,992,674,928      42.08%

2 ðầu tư CK, góp vốn 13,000,000,000      9,769,589,709     75.15% 8,960,013,530        109.04%

4 Tư vấn TCDN 448,000,000           2,411,272,727     538.23% 340,580,372           707.99%

5 Hoạt ñộng khác 64,487,652,944      46,211,037,163   71.66% 92,338,218,449      50.05%

II. Tổng chi phí 50,909,400,000      60,219,440,542   118.29% 74,989,253,368      80.30%

III. LNTT 60,700,068,400      8,938,134,833     14.73% 52,629,047,320      16.98%

% TH 2010 
so với 

TH 2009
Khoản mụcSTT

Kế hoạch 
2010

Thực hi ện 
2010

% TH 
so với 

KH

Thực hi ện 
2009 
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+ Doanh thu 

Tổng doanh thu (ñã trừ ñi các khoản giảm trừ doanh thu) của Công ty năm 2010 là 
69,2 tỷ ñồng, ñạt 62% kế hoạch. 

Họat ñộng môi giới bị ảnh hưởng nặng nề do thị truờng chứng khoán năm 2010 
không ñược khả quan. Doanh thu môi giới chỉ ñạt 11 tỷ ñồng, bằng 32,48% kế 
hoạch. Năm 2010 phần lớn các công ty chứng khoán không ñạt ñược mục tiêu về 
kế hoạch doanh thu nghiệp vụ môi giới. 

Doanh  thu hoạt ñộng ñầu tư chứng khoán, góp vốn năm 2010 là gần 9,8 tỷ ñồng, 
bằng 75,15% kế hoạch. Mặc dù vậy, nỗ lực cắt lỗ và tái cơ cấu danh mục trong 
năm 2010 cũng ñã giúp thanh lý một phần danh mục, ñảm bảo tính thanh khoản, 
bổ sung nguồn lực tài chính cho Công ty. 

Doanh thu họat ñộng tư vấn năm 2010 ñạt 2,4 tỷ ñồng, cao gấp 5 lần kế hoạch và 
gấp 6 lần doanh thu tư vấn năm 2009. 

Doanh thu từ các hoạt ñộng khác ñạt 46,2 tỷ ñồng, chỉ hoàn thành 71,66% kế 
hoạch do sự sụt giảm của thị trường kéo theo các hoạt ñộng khác cũng diễn biến 
không mấy tích cực. 

+ Chi phí 

Tổng chi phí của Công ty năm 2010 là 60,2 tỷ ñồng, tức chi vượt 18,3% kế 
hoạch. Chi phí tăng do trích khấu hao tài sản cố ñịnh và trích lập dự phòng (giảm 
giá ñầu tư chứng khoán, nợ khó ñòi).  

+ Lợi nhuận 

Tổng lợi nhuận Công ty năm 2010 là 9 tỷ ñồng, bằng 14,73% kế hoạch. Con số 
này khá khiêm tốn so với năm 2009 nhưng so với bối cảnh lợi nhuận của các 
công ty chứng khoán khác thì ñây vẫn là một kết quả ñáng khích lệ. Theo thống 
kê thì trong năm 2010 ña số các công ty chứng khoán có cùng quy mô ñều ñạt lợi 
nhuận rất thấp và thậm chí một số công ty còn báo cáo lỗ. Có ñến 20 trong tổng 
số 105 công ty chứng khoán thua lỗ trong năm 2010.  

5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH T Ế-THỊ TRƯỜNG NĂM 2011 

a. Tri ển vọng kinh tế thế giới  

Tình hình kinh tế chính trị thế giới ñầy bất ổn: Liên quân tấn công Libya, chính phủ 
Canada sụp ñổ, tình hình chiến sự ở Yemen và Syria leo thang… 

Thiên tai xảy ra nhiều nơi: ðộng ñất ở Nhật Bản và những hệ luỵ (sóng thần, nổ nhà 
máy hạt nhân, phóng xạ phát tán…), ñộng ñất ở Myanmar… 

Dự báo kinh tế thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2011, nhưng ở mức khiêm 
tốn, chưa có bước ñột phá, vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái khủng hoảng. 

b. Tri ển vọng nền kinh tế Việt Nam 

Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội ñã ñược Quốc hội thông qua: Tăng trưởng GDP từ 7-
7,5%; xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu không quá 18% kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn 
ñầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 40% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%. 
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Mục tiêu ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, bảo ñảm các cân ñối lớn của nền kinh tế ñược xác 
ñịnh là cơ sở, là ñiều kiện ñể bảo ñảm phát triển bền vững với mức tăng trưởng cao 
hơn năm 2010 là nhiệm vụ chủ yếu trong chỉ ñạo ñiều hành của Chính phủ năm 2011. 

Mặc dù vậy, ñến cuối tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng ñã tăng 6,12% so với cuối năm 
2010, và chỉ tiêu lạm phát không quá 7% cả năm 2011 ñến thời ñiểm này có thể 
khẳng ñịnh là không thể ñạt ñược. 

Yếu kém nội tại cộng với những bất ổn kinh tế-chính trị và thiên tai trên thế giới, 
diễn biến kinh tế trong nước ngày càng trở nên hết sức phức tạp, khó dự báo. 

c. Thị trường chứng khoán 2011 

Với mục tiêu hàng ñầu là ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, NHNN ñã ñiều chỉnh chỉ tiêu tăng 
trưởng tín dụng xuống còn 20% so với mức ban ñầu là 23%, khống chế cho vay phi 
sản xuất ở mức 22% thời ñiểm cuối tháng 6/2011 và 16% thời ñiểm cuối năm 2011.  

Một loại các chính sách vĩ mô khác cũng ñã ñược ban hành như ñiều chỉnh tỷ giá, 
tăng giá ñiện, giá xăng dầu, tăng lãi suất chiết khấu và tái cấp vốn…Nhìn chung, 
TTCK năm 2011 dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

TTCK ñã trải qua thời gian hết sức ảm ñạm và ñầy bi quan trong Q1. Trước những 
diến biến mới về tình hình kinh tế, chính trị và thiên tai trên thế giới, TTCK Việt 
Nam dự báo chưa phục hồi sớm trong thời gian còn lại của năm. 

6. KẾ HOẠCH KINH DOANH C ỦA DVSC NĂM 2011 

a. Phân tích SWOT 

 ðiểm mạnh (S)  ðiểm yếu (W) 

- Là công ty chứng khoán thành lập khá sớm 
trên thị trường, DVSC ñã có ñược số lượng 
khách hàng và tên tuổi nhất ñịnh 

- TrustBank là cổ ñông lớn, trực tiếp quản trị và 
hỗ trợ nhiều mặt 

- Sau các năm 2009 và 2010 ñầy khó khăn, lãnh 
ñạo và toàn thể nhân viên ñã khẳng ñịnh sự 
quyết tâm cùng nhau ñóng góp cho Công ty 

 - Lực lượng nhân sự của DVSC hiện tại còn khá 
mỏng so với nhu cầu phát triển của Công ty 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy còn nhiều bất cập; Quy 
trình quản lý, kiểm soát rủi ro chưa hoàn thiện 

- Hệ thống công nghệ thông tin chưa chứng tỏ 
ñược sức mạnh của mình 

- Vốn chưa ñủ lớn ñể có thể gia tăng giá trị cho nhà 
ñầu tư  

- Lỗ luỹ kế lớn làm hạn chế sự lựa chọn của DVSC  

Cơ hội (O)  Thách th ức (T) 

- Thị trường có chiều hướng ñi lên cùng với sự 
phục hồi của kinh tế trong nước và thế giới 

- Chính phủ quyết tâm cổ phần hoá các doanh 
nghiệp quốc doanh, ñốc thúc các công ty ñại 
chúng lên sàn 

- M&A dự báo sẽ sôi ñộng, hoạt ñộng tái cấu 
trúc doanh nghiệp sẽ nhộn nhịp thời kỳ hậu 
khủng hoảng 

- Thị trường trái phiếu mới hình thành sẽ dần trở 
thành ñiểm tựa khi thị trường cổ phiếu ñi xuống 

- Ngày càng có nhiều nhà ñầu tư mới tham gia 
thị trường  

 

 

- Kinh tế phục hồi nhưng với tốc ñộ chậm và hàm 
chứa nhiều bất ổn, lạm phát và/hoặc thâm thủng 
mậu dịch tăng có thể gây ra những tác ñộng tiêu 
cực rất lớn ñối với tâm lý nhà ñầu tư 

- Số lượng cổ phiếu mới ñược phát hành cũng như 
niêm yết dự báo là rất ñáng kể, và nếu cầu theo 
không kịp, dòng tiền bị hạn chế có thể gây sức ép 
giảm giá 

- Cạnh tranh ñể chiếm lĩnh thị phần với hơn 100 
CTCK khác sẽ là một thách thức to lớn 

- Các chuẩn mực và yêu cầu về vốn, công nghệ, 
con người… ñối với công ty chứng khoán sẽ ñược 
nâng lên 
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b. Chỉ tiêu kế hoạch 2011 

Kế hoạch 2011   
Thị phần môi gi ới cổ phi ếu                         1-1.5% 

Tổng doanh thu             49,589,296,137  

Doanh thu môi giới             13,725,267,305  

Doanh thu tự doanh             10,325,608,740  

Doanh thu phí tư vấn tài chính doanh nghiệp               1,623,000,000  

Doanh thu khác             23,915,420,091  

Tổng chi phí             34,532,263,345  

Lợi nhu ận trước thu ế             15,057,032,791  

Lưu ý: ðây chỉ là kế hoạch dự kiến của DVSC. Kế hoạch kinh doanh  
cuối cùng sẽ do ðHðCð thông qua. 

+ Môi giới: Tập trung duy trì và chăm sóc khách hàng hiện có, ñồng thời phát 
triển khách hàng mới; Phát triển sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ nhằm gia tăng 
tính cạnh tranh: Hỗ trợ mua T, hỗ trợ vốn hợp tác kinh doanh, ứng trước tiền 
bán chứng khoán online, triển khai Cash Margin, Stock Margin… 

+ Tự doanh: Tái cơ cấu danh mục hiện có nhằm tạo thanh khoản và bổ sung 
vốn cho các hoạt ñộng khác của Công ty. 

+ Tư vấn: Năm 2010 DVSC ñã ký kết các hợp ñồng tư vấn mới cho việc thực 
hiện vào năm 2011. Công việc tìm kiếm khách hàng trong năm 2011 sẽ ñược 
ñẩy mạnh: (1) Theo dõi sát hoạt ñộng của các khách hàng và ñối tác hiện có 
ñể kịp thời ñề xuất cung cấp các dịch vụ tư vấn; (2) Tiếp cận với các doanh 
nghiệp thông qua ñầu mối là các hiệp hội doanh nghiệp; (3) Tìm kiếm khách 
hàng thông qua các mối quan hệ sẵn có… 

+ IT: Chuẩn hóa hệ thống, quy trình phát triển phần mềm ứng dụng, ñảm bảo 
tính an toàn, hiệu quả và tiện ích; Xây dựng website mới; Phát triển các tiện 
ích mới… 

+ Phân tích: Thực hiện phân tích ngành, ñăng báo, tổ chức hội thảo; Tư vấn 
cho các nhà ñầu tư; Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu ñủ mạnh, tiến tới thực 
hiện việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Vi ệt Nam. 

+ Hành chính-Nhân sự: Xây dựng lại hệ thống thang bảng lương trên cơ sở 
tham khảo mặt bằng chung trong lĩnh vực chứng khoán; Rà soát, ñiều chỉnh 
và tích cực thực hiện các chế ñộ dành cho CBNV; Chuẩn bị các chương trình 
tuyển dụng, ñào tạo; Tiết kiệm tối ña các chi phí hành chánh. 

+ Các công tác khác: Tìm kiếm ñịa ñiểm mới, lên kế hoạch di chuyển trụ sở 
chính; Thiết lập quan hệ với các tổ chức tài chính (ngân hàng, công ty tài 
chính, quỹ ñầu tư…) nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ nhà ñầu tư; ðẩy mạnh 
công tác thu hồi nợ, hạn chế tối ña nợ xấu mới phát sinh. 
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IV.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1. SƠ ðỒ TỔ CHỨC 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN ðIỀU HÀNH

HỘI ðỒNG 
ðẦU TƯ

DỊCH VỤ 
CHỨNG KHOÁN

MÔI GIỚI TƯ VẤN

CHI NHÁNH 
HÀ NỘI

KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ

PHÁP CHẾHÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH

CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

PHÂN TÍCH

ðẦU TƯ

 

2. BAN ðIỀU HÀNH 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Hữu Lý Q TGð 

2 ðào Thị Ngọc Huyền PGð CN 

� Ông Nguyễn Hữu Lý - Quyền Tổng Giám ñốc 

Ông Nguyễn Hữu Lý, sinh ngày 10/3/1966, ñược bổ nhiệm Phó TGð của DVSC từ 
tháng 3/2010, sau ñó ñược bổ nhiệm Quyền TGð từ tháng 9/2010. Trước khi về 
DVSC, ông Lý từng là Phó TGð kiêm Gð Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán 
SME và TGð Công ty CP Chứng khoán Miền Nam. 

Ông Lý có bằng Thạc sỹ chương trình Cao học ðại học Preston – Hoa Kỳ. 

�  Bà ðào Thị Ngọc Huyền – Phó Giám ñốc Chi nhánh Hà Nội 

Bà ðào Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 20/3/1978, ñược bổ nhiệm Phó Giám ñốc Chi 
nhánh Hà Nội từ 01/4/2010. Trước khi về DVSC, bà Huyền từng là Trưởng phòng 
Môi giới Công ty Chứng khoán Việt Nam. 

Bà Huyền có bằng cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán trường ðHTM Hà Nội. 
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3. THAY ðỔI TỔNG GIÁM ðỐC ðIỀU HÀNH TRONG NĂM 

� Ông Hoàng Văn Tự - miễn nhiệm Quyền Tổng Giám ñốc từ ngày 06/9/2010. 

� Ông Nguyễn Hữu Lý - bổ nhiệm Quyền Tổng Giám ñốc từ ngày 06/9/2010. 

4. THAY ðỔI THÀNH VIÊN H ðQT, BðH, BKS, KTT 

� Thành viên HðQT:  

+ Miễn nhiệm thành viên HðQT ñối với ông Thái Tấn Dũng và bà Võ Thị 
Huyền Lan từ ngày 21/7/2010 

+ ðHðCð lần 4 năm 2010 ñã bầu lại HðQT như sau: 

 
� Thành viên Ban ñiều hành:  

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lý giữ chức vụ Phó Tổng giám ñốc từ ngày 
17/3/2010; 

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lý giữ chức vụ Phó Tổng giám ñốc kiêm Giám 
ñốc chi nhánh Hà Nội từ ngày 24/5/2010; 

+ Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám ñốc ñối với ông Nguyễn Hữu Lý từ 
ngày 6/9/2010 ñến 6/12/2010; 

+ Gia hạn chức vụ Quyền Tổng giám ñốc ñối với ông Nguyễn Hữu Lý từ ngày 
6/12/2010 ñến 6/3/2011. 

� Ban kiểm soát:  

ðHðCð lần 4 năm 2010 ñã thông qua việc lưu nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
như sau: 

 
� Kế toán trưởng: 

Ngày 01/01/2010, Chủ tịch HðQT ñã ký quyết ñịnh bổ nhiệm bà Trần Thị Rồng 
giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. 
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VI.  THÔNG TIN V Ề CỔ ðÔNG 

1. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hứa Xường CT HðQT 

2 ðỗ Hoàng Linh TV HðQT 

3 Ngô Nguyễn ðoan Trang TV HðQT 

4 Ngô Trí ðức TV HðQT 

5 Trịnh Thị Tuyết Minh TV HðQT 

6 Lê Thị Bích Thủy TV HðQT 

7 Nguyễn Thành Duy TV HðQT 

Ông Hứa Xường – Chủ tịch HðQT 

Ông Xường sinh ngày 03/8/1952. Ông hiện là thành viên HðQT Ngân hàng TMCP ðại 
Tín (TrustBank). Trước khi trở thành thành viên HðQT TrustBank vào tháng 12/2008, 
ông là thành viên BKS của ngân hàng này, từng là TGð Công ty TNHH Phú Mỹ và là 
thành viên HðQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Công ty CP ðầu tư Phát triển Phú 
Mỹ, Công ty Lam Giang… 

Ông Xường tốt nghiệp ðại học Khoa học Sài Gòn và ñã trải qua các khoá ñào tạo về 
CFO, CEO, kinh doanh ñịa ốc, nghiệp vụ kế toán-tài chính-ngân hàng... Ông trở thành 
Chủ tịch HðQT của DVSC ngày 26/9/2009. 

Ông ðỗ Hoàng Linh – Thành viên HðQT 

Ông Linh sinh ngày 04/6/1970. Ông hiện là Phó TGð TrustBank. Trước khi về ngân 
hàng này, ông Linh làm Phó TGð Công ty Cổ phần Bất ñộng sản Sài Gòn-Thái Sơn từ 
tháng 6/2008-4/2009. Trước ñó, ông Linh làm Trưởng phòng Nghiên cứu-Phát triển 
Ngân hàng TMCP Việt Á.  

Ông Linh tốt nghiệp ðại học Ngân hàng và ðại học Kinh tế TPHCM ngành Tài chính-
Ngân hàng. Ông cũng trải qua Khoá ñào tạo Giám ñốc Kinh doanh của Viện Nghiên cứu 
Kinh tế Phát triển, 2 khoá ñào tạo về TTCK của NHNN, Khoá ñào tạo về nghiệp vụ tài 
trợ thương mại của HSBC, Khoá ñào tạo về Quản lý rủi ro ngân hàng của Bank Training 
Co. Ltd. (BTC) và Khoá ñào tạo về kỹ năng tiếp thị trên mạng của Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Bà Ngô Nguyễn ðoan Trang – Thành viên HðQT 

Bà Trang sinh ngày 02/01/1982. Bà hiện là Giám ñốc Khối nguồn vốn & Thanh toán quốc 
tế của TrustBank. Bà từng là Trợ lý Chủ tịch HðQT Công ty Liên doanh Asia Phú Mỹ.  

Bà Trang tốt nghiệp ðại học Wales (Singapore) với bằng Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, 
ðại học Portsmouth (Singapore) với bằng Cử nhân Thương mại ñiện tử, Cao ñẳng tại 
trường ðại học MDIS về Quản lý ñiều hành và Cao ñẳng tại trường ðại học Infomatics 
(Singapore) về Công nghệ thông tin. 

Ông Ngô Trí ðức – Thành viên HðQT 
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Ông ðức sinh ngày 12/11/1974. Ông hiện là Phó TGð kiêm Giám ñốc Chi nhánh Sài 
Gòn TrustBank. Trước ñây ông ðức từng là chuyên viên Phòng Quản lý Ngoại hối 
NHNN-Chi nhánh TPHCM, Gð Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ và Gð Chi nhánh Q5 
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank).  

Ông ðức tốt nghiệp các trường ðại học Ngân hàng, ðại học Kinh tế và Học viện Hành 
chánh Quốc gia. 

Bà Trịnh Thị Tuyết Minh – Thành viên HðQT 

Bà Minh sinh ngày 13/8/1962. Bà hiện là Phó TGð Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Sài 
Gòn (Sabeco), Chủ tịch HðQT Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, thành viên HðQT 
Công ty CP Thuỷ ðiện Miền Nam. Bà Minh từng là Kế toán trưởng Sabeco, Chủ tịch 
HðQT Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Yên.  

Bà Minh tốt nghiệp Khoa Kinh tế Công nghiệp và Khoa Quản trị Kinh doanh ðại học 
Kinh tế TPHCM. 

Bà Lê Thị Bích Thuỷ – Thành viên HðQT 

Bà Thuỷ sinh ngày 24/11/1967. Bà hiện là Chủ tịch HðTV Công ty TNHH Song Minh 
Thuỷ, Chủ tịch HðTV kiêm TGð Công ty TNHH Bích Thuỷ, Chủ tịch HðTV Rainbow 
School. Bà Thủy từng là Kiểm soát viên VPBank, Phó Chủ tịch HðQT ðại Á Bank…  

Bà Thuỷ tốt nghiệp khoa Nga, ðại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội, và ngành Kinh tế 
Ngoại thương ðại học Ngoại Thương Hà Nội. 

Ông Nguyễn Thành Duy – Thành viên HðQT 

Ông Duy sinh ngày 15/02/1955. Ông hiện là Chủ tịch kiêm TGð Công ty ðiện Lực 2, Chủ 
tịch HðQT Công ty CP Thuỷ ðiện Miền Nam và Công ty CP Thuỷ ðiện Miền Trung. 

Ông Duy tốt nghiệp ðại học Bách Khoa TPHCM chuyên ngành ðiện. 

2. BAN KI ỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Mai Thành Phú Trưởng BKS 

2 Nguyễn Văn Hòa TV BKS 

3 Thương Chí Minh TV BKS 

Ông Mai Thành Phú – Trưởng Ban Kiểm sóat 

Ông Phú sinh ngày 13/8/1969. Ông hiện là Phó TGð Công ty CP Ky Vy. Trước ñây ông 
Phú từng là Giám ñốc ñiều hành Công ty dệt Thái Tấn, Trợ lý Giám ñốc ñiều hành Công 
ty CP Ky Vy và Giám ñốc tài chính Công ty A&B VN. 

Ông Phú có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 

Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát 

Ông Hòa sinh ngày 01/6/1969. Ông hiện là Kế toán trưởng Ngân hàng Á Châu - Hội sở. 
Trước ñây ông Hòa từng là Kế toán trưởng Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh ðà Nẵng, 
Phó phòng Kế toán Ngân hàng Á Châu - Hội sở . 

Ông Hòa Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán. 
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Ông Thương Chí Minh – Thành viên Ban Kiểm soát 

Ông Minh sinh ngày 20/08/1972. Ông hiện là Thành viên BKS Công ty Du lịch Delta và 
là Chủ tịch HðQT kiêm TGð Công ty CP Bao bì Á Châu. Trước ñây ông Minh từng là 
Giám ñốc DNTN KS Hoa Kiều và Thành viên BKS Công ty CP ðông Hải. 

Ông Minh tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành QTKD và Ngoại ngữ . 

3. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ðÔNG/THÀNH VIÊN GÓP V ỐN 

Tại thời ñiểm 31/12/2010, DVSC có vốn ñiều lệ là 250 tỷ ñồng, tương ứng với 25 triệu 
cổ phần ñược nắm giữ bởi 631 cổ ñông, trong ñó 5 cổ ñông nước ngoài nắm tổng cộng 
193.000 cổ phần (chiếm 0,77%). 

Cổ ñông n ắm giữ từ 5%, 10%, 50% và 75% vốn ñiều lệ:  

STT
Họ và tên (tên giao d ịch ñối với 
tổ chức) cá nhân, t ổ chức sở 
hữu cổ phần/ phần vốn góp

CMND/ðKKD ðịa ch ỉ 
Tỷ lệ sở 

hữu
Ngày thay ñổi

1 NH TMCP ðại Tín 1100176136
427 Lô 6 Cư xá Thanh ða
P27, Bình Thạnh, TPHCM

10.05% 26/10/2009

2 Ngô Nguyễn ðoan Trang 024972551
426 Nguyễn Thị Minh Khai 

P5, Q3, TPHCM
9.63% 15/10/2009

3 Ngô Trí ðức 022516547
96 Nguyễn Thượng Hiền

P1, Gò Vấp, TPHCM
9.62% 16/10/2009

4 ðỗ Hoàng Linh 024332159
D17 Cư xá Hải Nam, Phan ðăng 

Lưu, P3, Bình Thạnh, TPHCM
9.60% 15/10/2009

5 Lê Thị Bích Thủy 011223657
26-28 Lê Thái Tổ

 Hoàn Kiếm, Hà Nội
7.22% 13/4/2010

6 Công ty ðiện Lực 2 4106000123 72 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM 7.20% 02/3/2007

7 NH TMCP ðại Á 059169
56-58 CMT8, P. Quyết Thắng 

Biên Hòa, ðồng Nai
7.20% 05/3/2007

8 TCT Rượu-Bia-NGK Sài Gòn 4106000286 6 Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM 7.20% 26/02/2007

9 Lâm Hồng Trinh 022367187
16 Phù ðổng Thiên Vương 

P11, Q5, TPHCM
5.54% 26/10/2009

TCT ðiện lực Miền NamTCT ðiện lực Miền Nam

 


