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CHƢƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN  

NĂM 2014 
 

Thời gian: 8:00 ngày 15 tháng 3 năm 2014. 

Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  

 

STT Nội dung Thời gian 
Ngƣời thực 

hiện 

1 - Đón tiếp cổ đông 8:00 – 8:30 Ban tổ chức 

2 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tƣ cách cổ đông; 

- Thông qua Quy chế làm việc, chƣơng trình 

Đại hội. 

8:30 – 8:45 Ban tổ chức 

3 
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thƣ ký, Ban kiểm 

phiếu. 
8:45 – 9:00 Đại hội 

4 - Báo cáo của Ban Giám đốc 9:00 – 9:45 TGĐ 

5 
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị 

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị 
9:45 – 10:00 Đoàn chủ tịch 

6 - Báo cáo của Ban kiểm soát 10:00 – 10:15 Ban kiểm soát 

7 - Thảo luận về các nội dung của phần 4, 5, 6 10:15 – 11:00 Đại hội 

8 - Biểu quyết thông qua các nội dung 4, 5, 6 11:00 – 11:15 Đoàn chủ tịch 

9 - Nghỉ giải lao 11:00 – 11:15  

10 - Công bố kết quả biểu quyết 11:15 – 11:30 
Ban kiểm 

phiếu 

11 - Thông qua Nghị quyết của Đại hội 11:30 – 11:45 Ban thƣ ký 

12 - Tuyên bố bế mạc Đại hội 11:45 Đoàn chủ tịch 
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QUY CHẾ  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN  

NĂM 2014 
 

Mục tiêu: 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;  

 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Nhật Bản xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội nhƣ sau: 

 

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI  HỘI: 

- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội 

quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

- Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy và không hút thuốc lá 

trong Phòng Đại hội. 

- Trang phục đi dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự, không đƣợc đi dép lê, đội mũ vào Đại 

hội. 

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất 

cả các máy điện thoại di động không đƣợc để chế độ chuông. Nếu cần thiết nghe thì ra 

ngoài phòng để không làm ảnh hƣởng đến Đại hội. 

 

II.  BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 

1. Nguyên tắc:  

Tất cả các vấn đề trong chƣơng trình nghị sự của Đại hội đều phải đƣợc thông qua bằng 

cách lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông đƣợc 

cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần đƣợc quyền biểu quyết 

(sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Nhật Bản. 

 

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề 

bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.  

 

3. Thể lệ biểu quyết: 

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết. 
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- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đƣợc thông qua khi có số cổ đông sở hữu 

hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 

chấp thuận.  

 

III.  PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay và 

đƣợc sự đồng ý của Chủ tọa. 

 

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung 

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chƣơng trình nghị sự của Đại hội đã đƣợc 

thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc 

mắc của cổ đông. 

 

IV.   TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA 

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chƣơng trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã đƣợc 

Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo 

đa số. 

- Hƣớng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung 

chƣơng trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

 

V.  TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƢ KÝ 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã đƣợc 

các cổ đông thông qua hoặc còn lƣu ý tại Đại hội. 

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã đƣợc thông qua tại 

Đại hội. 

 

VI.   BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải đƣợc Thƣ ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc đọc và thông qua trƣớc khi 

bế mạc Đại hội. 
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QUY ĐỊNH VỀ BIỂU QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN  

NĂM 2014 
 
ĐIỀU 1: 

Cổ đông có quyền biểu quyết là những cá nhân, tổ chức có sở hữu cổ phần của Công ty CP 

Chứng khoán Nhật Bản tính đến thời điểm ngày 31/12/2013. 

 

ĐIỀU 2: 

Phiếu biểu quyết đủ tiêu chuẩn là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, 

có con dấu của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản. 

 

ĐIỀU 3: 

Cổ đông tham gia biểu quyết chỉ đƣợc phát 01 phiếu biểu quyết đủ tiêu chuẩn, đã ghi sẵn họ tên, 

mã cổ đông, và số cổ phần sở hữu (hoặc đƣợc ủy quyền). Cổ đông (hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền) 

phải điền thông tin về số CMND / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, và ký, ghi rõ họ tên của mình 

theo mẫu. Đối với ngƣời đƣợc ủy quyền, khi tham gia biểu quyết sẽ điền tên mình vào mục Họ 

và tên ngƣời đƣợc ủy quyền. 

 

ĐIỀU 4: 

Mỗi phiếu gồm có 8 vấn đề biểu quyết và 3 sự lựa chọn cho cổ đông: đồng ý, không đồng ý, 

không có ý kiến. Với mỗi vấn đề biểu quyết, cổ đông chỉ đƣợc phép đánh dấu vào một trong 3 ô 

đã đƣợc in theo mẫu. Trong trƣờng hợp cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào của mỗi vấn 

để biểu quyết sẽ đƣợc xem là không có ý kiến cho vấn đề đó. 

 

ĐIỀU 5:  

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu: 

- Không đủ tiêu chuẩn theo nội dung tại Điều 2 của Quy định này. 

- Tại mỗi vấn đề biểu quyết, cổ đông lựa chọn nhiều ý kiến biểu quyết cùng một lúc, nghĩa là 

cổ đông cùng đánh dấu vào nhiều hơn 1 ô chọn. 

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của ngƣời biểu quyết. 

 

ĐIỀU 6:  

Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị trong thời gian diễn ra Đại hội. 
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CÁC BÁO CÁO CHÍNH 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

KẾT QUẢ KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 

 

 

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 

   

I. Tình hình chung năm 2013 

1. Thị trƣờng chứng khoán thế giới & Nền kinh tế Việt Nam 

2. Thị trƣờng chứng khoán Việt nam 

3. Tình hình các công ty chứng khoán 

4. Tình hình các công ty niêm yết  

5. Tình hình hoạt động của NĐTNN 

 

II. Báo cáo tài chính  

1. Báo cáo tài chính năm 2013 

2. Dự báo năm 2014 

 

III. Báo cáo quản trị  

1. Cơ cấu sản phẩm và dịch vụ  

2. Cơ cấu và sử dụng nguồn vốn  

3. Cơ cấu khách hàng  

4. Cơ cấu nhân sự  
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I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2013: 

1. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI VÀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM: 

- Chứng khoán thế giới: Năm 2013, các chỉ số chính, từ TTCK Mỹ, châu Âu cho đến châu 

Á liên tiếp phá vỡ các mốc kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Chỉ số S&P 500 tăng 30% trong 

năm 2013 (mạnh nhất kể từ 1997) và Dow Jones tăng 27% (mạnh nhất kể từ 1995). 

Chứng khoán Nhật tăng mạnh nhất từ 1972. TTCK châu Âu tốt nhất kể từ 2009. Nguyên 

nhân là do kinh tế Mỹ và châu Âu ngày càng có nhiều dấu hiệu hồi phục, các NHTW 

(đặc biệt là Fed và Nhật Bản) vẫn tiếp tục bơm tiền. 

- Kinh tế Việt Nam: 

 Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) năm 2013 ƣớc tính tăng 5,42% so với năm 2012, 

trong đó mức tăng trƣởng của quý sau cao hơn quý trƣớc (quý I tăng 4,76%; quý II 

tăng 5%; quý III tăng 5,54% và quý IV tăng 6,04%) và cao hơn năm 2012; 

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 tăng khoảng 6,60% - thấp nhất trong 10 năm trở 

lại đây, phần lớn là do kết quả điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính 

sách tiền tệ; 

 Mặt bằng lãi suất giảm mạnh: năm 2013, NHNN đã giảm 2%/năm các mức lãi suất 

điều hành; giảm 3%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh 

vực ƣu tiên; giảm 1%/năm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng VND; 

 Một năm thành công về ổn định tỷ giá: NHNN chỉ phải tăng 1% tỷ giá bình quân liên 

ngân hàng trong năm 2013, nguồn lực dự trữ ngoại hối tiếp tục đƣợc củng cố (ƣớc 

tính đạt trên 25 tỷ USD, tăng khoảng 6 tỷ USD so với năm 2012 và tăng khoảng 16 

tỷ USD so với năm 2011); 

 Thị trƣờng vàng dần ổn định nhƣng giá vàng vẫn không giảm nhƣ kỳ vọng: Tính đến 

ngày 31/12/2013, NHNN đã đấu thầu thành công 69,9 tấn vàng qua đó đã góp phần 

ổn định thị trƣờng vàng hiện rõ nét qua việc những cơn “sốt” vàng không còn xảy ra 

ngay cả khi giá vàng thế giới liên tục biến động. 

 

2. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM:  

Sự biến động của chỉ số chứng khoán và giá trị giao dịch:  

Chỉ tiêu 2013 2012 
Giá trị thay 

đổi 

Tỷ lệ thay 

đổi 

HOSE 

Đóng cửa 504.60  413.70  90.90  22% 

KLGD (ĐV: Tỷ CP) 16.16  14.06  2.10  15% 

GTGD (ĐV: Tỷ 

VND) 261,894.53   217,376.94  44,517.60  20% 

HNX 

Đóng cửa 67.84  57.09   10.75  19% 

KLGD (ĐV: Tỷ CP) 10.71  12.10  (1.39) -11% 

http://cafef.vn/TTCK-My-tags-VFRDSyBN4bu5.chn
http://cafef.vn/Fed-rut-QE-tags-RmVkIHLDunQgUUU=.chn
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GTGD (ĐV: Tỷ 

VND) 83,032.01  109,535.44   (26,503.43) -24% 

 

 

 
 

- Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2013 đã có những diễn biến khả quan nhờ vào 

những tín hiệu ổn định kinh tế vĩ mô và các giải pháp tích cực trong lĩnh vực chứng 

khoán, cụ thể nhƣ sau: 

 Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 2.578 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 

2012. Chỉ số VN-Index tăng 22%; HN-Index tăng 19% so với cuối năm 2012. VN-

Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2013 ở mức 504,63 điểm, HNX-

Index chốt năm 2013 ở mức 67,84 điểm. Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đƣợc 

đánh giá là 1 trong 10 nƣớc có mức độ phục hồi mạnh nhất thế giới; riêng thị trƣờng 

trái phiếu có mức tăng lớn nhất trong khu vực. 

 Mức vốn hóa vào khoảng 964 nghìn tỷ đồng (tăng 199 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 

2012), tƣơng đƣơng 31% GDP; trong đó tổng dòng vốn nƣớc ngoài tăng 54% và giá 

trị danh mục tăng khoảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012. 

 Tổng giá trị huy động vốn ƣớc đạt 222 nghìn tỷ đồng, tăng 25%; trong đó cổ phiếu là 

20,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2012; trái phiếu Chính phủ đạt 177,5 nghìn 

HSX statistic 2013
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tỷ đồng, tăng 24%.  

- Kéo dài thời gian giao dịch, triển khai nhiều lệnh mới: 

 Ngày 22/7 sàn HoSE kéo dài thời gian giao dịch thêm 45 phút, đóng cửa lúc 15h; 

 Ngày 29/7 sàn HNX áp dụng việc kéo dài thời gian giao dịch, đóng cửa lúc 15h, áp 

dụng phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa ATC, triển khai các lệnh mới nhƣ MTL, 

MOK, MAK… 

- Tính đến hết tháng 12/2013, UBCK đã cấp phép thành lập 10 quỹ mở: sản phẩm quỹ mở 

bùng nổ với hàng loạt quỹ chính thức đƣợc thành lập. Ban đầu là các quỹ đóng thực hiện 

chuyển đổi sang quỹ mở, tiếp đó là các quỹ mở chuyên đầu tƣ vào trái phiếu và các quỹ 

đầu tƣ cổ phiếu. 

 

 
 

3. TÌNH HÌNH CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN: 

- Năm 2013, công tác tái cấu trúc thị trƣờng chứng khoán đã đƣợc đẩy mạnh đồng bộ, bao 

gồm việc tái cấu trúc cơ sở hàng hóa trên thị trƣờng, thị trƣờng trái phiếu, cơ sở nhà đầu 

tƣ, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán… Kết quả: 

 Lần đầu tiên 2 công ty chứng khoán hợp nhất: Ngày 9/12/2013 UBCK chấp thuận và 

trao giấy phép thành lập công ty chứng khoán MBS trên cơ sở hợp nhất 2 CTCK 

MBS và VITS. Sự kiện này đánh dấu bƣớc chuyển mình trong công cuộc tái cấu trúc 

các CTCK trong năm 2013. 
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 Trên cơ sở báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của các công ty chứng khoán, UBCK đã phân 

loại các công ty chứng khoán thành 4 nhóm: (i) Nhóm 1: hoạt động lành mạnh gồm 

79 công ty; (ii) Nhóm 2: hoạt động bình thƣờng gồm 8 công ty; (iii) Nhóm 3: bị kiểm 

soát gồm 5 công ty; (iv) Nhóm 4: bị kiểm soát đặc biệt gồm 9 công ty.  

 

 UBCK đã ra Quyết định chấp thuận rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của 6 

CTCK; nghiệp vụ Tự doanh của 2 CTCK; nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành của 04 

CTCK; rút nghiệp vụ tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán của 1 CTCK; hợp nhất đối với 2 

CTCK, tiến hành thủ tục giải thể đối với 3 CTCK; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động lƣu ký chứng khoán của 02 CTCK. Nhƣ vậy trên thực tế đã có 15 công ty 

không còn hoạt động. 

 Năm 2013, 4 CTCK thông qua việc giải thể là Sao Việt, Chợ Lớn, Âu Việt và Sen 

Vàng trong đó duy nhất Sao Việt đã đƣợc UBCK chính thức cấp giấy chấp thuận giải 

thể theo Luật Doanh nghiệp. 2 công ty GBS, SME bị UBCK yêu cầu tạm ngừng hoạt 

động, 3 công ty Delta, Hà Nội, Trƣờng Sơn bị chấm dứt hoạt động kinh doanh. 

 

- Thị phần môi giới của các CTCK trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam: 

 Trên sàn HoSE: Tính cả năm 2013, top 3 môi giới vẫn thuộc về HSC, SSI, VCSC với 

thị phần lần lƣợt là 13,28%; 10,63% và 6,97%, chiếm trọn 30% thị phần môi giới sàn 

HoSE. 10 công ty top đầu đã chiếm gần 63% tổng thị phần. Cụ thể: 

 

CTCK Năm 2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Năm 2013 

HSC 11.77% 13.82% 12.57% 14.14% 12.84% 13.28% 

SSI 9.97% 10.66% 11.47% 9.72% 10.55% 10.63% 

VCSC 4.47% 5.90% 6.04% 8.31% 7.64% 6.97% 

ACBS 7.92% 6.73% 6.63% 6.44% 6.53% 6.53% 

VNDS 3.42% 5.10% 4.79% 4.94% 6.21% 5.31% 

Nhóm 1: Hoạt 
động lành 

mạnh: 79 cty 

Nhóm 2: Hoạt 
động bình 

thường: 8 cty 

Nhóm 3: Bị 
kiểm soát: 5 

cty 

Nhóm 4: Kiểm 
soát đặc biệt: 9 

cty 

http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/ACBS.chn
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MBS 3.81% 4.65% 4.77% 4.76% 5.90% 5.07% 

MBKE 5.21% 4.67% 4.51% 4.74% 4.49% 4.59% 

FPTS 3.37% 4.21% 4.10% 3.94% 4.42% 4.19% 

BSC     3.31% 3.03% 

VCBS     3.46% 3.00% 

 

 Trên sàn HNX: Tính chung số liệu thị phần môi giới cả năm 2013, 10 CTCK nắm 

hơn 55% thị phần của cả thị trƣờng. HSC vẫn là quán quân với thị phần đạt 9,19%, 

VNDirect đứng thứ 2 đạt 7,38%. Hai vị trí này không đổi so với năm 2012. Cụ thể: 

 

CTCK Năm 2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Năm 2013 

HSC 8.42% 10.54% 8.83% 9.75% 7.38% 9.19% 

VNDS 7.33% 8.09% 6.45% 6.79% 7.56% 7.38% 

MBS 4.81% 7.25% 6.63% 7.97% 7.15% 7.16% 

SSI 4.45% 5.54% 6.88% 6.12% 6.85% 6.29% 

ACBS 5.51% 4.60% 6.19% 5.69% 5.60% 5.39% 

FPTS 4.06% 4.70% 4.70% 5.03% 4.90% 4.79% 

BVSC 4.11% 3.62% 3.24% 4.36% 4.84% 3.93% 

MBKE 5.13% 4.22% 4.09% 3.94%  3.86% 

BSC   3.21%   4.72% 4.85% 3.77% 

SHS   3.61%  3.78%  3.85%   3.64% 

 

4. TÌNH HÌNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT: 

- Năm 2013, lần đầu tiên thị trƣờng chứng khoán chứng kiến làn sóng hủy niêm yết với số 

lƣợng lên tới 37 mã chứng khoán, do không bảo đảm điều kiện niêm yết, vi phạm chế độ 

công bố thông tin, thực hiện tái cấu trúc công ty... 11 công ty bị hủy niêm yết trên HoSE 

và 26 công ty hủy niêm yết trên sàn HNX. Các doanh nghiệp đang thích ứng dần với tính 

chất đào thải của thị trƣờng. Cụ thể: 

 5 công ty phải rời sàn niêm yết để sáp nhập và tái cấu trúc: 

STT Mã SLCP Hủy niêm yết Lý do 

1 PVF 600,000,000 Sáp nhập WTB, tái cơ cấu 

2 PHT 21,440,030 Sáp nhập TLH, tái cơ cấu 

3 SEL 4,850,000 Sáp nhập SJE, tái cơ cấu 

4 RHC 5,120,000 Sáp nhập SJD, tái cơ cấu 

5 DHL 5,500,000 Sáp nhập HDO, tái cơ cấu 

 

 15 công ty hủy niêm yết vì thua lỗ 3 năm liên tiếp và lỗ lũy kế lớn hơn vốn điều lệ: 

STT Mã SLCP Hủy niêm yết Lý do 

1 STL 15,000,000 Lỗ lũy kế > VĐL, sang UpCom 

2 SBS 126,660,000 Lỗ lũy kế > VĐL 

http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/MBS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/MBKE.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/FPTS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/MBS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SSI.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/ACBS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/FPTS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/PVF.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/PHT.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SEL.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/RHC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/DHL.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SBS.chn
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3 THV 57,749,995 Lỗ lũy kế > VĐL 

4 DDM 12,244,495 Lỗ lũy kế > VĐL 

5 VSG 11,044,000 Lỗ 3 năm, Lỗ lũy kế > VĐL 

6 TLC 9,980,000 Lỗ 3 năm, Lỗ lũy kế > VĐL 

7 SVS 13,500,000 Lỗ 3 năm, giải thể 

8 VES 9,007,500 Lỗ 3 năm 

9 VCH 3,970,000 Lỗ lũy kế > VĐL, kiểm toán từ chối đƣa ý kiến 

10 IFS 6,875,359 Lỗ lũy kế > VĐL 

11 SDJ 4,343,700 Lỗ lũy kế > VĐL 

12 SHC 4,309,550 Lỗ lũy kế > VĐL 

13 SD8 2,800,000 Lỗ lũy kế > VĐL 

14 S27 1,562,833 Lỗ lũy kế > VĐL 

15 SCC 1,980,000 Lỗ 3 năm 

 

 5 doanh nghiệp bị hủy niêm yết bắt buộc: 

STT Mã SLCP Hủy niêm yết Lý do 

1 CIC 4,635,062 Hủy bắt buộc do quy chế công bố thông tin 

2 MCL 2,220,000 Hủy bắt buộc do quy chế công bố thông tin 

3 TAS 13,900,000 Hủy bắt buộc do quy chế công bố thông tin 

4 GBS 13,500,000 Hủy bắt buộc do quy chế công bố thông tin 

5 NTB 39,779,577 Hủy bắt buộc, kiểm toán từ chối đƣa ý kiến 

 

 12 doanh nghiệp hủy niêm yết tự nguyện: 

STT Mã SLCP Hủy niêm yết Lý do 

1 DHI 2,628,042 Hủy tự nguyện, Giải thể 

2 MIH 4,000,000 Hủy tự nguyện 

3 HPB 3,880,000 Hủy tự nguyện 

4 KBT 3,001,699 Hủy tự nguyện 

5 HBD 1,535,000 Hủy tự nguyện 

6 XMC 19,998,240 Hủy tự nguyện 

7 AGD 11,999,930 Hủy tự nguyện 

8 GFC 8,480,000 Hủy tự nguyện 

9 AVS 36,000,000 Hủy tự nguyện, giải thể 

10 DTC 4,000,000 Hủy tự nguyện, sang Upcom 

11 VFC 34,000,000 Hủy tự nguyện, sang Upcom 

12 TLT 6,989,800 Hủy tự nguyện, sang Upcom 

 

- Trong khi đó năm 2013 chỉ có 4 DN niêm yết mới trên HoSE (HAR, NLG, FCM và 

FLC) và 11 DN niêm yết mới trên sàn HNX (KSQ, KLF, PVB, FIT, DHP, HLD, NDX, 

PSD, SHA, THS, TTZ). 

- Mặc dù năm 2013 đƣợc coi là năm khả quan của chứng khoán Việt Nam, nhƣng chỉ có 

http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/THV.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/DDM.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/VSG.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/TLC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SVS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/VES.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/VCH.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/IFS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SDJ.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SHC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SD8.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/S27.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/SCC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/CIC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/MCL.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/TAS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/GBS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/NTB.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/DHI.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/MIH.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/HPB.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/KBT.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/HBD.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/XMC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/AGD.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/GFC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/AVS.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/DTC.chn
http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/TLT.chn
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những cổ phiếu của các công ty, tập đoàn lớn nhận đƣợc sự quan tâm của các NĐT nƣớc 

ngoài mới có những hoạt động tích cực, trong khi đó, hầu hết cổ phiếu của các công ty 

trên TTCK Việt Nam chỉ đƣợc coi là cổ phiếu có trị giá thấp (penny stock). 

 

5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NĐTNN:  

- Năm 2013, khối ngoại mua ròng gần 7.667 tỷ đồng trên TTCK Việt Nam (365 triệu 

USD), trong đó mua ròng gần 6.330 tỷ trên sàn HoSE và 1.337 tỷ đồng trên sàn Hà Nội, 

tổng khối lƣợng cổ phiếu mua vào là hơn 220 triệu cổ phiếu, tƣơng đƣơng hơn 300 triệu 

USD; 

- Tổng dòng vốn nƣớc ngoài luân chuyển trong năm 2013 vẫn tăng 54% và giá trị danh 

mục tăng khoảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012;  

- Số lƣợng tài khoản nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tăng 55% so với 2012. 

 

Giao dịch khối ngoại trên sàn HoSe năm 2013 
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Giao dịch khối ngoại trên sàn Hà Nội năm 2013 

 
 

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:  

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013: 

- Các nhân tố ảnh hƣởng tới kết quả kinh doanh năm 2013 so với  năm 2012: 

 VN-index dao động trong khoảng 470-520 điểm sau khi phục hồi mạnh mẽ vào đầu năm 

2013; 

 Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hƣớng tới thị trƣờng Nhật Bản và Mỹ do đó giảm mạnh đầu tƣ ở 

thị trƣờng Việt Nam trong Quí 2; 

 Thu nhập từ lãi suất tiền gửi giảm do lãi suất ngân hàng giảm; 

 Thu nhập từ dịch vụ tài chính tăng; 

 Nhờ việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và đầu tƣ nên JSI đã bắt đầu có thu nhập mới 

thông qua các đồng ủy thác đầu tƣ và dịch vụ tƣ vấn. 

- Tổng thu nhập đạt doanh số 16,529 tỷ đồng đạt 77% so với kế hoạch. 

- Bắt đầu từ tháng 5/2013 công ty có danh mục ủy thác đầu tƣ chứng khoán thông qua quỹ 

MBS, doanh thu từ ủy thác đầu tƣ tính đến thời điểm 31.12.2013 đạt 1,352 tỷ, chƣa bao 

gồm chi phí lãi vay và các chi phí quản lý.  

- Tổng chi phí là 15,073 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch, doanh thu giảm đồng thời chi 

phí cũng giảm theo. 

- Tổng lãi trƣớc thuế là 1,456 tỷ đạt 32% so với kế hoạch, thực tế JSI chƣa đạt đƣợc kế 

hoạch đề ra. 
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- Tuy nhiên với điều kiện nền kinh tế khó khăn chung và so sánh với các doanh nghiệp 

chứng khoán cùng ngành, JSI đã đạt đƣợc một khoản lợi nhuận trƣớc thuế để đƣa ra định 

hƣớng phát triển cho năm 2014. 

 

 

Kết quả kinh doanh năm 2013: 

 Tổng doanh thu: 16.529 Triệu VND; 

 Tổng chi phí: 15.073  Triệu VND; 

 Lợi nhuận trƣớc thuế:   1.456  Triệu VND; 

 Lợi nhuận sau thuế: 1.092  Triệu VND. 

 

2. DỰ BÁO NĂM 2014:  

- Chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu của 2014 do Chính phủ đề ra: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2014 

Ƣớc tính thực hiện năm 

2013 

(Nguồn: Tổng cục Thuế VN) 

Tăng trƣởng GDP ~ 5,8% 5,42% 

CPI ~ 7% 6,6% 

Tổng vốn đầu tƣ phát triển toàn XH ~ 30% GDP 30,4% GDP 

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị <4%   

 

- Ba đề án lớn đƣợc trông đợi nhất của thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2014 là (i) 

việc nới room nƣớc ngoài, (ii) đề án TTCK phái sinh và (iii) đề sáp nhập hai Sở giao 

dịch: 

 Việc nới room đƣợc NĐT chờ đợi, nhƣng đã đƣợc phản ánh phần nào vào giá. Tuy 

nhiên, về lâu dài, việc này sẽ có tác động tích cực đến khối ngoại, dòng tiền khi đó sẽ 

ổn định và duy trì tốt hơn; 

 Các sản phẩm phái sinh đang đƣợc ráo riết chuẩn bị và dự kiến sẽ sớm triển khai 

trong năm 2014. UBCK hiện cũng tập trung tái cơ cấu hàng hóa, triển khai các sản 

phẩm mới, nhất là quỹ ETF; xây dựng hệ thống đối tác thanh toán trung tâm (CCP), 

hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL), để chuẩn bị cho triển khai TTCK phái 

sinh và các sản phẩm mới… 

 Việc hợp nhất 2 Sở GDCK, thị trƣờng mở rộng sẽ tạo hiệu ứng tăng quy mô thị 

trƣờng, giúp các NĐT nƣớc ngoài có cái nhìn ấn tƣợng hơn về TTCK Việt Nam. 

- Tuy nhiên, với nền kinh tế vẫn đang loay hoay ở đáy của 2013 thì 2014 chỉ có hi vọng 

bớt đi chút khó khăn. Kế hoạch kinh doanh 2014 của các công ty niêm yết về cơ bản vẫn 

thấy nỗi lo kinh tế khó khăn, do vậy hạng mục doanh thu, lợi nhuận có phần giảm sút nếu 

đem ra so lại với những bản kế hoạch của các năm trƣớc. Theo đó, thị trƣờng chứng 

khoán có thể cũng không có nhiều khởi sắc. 

http://cafef.vn/ke-hoach-kinh-doanh-2014-tags-a-G6vyBob-G6oWNoIGtpbmggZG9hbmggMjAxNA==.chn
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- Dựa trên những dự báo nhƣ trên, kế hoạch kinh doanh năm 2014 đƣợc Ban Giám đốc dự 

tính cụ thể nhƣ sau: 

 Tổng Doanh thu: 19.928 Triệu VND; 

 Tổng Chi phí: 16.103 Triệu VND; 

 Lợi nhuận trƣớc thuế:   3.824 Triệu VND; 

 Lợi nhuận sau thuế: 3.060  Triệu VND; 

 Cổ tức ƣớc tính: 6% /năm 

Đối với thu nhập và chi phí ƣớc tính trong bản kế hoạch kinh doanh, Ban Giám đốc đệ 

trình các kế hoạch cụ thể đối với hoạt động của Công ty trong năm 2014 nhƣ sau: 

(1) Thị trƣờng chứng khoán sẽ đƣợc cải thiện nhƣng không đủ để có thể hi vọng một mức 

tăng trƣởng lớn. Thị trƣờng có thể sẽ tăng trƣởng tích cực trong 1 và quý 3, nhƣng 

tiêu cực trong quý 2 và trung bình trong quý 4. 

(2) Phí môi giới từ khách hàng trong nƣớc ƣớc tăng 43% do giao dịch của nhóm khách 

hàng này tăng khá trong khoảng thời gian đầu năm. 

(3) Phí môi giới từ khách hàng nƣớc ngoài ƣớc tăng 25% do các thị trƣờng tốt nhƣ Nhật, 

Mỹ hiện đã thay đổi, tuy nhiên, mức tăng này cũng chƣa đủ lớn. 

(4) Khoản thu nhập từ hội đồng đầu tƣ đến từ phát hành quyền mua và thu nhập khác 

đƣợc hi vọng là vẫn giữ mức nhƣ cũ. 

(5) Quỹ lƣơng giảm do miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Công ty cũng không có kế 

hoạch tăng lƣơng cho toàn bộ cán bộ nhân viên, tuy nhiên một số trƣởng phòng mới 

bổ nhiệm cũng nhƣ những trƣởng phòng/nhân viên có năng lực thì vẫn cần tăng. 

(6) Riêng phần hoa hồng cho phòng kinh doanh đƣợc dự kiến tăng do khối lƣợng giao 

dịch ƣớc tính tăng cao hơn năm trƣớc. Đây là phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phần 

dự tính tăng của tổng chi phí. 

(7) Phần đầu tƣ cho CNTT (hệ thống giao dịch trực tuyến mới) là yếu tố lớn thứ hai của 

phần dự tính tăng của tổng chi phí. 

 

III. BÁO CÁO QUẢN TRỊ  

1. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ  

- Hiện tại, sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của JSI là các dịch vụ thu phí đã đƣợc UBCKNN 

cấp phép liên quan đến thị trƣờng chứng khoán, các dịch vụ này đã đƣợc phân chia tƣơng 

đối rõ nét nhƣ sau:  

 Môi giới và lƣu ký cổ phiêu niêm yết 

 Marketing và phân phối chứng chỉ quỹ mở 

 Dịch vụ tài chính (ứng trƣớc tiền bán và dịch vụ margin): Chỉ áp dụng đối với các nhà 

đầu tƣ cá nhân trong nƣớc. 
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- Bên cạnh các dịch vụ cốt lõi của JSI là Môi giới và Dịch vụ tài chính, hiện tại công ty 

đang đẩy mạnh các mảng dịch vụ khác nhằm phục vụ tốt hơn các Nhà đầu tƣ trong nƣớc 

và nƣớc ngoài:  

• Dịch vụ cung cấp báo cáo đặc thù: Nhắm tới các khách hàng cá nhân và tổ chức nƣớc 

ngoài với các báo cáo khảo sát hoặc phân tích đầu tƣ đƣợc thiết kế nhằm phù hợp với 

từng  nhu cầu cụ thể của các đối tƣợng khách hàng khác nhau.  

 Dịch vụ tƣ vấn đầu tƣ, mua bán sát nhập doanh nghiệp: Tận dụng lợi thế là cầu nối 

giữa các nhà đầu tƣ Nhật bản với thị trƣờng Việt Nam, JSI không ngừng tìm các cơ 

hội, các dự án phù hợp để có thể kết nối các nhà đầu tƣ Nhật bản có nhu cầu đầu tƣ tại 

thị trƣờng Việt Nam. 

 Dịch vụ mua quyền cổ phiếu phát hành thêm: JSI đã và đang thực hiện việc mua 

quyền này thông qua việc ủy thác với Công ty Quản lý quỹ MB.  

 Phân phối chứng chỉ quỹ mở MBBF: Trong quý 2/2013, JSI bắt đầu có doanh thu từ 

việc phân phối quỹ mở MBBF với doanh thu còn rất hạn chế. JSI hiện đã và đang tìm 

kiếm các kênh phân phối thông qua việc hợp tác cùng với các công ty chứng khoán, 

công ty tài chính và các công ty quản lý quỹ khác để cùng phân phối sản phẩm này. 

 

2. THỊ PHẦN CỦA JSI: 

Phí trung bình 

thu đƣợc Giá trị giao dịch (VND) Thị phần

Phí thu đƣợc từ thị trƣờng 

nội địa (VND)

Phí thu đƣợc từ thị trƣờng 

nƣớc ngoài (VND) Tổng phí thu đƣợc (VND)

Tổng 0.36% 3,296,799,765,400 1.00% 2,196,899,945 9,576,743,092 11,773,643,037                      

Trung bình tháng 274,733,313,783                    183,074,995                           798,061,924                           981,136,920                           

Tổng 0.35% 2,645,533,187,600 0.77% 2,082,145,581 7,184,265,701 9,266,411,282                        

Trung bình tháng 220,461,098,967                    173,512,132                           598,688,808                           772,200,940                           

2012

2013

JSI

 
 

3. CƠ CẤU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN:  

- Trƣớc thời điểm 01/08/2012, để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền vay của khách hàng, JSI đã 

sử dụng một phần nguồn vốn để cung ứng dịch vụ Ứng trƣớc tiền bán chứng khoán. 

Riêng đối với mảng cho vay ký quỹ, do chƣa đƣợc UBCKNN chấp thuận cho cung ứng 

dịch vụ, nên khách hàng không vay vốn trực tiếp từ JSI. JSI cung cấp dịch vụ margin cho 

khách thông qua hợp đồng ký 3 bên giữa JSI, ngân hàng và khách hàng. Vốn đƣợc cung 

ứng trực tiếp từ ngân hàng. 

- Ngày 1/8/2011 Thông tƣ 74/2011/TT-BTC, cho phép các Công ty chứng khoán đƣợc 

thực hiện nghiệp vụ ký quỹ (margin) khi có đủ điều kiện, chính thức có hiệu lực. Sau một 

năm nghiên cứu, đƣa luật ứng dụng vào thực tế, tới thời điểm 1/8/2012 nghiệp vụ Margin 

mới đƣợc triển khai một cách toàn diện.  
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- Nắm bắt đƣợc nhu cầu vay ngày càng lớn của nhà đầu tƣ, đồng thời để tăng hiệu quả luân 

chuyển vốn lƣu động, ngày 01/08/2012, sau khi đƣợc chấp thuận từ UBCKNN, JSI đã 

chính thức triển khai sản phẩm cho vay Margin theo quy định của Ủy Ban chứng khoán 

Nhà Nƣớc.  

- Với những ƣu điểm của loại hình cho vay mới, nhƣ thủ tục ký kết hợp đồng đơn giản, 

nhanh chóng, tiền giải ngân tự động phát sinh tƣơng ứng với lệnh mua, phần mềm quản 

lý nợ và dòng tiền tƣơng đối chính xác; số lƣợng nhà đầu tƣ quan tâm ngày càng lớn. Nhà 

đầu tƣ tìm đến với JSI nhiều hơn, và chuyển dần từ gói vay Ứng trƣớc tiền bán chứng 

khoán sang vay Margin. Nếu nhƣ tại thời điểm cuối năm 2012, tổng vốn vay của khách 

hàng đạt 11,1 tỷ đồng, thì tại thời điểm cuối năm 2013 con số này đã tăng lên tới gần 19 

tỷ đồng, tƣơng ứng với mức tăng 70.28%.  Nguồn vốn đƣợc sử dụng hiệu quả hơn, mức 

doanh thu thu về năm 2013 tăng 71.38% so với cùng kỳ. Những ngày cuối Quý 4/2013 

cũng đánh dấu bƣớc tăng trƣởng mạnh về nguồn vốn vay khách hàng sử dụng so với quý 

3/2103, khi mức tăng đạt tới 75.84% và con số này tiếp tục tăng mạnh trong những ngày 

đầu năm 2014. 

 

Dịch vụ Margin cung cấp năm 2013 & so sánh với năm trƣớc:  
ĐVT: VND 

Năm 

Số 

lƣợng 

KH 

Dƣ nợ gốc, lãi 

đầu kỳ 

Số tiền  

giải ngân 

Số tiền  

thu nợ gốc 
Lãi phát sinh 

Dƣ nợ gốc lãi 

cuối kỳ 

2013  11,119,499,925 482,977,282,957 475,451,295,207 1,569,834,214 18,934,680,168 

Margin 145 10,406,819,009 346,757,861,462 339,509,122,758 1,357,529,367 17,944,806,938 

Ứng trƣớc 57 712,680,916 136,219,421,495 135,942,172,449 212,304,847 989,873,230 

2012  943,439,193 325,770,907,281 315,726,140,659 916,012,566 11,119,499,925 

Margin 75 0 62,704,926,395 52,430,835,297 376,954,043 10,406,819,009 

Ứng trƣớc 148 943,439,193 263,065,980,886 263,295,305,362 539,058,523 712,680,916 

Tăng/Giả

m 
 1,078.6% 48.26% 50.59% 71.38% 70.28% 

 

4. CƠ CẤU KHÁCH HÀNG:  

Cơ cấu 

khách 

hàng 

Số lƣợng khách hàng Giá trị giao dịch 

Tính đến 

31/12/20

12 

Tính đến 

31/12/201

3 

Tăng/Giảm 2012 2013 

Tăng/Giả

m 

(%) 

Nội địa 1040 1156 11.15% 1,091,640,333,000 1,049,124,687,100          (3.89) 

Cá nhân 1038 1152 10.98% 1,090,772,978,000 1,030,794,132,100          (5.50) 

Tổ chức 2 4 100.00% 867,355,000 18,330,555,000    2,013.39  
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Nƣớc 

ngoài 
346 364 5.20% 2,201,407,432,400 1,595,670,210,500       (27.52) 

Cá nhân 338 356 5.33% 52,051,736,800 67,254,218,500          29.21  

Tổ chức 8 8 0.00% 2,149,355,695,600 1,528,415,992,000       (28.89) 

Tổng 1386 1520 9.67% 3,293,047,765,400 2,644,794,897,600       (19.69) 

 

- Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2013 có nhiều thay đổi so với năm 2012, đây là 

một năm  ghi nhận sự tăng trƣởng cả về điểm số và giá trị giao dịch trên cả 2 sàn giao 

dịch HOSE và HNX. Cụ thể, VN-Index tăng trên 22%, HNX-Index tăng 13%. Với sự gia 

tăng của các chỉ số chứng khoán trong năm 2013, Việt Nam trở thành một trong những 

nƣớc có mức độ phục hồi mạnh nhất thế giới. 

- Hoạt động giao dịch chứng khoán đƣợc kéo dài thời gian và triển khai nhiều lệnh mới. 

Năm 2013 cả hai Sở giao dịch chứng khoán (HoSE và HNX) đã thực hiện nhiều cải tiến 

mới trong cơ chế giao dịch. Ngày 29/7, HNX áp dụng phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa 

vả triển khai các lệnh mới nhƣ ATC, MTL, MOK, MAK… Trƣớc đó, kể từ ngày 22/7, 

HSX cũng kéo dài thời gian giao dịch thêm 45 phút. 

- Sôi động xu hƣớng thành lập Quỹ mở. Quỹ mở phát triển nhanh chóng trên cơ sở chuyển 

đổi các quỹ đóng sang quỹ mở và thành lập mới. Năm 2013, sản phẩm quỹ mở bùng nổ 

với hàng loạt quỹ chính thức đƣợc thành lập. Tính đến hết tháng 12/2013, Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nƣớc đã cấp phép thành lập cho 10 quỹ mở. 

- Đây cũng là năm số lƣợng doanh nghiệp hủy niêm yết cao kỷ lục. Trong năm 2013, thị 

trƣờng chứng khoán Việt Nam chứng kiến làn sóng doanh nghiệp huỷ niêm yết lớn nhất 

từ trƣớc đến nay. Trong khi số lƣợng công ty niêm yết mới trong năm chỉ tăng 13 công 

ty, thì có tới 37 công ty hủy niêm yết do không bảo đảm điều kiện niêm yết, vi phạm chế 

độ công bố thông tin, thực hiện tái cấu trúc công ty,..). Đây là bằng chứng cho thấy quá 

trình tái cấu trúc cơ cấu hàng hóa đang diễn ra trên thị trƣờng, theo đó tính chất đào thải 

là rất mạnh mẽ. 

- Tuy nhiên năm 2013 là một năm không thuận lợi cho JSI trong việc mở rộng thị phần 

khách nƣớc ngoài cũng nhƣ thúc đẩy giá trị giao dịch của phân khúc khách hàng này. 

Nguyên nhân là do một những rào cản về quy định, quy trình trong giao dịch cũng nhƣ sự 

thận trọng của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong thời gian qua. Bù lại doanh thu môi giới 

từ giá trị giao dịch trong nƣớc đã có sự tăng trƣờng bền vững, nguyên nhân là do phòng 

kinh doanh đã có những chiến lƣợc phù hợp và gia tăng nhân sự kịp thời, nắm bắt cơ hội 

phát triển thêm lƣợng khách hàng mới. 

 

5. CƠ CẤU NHÂN SỰ: 

Tính đến hết 31/12/2013, Công ty có tất cả 8 phòng ban chức năng với 32 nhân viên, cụ thể: 

BỘ PHẬN Tính đến 31/12/2013 
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Ban Giám đốc 2 ngƣời 

Phòng QTRR (do PTGD trực tiếp phụ trách)  

Phòng Môi giới (bao gồm đại diện sàn tại Tp.HCM) 9 ngƣời 

Phòng Kinh doanh 4 ngƣời 

Phòng Marketing (do TGD trực tiếp phụ trách) 3 ngƣời 

Phòng Phân tích 3 ngƣời 

Phòng kế toán 5 ngƣời 

Phòng IT 2 ngƣời 

Phòng HCNS (bao gồm nhân viên giao nhận chứng từ) 4 ngƣời 

TỔNG CỘNG 32 ngƣời 

 

- Tại thời điểm 31/12/2013, công ty có tổng nhân sự là 32 ngƣời, nhƣng do có 2 nhân sự 

đang nghỉ thai sản, nên số lƣợng thực tế làm việc chỉ có 30 nhân sự. Do đặc thù nhân sự 

tại công ty có rất nhiều các bạn nữ trẻ (trong độ tuổi lập gia đình và thai sản) nên công ty 

thƣờng xuyên không duy trì đƣợc số lƣợng nhân sự tối đa theo danh sách chính thức. 

- Cơ cấu nhân sự nhƣ trên đƣợc duy trì đến ngày 31/12/2013. Tuy nhiên, kể từ ngày 

01/01/2014, với việc miễn nhiệm bà Trần Thị Mai - Phó Tổng Giám đốc, tổng số nhân sự 

làm việc thực tế chỉ còn 29 ngƣời. Theo đó, phòng Quản trị rủi ro (trƣớc do bà Trần Thị 

Mai phụ trách) và ban Kiểm soát nội bộ (trƣớc do bà Nguyễn Thị Thu Trang phụ trách) 

đƣợc sáp nhập, trở thành phòng Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ do bà Lƣơng Thị Trà 

phụ trách. Bà Lƣơng Thị Trà trƣớc là trƣởng nhóm Dịch vụ tài chính, có đầy đủ bằng cấp 

và kinh nghiệm để đáp ứng các yêu cầu của vị trí công việc mới. Sơ đồ tổ chức của Công 

ty về cơ bản không thay đổi, cụ thể nhƣ sau: 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 

 

Kính thƣa các Quý vị Cổ đông! 

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản xin đƣợc thông báo về kết quả hoạt 

động và công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2013 và định hƣớng hoạt 

động trong năm 2014 nhƣ sau: 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013: 

1. TÌNH HÌNH CHUNG: 

Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2013 đã chứng kiến không ít những biến động trải 

dài suốt 12 tháng. Mặc dù chỉ số chứng khoán VN-Index đƣợc đánh giá là 1 trong 10 nƣớc có 

mức tăng trƣởng cao nhất thế giới, nhƣng trong bối cảnh có sự đan xen giữa các yếu tố thuận lợi 

và không thuận lợi của kinh tế vĩ mô, hàng loạt các phiên bán tháo bất thƣờng và cả một thời 

gian dài trầm lắng cho thấy thị trƣờng chứng khoán chƣa thực sự ổn định. Giá rất nhiều cổ phiếu 
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còn đang ở mức rất thấp nhƣng sức bật trở lại vẫn khá yếu. Tuy nhiên, có thể khẳng định với 

mức tăng khá ấn tƣợng trong năm 2013 (VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 

2013 ở mức 504,63 điểm, tăng 22% so với 2012; HNX-Index chốt năm 2013 ở mức 67,84 điểm, 

tăng 19% so với 2012), chứng khoán trong năm vừa qua đã ổn định hơn và có những dấu hiệu 

tích cực cho năm 2014. 

Mặc dù thị trƣờng chung có những diễn biến tích cực, nhƣng do chứng khoán thế giới, đặc 

biệt là các nƣớc Mỹ, Nhật… đều hồi phục và tăng trƣởng mạnh mẽ, liên tiếp phá vỡ các mốc kỷ 

lục cao nhất mọi thời đại, do vậy, các khách hàng nƣớc ngoài của Chứng khoán Nhật Bản, đặc 

biệt là các khách hàng tổ chức, đã tập trung sang các khu vực có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Việc 

khách hàng khối ngoại tạm dừng và giảm đáng kể mức độ giao dịch ở Việt Nam, tập trung giao 

dịch ở các thị trƣờng khác, và rút tiền khỏi các nền kinh tế mới nổi đã ảnh hƣởng không nhỏ đến 

giá trị giao dịch năm 2013. 

 

2. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM QUA: 

a)  Đối với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty: 

Năm 2013, hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhật Bản có những điểm nổi 

bật nhƣ sau: 

- Các sản phẩm dịch vụ cốt lõi (môi giới, lƣu ký, tƣ vấn, dịch vụ tài chính) đã và đang đƣợc 

đẩy mạnh, đáp ứng đƣợc yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng nội địa. Hệ 

thống công nghệ thông tin đƣợc đầu tƣ, nhân sự đƣợc đào tạo bài bản, đội ngũ nhân viên 

kinh doanh đƣợc mở rộng.  

- Tuy nhiên năm 2013 là một năm không thuận lợi trong việc mở rộng thị phần khách nƣớc 

ngoài cũng nhƣ thúc đẩy giao dịch của phân khúc khách hàng này. Đây đƣợc coi là nguyên 

nhân chủ yếu khiến cho kết quả kinh doanh của Công ty không đạt đƣợc nhƣ mức kỳ vọng 

của Đại hội đồng Cổ đông 2013. 

- Về phần doanh thu trong nƣớc có tăng nhƣng lợi nhuận của công ty vẫn thấp lý do là vì công 

ty đã có thời gian chƣa thực sự chú trọng phát triển mảng nội địa. 

- Với việc triển khai nghiệp vụ ký quĩ (margin) từ tháng 8/2012 và tiếp tục hoàn thiện dịch vụ 

này trong năm 2013, nhà đầu tƣ tìm đến với JSI nhiều hơn và chuyển dần từ gói vay Ứng 

trƣớc tiền bán chứng khoán sang vay Margin do những ƣu điểm của loại hình này mang lại 

nhƣ thủ tục ký kết hợp đồng đơn giản, nhanh chóng, tiền giải ngân tự động, phần mềm quản 

lý nợ và dòng tiền chính xác. Mặc dù vậy, số lƣợng khách hàng tăng lên chủ yếu là các 

khách hàng nhỏ lẻ. 



 
 

26  

 

- Trong năm 2013, tuy đội ngũ nhân viên kinh doanh đƣợc chú trọng mở rộng, nhƣng năng lực 

vốn của Công ty còn hạn chế (hiện là công ty chứng khoán có vốn điều lệ thấp nhất thị 

trƣờng với 41 tỷ đồng), không đủ để đáp ứng nhu cầu vay margin tăng cao của khách hàng 

khi thị trƣờng tăng trƣởng tốt. 

-  Ngoài ra, do các giới hạn trong qui định của pháp luật về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ 

nhƣ: Tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán đối với một khách hàng 

không đƣợc vƣợt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán, tƣơng đƣơng 

1.230.000.000 đ; Tổng dƣ nợ cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán đối với 

một loại chứng khoán không đƣợc vƣợt quá 10% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán, 

tƣơng đƣơng 4.100.000.000 đ nên JSI không đáp ứng đƣợc nhƣ cầu vay margin của các 

Khách hàng có tài sản và giá trị giao dịch lớn. 

- Những điều này khiến cho Công ty dù đã có nhiều nỗ lực để phát triển thị trƣờng trong nƣớc 

nhƣng kết quả không đƣợc nhƣ mong đợi. 

Theo đó, kết quả kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhật Bản đạt đƣợc cụ thể nhƣ sau:  

- Tổng thu nhập: 16,529 

 

tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch; 

- Tổng chi phí: 15,073  

 

tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; 

- LNTT: 1,456 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch; 

- LNST: 1,092 tỷ đồng, đạt 32 % kế hoạch; 

 

b) Đối với cơ cấu nhân sự của công ty: 

Năm 2013, cơ cấu nhân sự có một số thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và tình 

hình hoạt động/phát triển của Công ty, cụ thể nhƣ sau: 

- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị đƣợc thành lập ngày 10/04/2013 theo 

yêu cầu của Thông tƣ 210/2012/TT-BTC với vai trò chính là hỗ trợ Hội đồng Quản trị 

trong việc kiểm tra, xem xét và đánh giá các hoạt động của Công ty về sự phù hợp và 

tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng 

Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Cùng với đó, ban Kiểm toán nội bộ thực hiện độc lập các 

đánh giá về kiểm toán của Công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và khách quan của các 

báo cáo này. Ban Kiểm toán nội bộ hiện do ông Nguyễn Tiến Đức – là một nhân sự có 

kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực chứng khoán – làm trƣởng ban, trƣớc đó ông 

Nguyễn Tiến Đức giữ vị trí Trƣởng phòng Nghiên cứu và Phân tích của Công ty. 
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- Các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty không thay đổi về cơ bản, tuy nhiên đƣợc sắp 

xếp lại cho đáp ứng tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và theo kịp sự 

phát triển của thị trƣờng chứng khoán, cụ thể: 

 Phòng Kinh doanh phụ trách thị trƣờng nội địa trƣớc kia thƣờng chỉ đƣợc duy trì với 

có 1-2 nhân sự, còn thiếu về số lƣợng, hiện nay đã đƣợc bổ sung những nhân sự có 

chất lƣợng, từ đội ngũ tìm kiếm đến tƣ vấn và chăm sóc khách hàng đều đƣợc trƣởng 

phòng trực tiếp đào tạo, hƣớng dẫn, với sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Công ty; 

 Phòng Marketing phụ trách thị trƣờng nƣớc ngoài đƣợc bổ sung những nhân sự có 

khả năng sử dụng ít nhất 2 ngoại ngữ là Nhật & Anh, có thời gian trải nghiệm lối sống 

và văn hóa Nhật Bản, đảm bảo tiếp cận với khách hàng mục tiêu từ Nhật Bản đƣợc 

thuận lợi; 

 Phòng Phân tích đƣợc bổ sung những nhân sự với bằng cấp cao phù hợp với thị 

trƣờng tài chính, đƣợc đào tạo bài bản từ nƣớc ngoài, kịp thời đƣa ra những nhận định 

và cung cấp những báo cáo có chất lƣợng, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các 

đối tƣợng khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức nƣớc ngoài. 

 

c) Công tác quản trị doanh nghiệp: 

Hội đồng Quản trị công ty tiếp tục phối hợp với Ban Giám đốc duy trì chế độ họp định kỳ 

hàng Quý, định hƣớng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh và công tác điều hành của công ty để đảm 

bảo phù hợp với các qui định hiện hành của pháp luật. 

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc đƣợc thực hiện theo Điều 

lệ công ty và các quy định phân cấp phân quyền nội bộ, phù hợp với qui định của pháp luật nói 

chung và của ngành chứng khoán nói riêng. Thông qua các báo cáo định kỳ và bất thƣờng bằng 

văn bản hoặc trực tiếp của Ban giám đốc và/hoặc các tiểu ban trực thuộc, Hội đồng Quản trị 

thực hiện nhiệm vụ giám sát Ban Giám đốc một cách chặt chẽ và sát sao, đảm bảo hoạt động của 

Công ty theo đúng định hƣớng do Đại hội đồng Cổ đông đề ra. 

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty trực tiếp hoặc thông qua các công văn, biên 

bản cuộc họp, Nghị quyết và quyết định. Các vấn đề trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công 

ty đều đƣợc Hội đồng Quản trị quyết định sớm nhất, kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh của 

Công ty, cụ thể: Năm 2013 Hội đồng Quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp thƣờng kỳ để đánh giá 

tình hình hoạt động kinh doanh của mỗi quý cũng nhƣ thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng Quản trị, cụ thể: 

- Ngày 25/01/2013, phiên họp thƣờng kỳ lần 1 tổng kết tình hình năm 2012, thông qua phƣơng 

án về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và chi trả cổ tức năm 2013; 
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- Ngày 10/04/2013, phiên họp thƣờng kỳ lần 2 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013, 

trình dự thảo điều lệ Công ty và thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ dƣới sự điều hành của 

ông Nguyễn Tiến Đức – trƣởng ban; 

- Ngày 05/08/2013, phiên họp thƣờng kỳ lần 3 tổng kết tình hình kết quả kinh doanh 6 tháng 

đầu năm, bàn phƣơng án xây dựng phát triển thị trƣờng nội địa, thông qua qui chế lƣơng 

thƣởng do Ban Giám đốc đệ trình, và ra quyết định thành lập Hội đồng đầu tƣ dƣới sự điều 

hành trực tiếp của Tổng Giám đốc; 

- Ngày 25/10/2013, phiên họp thƣờng kỳ lần 4 tập trung bàn kế hoạch đa dạng hóa các hoạt 

động kinh doanh, đồng thời trực tiếp giao cho Phó tổng giám đốc tiếp tục củng cố thị trƣờng 

nội địa. 

 

II. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014: 

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH: 

Thị trƣờng chứng khoán năm 2014 đƣợc nhận định là sẽ vẫn tăng nhƣng có nhiều biến 

động. Cùng với sự phục hồi và ổn định của kinh tế vĩ mô, xu hƣớng thị trƣờng chứng khoán sẽ 

tăng điểm chậm và VN-Index đƣợc dự báo dao động quanh mức 550 điểm.  

Theo đó, Hội đồng Quản trị nhất trí với các kế hoạch do Ban Giám đốc đƣa ra trong phần 

báo cáo của Ban Giám đốc. Kế hoạch kinh doanh 2014 cụ thể nhƣ sau: 

 Tổng Doanh thu: 19.928 triệu đồng; 

 Tổng Chi phí: 16.103  triệu đồng; 

 Lợi nhuận trƣớc thuế:   3.824  triệu đồng; 

 Lợi nhuận sau thuế: 3.060 triệu đồng; 

 Cổ tức ƣớc tính: 6%  

 

2. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014:  

Bƣớc sang năm 2014, dựa trên những nhận định tình hình và kế hoạch kinh doanh nhƣ trên, 

Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục duy trì phối hợp với Ban 

Giám đốc trong việc thực hiện đồng thời các biện pháp sau dựa trên cơ sở tập trung mọi nguồn 

lực tài chính / nhân sự hiện có nhằm triển khai công việc thực hiện kế hoạch năm 2014: 

- Đối với hoạt động giám sát: Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản 

trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính 

vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc, 

cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị 
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đƣợc thực hiện thông qua việc trực tiếp giám sát và thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát 

và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị; 

-  Đối với hoạt động kinh doanh:  

 Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, đi kèm với việc củng cố, hoàn thiện các nghiệp 

vụ hiện có; thắt chặt quản trị rủi ro, đảm bảo hạn chế tối đa những tổn thất không đáng 

có trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, đồng thời mở rộng các sản phẩm tiện ích, theo 

kịp sự phát triển chung của thị trƣờng chứng khoán Việt Nam;  

 Đối với thị trƣờng trong nƣớc, tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự phù hợp với vị trí Phó 

Tổng Giám đốc để tăng cả về chất và lƣợng đối với mảng thị trƣờng này. Do những hạn 

chế về năng lực vốn, Công ty chỉ tập trung vào đối tƣợng khách hàng cá nhân nhỏ và 

vửa, với mục tiêu tăng về số lƣợng khách hàng trƣớc, theo đó sẽ tăng về giá trị và khối 

lƣợng giao dịch; 

 Tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi các công việc và chiến lƣợc trung hạn đề ra từ năm 2011 

nhằm định hƣớng các khối nghiệp vụ và kinh doanh, tận dụng các cơ hội để tạo ra bƣớc 

đột phá cho hoạt động kinh doanh của Công ty; 

- Đối với công tác nhân sự: Tìm các giải pháp để khai thác, tận dụng hết các nguồn lực nhân 

sự hiện có, trong đó có việc củng cố và bổ sung các nhân sự có chất lƣợng với chuyên môn 

nghiệp vụ đáp ứng tốt nhiệm vụ và yêu cầu đƣợc giao; đặc biệt phối hợp với Ban Kiểm soát 

trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông hoàn thiện bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng 

Quản trị mới đƣợc thành lập; 

- Đối với các nội dung khác: 

 Hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách 

hàng, cũng nhƣ yêu cầu trong quản trị, điều hành; 

 Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, cập nhật các qui định, qui trình nội bộ đã ban hành, xây 

dựng các qui định, qui trình mới phù hợp với yêu cầu của pháp luật nói chung và của 

ngành chứng khoán nói riêng, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. 

III. LỜI KẾT: 

Kính thưa các Quý vị cổ đông, 

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc với trách nhiệm và tâm huyết của mình, vì lợi ích của 

Công ty, đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều để đạt đƣợc kết quả tốt nhất cho hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Tuy nhiên, tình hình khó khăn chung làm ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh năm 

2013 nhƣ phần báo cáo ở trên là điều không tránh khỏi. Hội đồng Quản trị kính mong các cổ 

đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn, vì 

sự phát triển lâu dài của Công ty. 
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N¬i nhËn: 

- Các cổ đông; 

- Thành viên HĐQT; 

- Ban kiểm soát. 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

LÊ MINH TUẤN 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2014 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản; 
 

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản xin đƣợc đệ trình Đại hội đồng cổ 

đông các vấn đề sau: 

 
 

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013: 

Năm 2013, thực lãi Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản đạt đƣợc là 1,456 tỷ đồng lợi 

nhuận trƣớc thuế, tƣơng đƣơng 1,092 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Hội đồng Quản trị kính đề 

nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối nhƣ sau: 

- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế, tƣơng đƣơng 64,074 triệu 

đồng. 

- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế, tƣơng đƣơng 64,074 triệu đồng. 

- Trích quỹ khen thƣởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế, tƣơng đƣơng 64,074 triệu 

đồng. 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2.65% trên vốn điều lệ, tƣơng đƣơng 80%  lợi nhuận sau thuế, 

tƣơng đƣơng 1 tỷ 086 triệu đồng. 

- Chốt danh sách cổ đông ngày: 31/12/2013. 

- Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 25/4/2014 

 

2. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014: 
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Theo báo cáo của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị đã trình bày, dự kiến những chỉ 

tiêu và kế hoạch kinh doanh của năm 2014 nhƣ sau: 

- Tổng Doanh thu: 19.928 Triệu VND; Tăng 21% so với năm 2013; 

- Tổng Chi phí: 16.103  Triệu VND; Tăng 7% so với năm 2013; 

- Lợi nhuận trƣớc thuế:   3.824  Triệu VND; Tăng 163% so với năm 2013. 
 

Theo đó, đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2014, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại 

hội cổ đông thông qua kế hoạch nhƣ sau: 

- Dự kiến chia cổ tức cho năm 2014:  6 % vốn điều lệ; 

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 5% lợi nhuận sau thuế; 

- Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5% lợi nhuận sau thuế. 

- Trích thù lao cho HĐQT và BKS: 5% lợi nhuận sau thuế; 

- Trích Quỹ khen thƣởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế. 

 

3. CHỈ ĐỊNH CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2014: 

Theo điều lệ công ty, hàng năm, Đại hội đồng cổ đông sẽ chỉ định một Công ty Kiểm 

toán để kiểm toán báo cáo tài chính. Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiếm toán để thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản. 

 

4. THÔNG QUA QUI TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM 

SOÁT: 

Theo yêu cầu từ thông tƣ 210/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 

30/11/2012 và quyết định số 105/QD-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nƣớc ban 

hành ngày 26/02/2013, các công ty chứng khoán phải thiết lập qui trình làm việc của Hội 

đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trƣớc ngày 15/01/2014. Thực hiện theo thông tƣ 210 và 

quyết định 105 nói trên, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm  soát của Công ty CP Chứng 

khoán Nhật Bản đã soạn thảo và ban hành các qui trình căn cứ vào thực tiễn và phù hợp 

với yêu cầu của pháp luật. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chuẩn y. Qui 

trình cụ thể đƣợc đính kèm trong tài liệu. 

 

5. BẦU LẠI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT: 

Theo qui định tại Khoản 2 Điều 32 (về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị) và 

Khoản 2 Điều 44 (về nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát) của điều lệ Công ty CP 
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Chứng khoán Nhật Bản đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 

13/04/2013, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đƣợc 

qui định là 5 năm. Thời gian làm nhiệm vụ của các thành viên tính đến thời điểm tháng 

3/2014 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ngày hôm nay nhƣ sau: 
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STT Họ và tên Cuộc họp bổ nhiệm 
Thời gian 

bổ nhiệm 

Thời gian làm 

nhiệm vụ 

Thành viên Hội đồng Quản trị 

1 Ông Lê Minh Tuấn Cuộc họp các cổ đông sáng 

lập v/v thành lập Cty CK 

26/10/2007 6 năm 6 tháng 

2 Ông Nguyễn Trần 

Tuấn Nghĩa 

Cuộc họp các cổ đông sáng 

lập v/v thành lập Cty CK 

26/10/2007 6 năm 6 tháng 

3 Bà Nguyễn Thị 

Hồng Hà 

Cuộc họp các cổ đông sáng 

lập v/v thành lập Cty CK 

26/10/2007 6 năm 6 tháng 

4 Ông Aizawa 

Motoya 

Cuộc họp ĐHĐCĐ thƣờng 

niên năm 2010 

15/01/2010 4 năm 2 tháng 

5 Ông Hiramoto 

Hiroshi 

Lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản chuẩn y quyết định 

của HĐQT 

24/01/2011 3 năm 2 tháng 

6 Bà Kyu Seihin Cuộc họp ĐHĐCĐ thƣờng 

niên năm 2013 

15/03/2013 1 năm 

Thành viên Ban Kiểm soát 

1 Bà Phạm Thị Ngọc 

Diệp 

Cuộc họp ĐHĐCĐ thƣờng 

niên năm 2010 

15/01/2010 4 năm 2 tháng 

2 Bà Đặng Thị Thanh 

Huyền 

Cuộc họp ĐHĐCĐ thƣờng 

niên năm 2010 

15/01/2010 4 năm 2 tháng 

3 Bà Hoàng Thị Mai 

Lan 

Cuộc họp các cổ đông sáng 

lập v/v thành lập Cty CK 

26/10/2007 6 năm 6 tháng 

  

Theo đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu lại toàn bộ các 

thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo danh sách đề cử nhƣ sau: 

 

- Hội đồng Quản trị: 

1. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

2. Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên Hội đồng Quản trị 

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị 

4. Ông Aizawa Motoya – Thành viên Hội đồng Quản trị 

5. Ông Hiramoto Hiroshi – Thành viên Hội đồng Quản trị 
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6. Bà Kyu  Seihin – Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

-  Ban Kiểm soát: 

1. Trần Thị Lam – Trƣởng ban kiểm soát 

2. Bà Hoàng Thị Mai Lan – Thành viên Ban kiểm soát 

 

Lý lịch trích ngang của những ngƣời đƣợc đề cử đã đƣợc gửi kèm trong tài liệu. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nói trên. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ 2014 

- Lƣu VP 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

Chủ tịch 

LÊ MINH TUẤN 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 

 

Kính thƣa các Quý vị Cổ đông! 

 

Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông 

thƣờng niên 2014 kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động của 

Công ty trong năm 2013 và trình đại hội phƣơng hƣớng hoạt động năm 2014 nhƣ sau: 

 

PHẦN I: KẾT QUẢ KIẾM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Ban Kiểm soát Công ty đã nhận đƣợc sự phối 

hợp tích cực của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát đã thƣờng xuyên theo sát 

tình hình hoạt động và cập nhật các thông tin của Công ty và Hội đồng Quản trị trực tiếp và 

thông qua email. Các nội dung kiểm soát cụ thể nhƣ sau: 

 

I. NỘI DUNG KIỂM SOÁT: 

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, các quy định và qui trình nội bộ đối với 

các hoạt động nghiệp vụ và tài chính của Công ty; 

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh từng tháng, quý do Ban Giám đốc và phòng Kế toán 

Công ty cung cấp; và báo cáo tài chính nửa năm/cả năm đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Dich vụ tƣ vấn  tài chính kế toán và kiểm toán (AASC); 

- Xem xét và đƣa ra góp ý đối với việc ban hành/cập nhật/bổ sung các quy trình nghiệp vụ 

kinh doanh cũng nhƣ các quy định về quản trị nội bộ; 

- Phân tích các chỉ số tài chính và đƣa ra những kiến nghị kịp thời nhằm tối ƣu hóa hiệu quả sử 

dụng vốn và giám sát việc sử dụng chi phí một cách hợp lý. 

 

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT: 

1. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty: 

 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2013 

ĐVT:  Triệu đồng 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2012 
KH 2013 

Thực hiện 

2013 

% thực 

hiện 

2013 so 

KH 2013 

% TH 

2013 so 

TH 2012 

A Các chỉ tiêu chính             

1 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Tr, đồng 3,056 4,601 1,456 32% 47.6% 
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2 Khấu hao TSCĐ 
Tr, đồng 973 450 387 86% 39.8% 

3 
Lao động bình quân 

  
34 39 30 77% 88.2% 

4 Thu nhập bình quân ngƣời/ tháng 
Tr, đồng 16.59 17.78 20.34 114% 122.6% 

4  Dƣ  nợ phải thu ngắn hạn + dài hạn 
Tr, đồng 18,842   26,123   138.6% 

B Các chỉ tiêu kinh tế khác             

1 
Phí môi giới   11,774 15,075 9,266 61% 78.7% 

 
  Trong nước Tr, đồng 2,197 3,400 2,082 61% 94.8% 

 
  Nước ngoài Tr, đồng 9,577 11,675 7,184 62% 75.0% 

2 
Lãi tiền gửi Tr, đồng 4,168 3,604 3,492 97% 83.8% 

3 
Phí dịch vụ   khác Tr, đồng 1,554 2,776 3,772 136% 242.8% 

 CỘNG THU NHẬP Tr, đồng 
17,495 21,455 16,530 77% 94.5% 

1 Chi phí nhân công 
Tr, đồng 

7,344 9,008 8,068 90% 109.9% 

2 Chi phí KH TSCĐ Tr, đồng 973 450 387 86% 39.8% 

3 Chi phí thông tin liên lạc  Tr, đồng 1,453 1,501 1,457 97% 100.3% 

4 Chi phí lãi vay NH  Tr, đồng   1,632 1,200 74%   

5 Phí giao dịch phải trả S / TT 
Tr, đồng 

1,211 1,285 922 72% 76.1% 

6 Thuê văn phòng Tr, đồng 1,679 1,499 1,497 100% 89.1% 

7 Chi phí văn phòng và chi phí khác Tr, đồng 1,778 1,479 1,543 104% 86.8% 

 Cộng chi phí   14,438 16,854 15,074 89% 104.4% 

 

Qua số liệu trên cho thấy năm 2013 kết quả hoạt động kinh doanh của công ty không đạt kế 

hoạch. Các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch và không bằng chỉ tiêu thực hiện của năm 2012.  

- Về số lƣợng khách hàng tăng so với năm 2012 là 9,6% trong đó: Nội địa tăng 11,15%,  nƣớc 

ngoài tăng 5,2% tuy nhiên giá trị giao dịch lại giảm 19,69%. Trong đó nội địa giảm 3,89%. 

Nƣớc ngoài giảm 18,14%. Điều này tƣơng ứng sẽ làm giảm doanh thu từ phí môi giới năm 

2013 so với năm 2012 là 21,3%; 

- Về chi phí tiền lƣơng: 6 tháng đầu năm Công ty trả tiền lƣơng cho cán bộ nhân viên công ty 

theo hợp đồng lao động đã ký với ngƣời lao động (Trừ bộ phận kinh doanh) do đó phần lớn 

chi phí tiền lƣơng là cố định nên không khuyến khích và tạo đƣợc thúc đẩy cho cán bộ nhân 

viên. Trƣớc tình hình đó HĐQT đã yêu cầu công ty xây dựng chế độ lƣơng khoán và quy chế 

thƣởng cho cả ban lãnh đạo và tất cả  các vị trí trong công ty với mục tiêu khuyến khích 

ngƣời lao động tăng cao hiệu quả và năng suất làm việc. 

Năm 2013 mặc dù Ban giám đốc công ty chứng khoán Nhật bản cũng nỗ lực tìm ra các biện 

pháp mới nhằm tăng doanh thu nhƣng kế quả đạt đƣợc vẫn không hoàn thành kế hoạch. 
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2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc: 

- Trong năm qua, hoạt động lãnh đạo và giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban Giám đốc 

Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nƣớc; 

- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì cuộc họp thƣờng kỳ hàng quý với Ban Giám đốc để nắm 

bắt tình hình hoạt động của công ty và đƣa ra định hƣớng để công ty hoạt động có hiệu quả 

và bám sát tình hình thị trƣờng. Đại diện Ban Kiểm soát đã góp mặt trong tất cả các cuộc họp 

này, và cùng tham gia vào quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung của từng 

phiên họp; 

- Ban Giám đốc Công ty đã chủ động triển khai để thực hiện các kế hoạch do Đại hội đồng Cổ 

đông năm 2013 đề ra và các nghị quyết/quyết định cho Hội đồng quản trị ban hành; 

- Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2013, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt 

động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của ngành và các quy trình nội bộ 

liên quan. 

 

3. Tình hình hoạt động của các bộ phận khác trong Công ty: 

- Công tác kế toán nội bộ luôn đảm bảo hệ thống chứng từ sổ sách kế toán theo đúng chế độ và 

chuẩn mực kế toán; 

- Quản lý chặt chẽ và linh hoạt các nguồn lực tài chính và đảm bảo kinh phí cho hoạt động của 

Công ty; 

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và báo cáo với các cơ quan quản lý; 

- Các quy trình nghiệp vụ kinh doanh cũng nhƣ các quy định về quản trị nội bộ đƣợc thƣờng 

xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc; 

- Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị, bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc 

Ban Giám đốc và phòng Quản trị rủi ro đã thực hiện kiểm soát hoạt động các phòng nghiệp 

vụ nhƣ môi giới, dịch vụ tài chính, kế toán giao dịch, từ đó kịp thời yêu cầu các phòng 

nghiệp vụ chấn chỉnh các hoạt động nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. 

 

PHẦN II: PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát 2013 và kế hoạch kinh doanh của Ban Giám 

đốc Công ty đề ra cho năm 2014, Ban Kiểm soát đề xuất Kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 

2014 nhƣ sau: 

 

III. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014: 

- Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông để 

kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty theo qui 

định của pháp luật và điều lệ của Công ty; 

- Phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị: 

 Kiểm tra giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 

năm 2014; 
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 Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết, 

hoặc theo đề xuất của Hội đồng Quản trị, hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

 Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện và triển khai các dự án đầu tƣ đƣợc 

phê duyệt. 

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn và các dự án đầu tƣ 

để đạt đƣợc hiệu quả sử dụng vốn tối ƣu; 

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, báo cáo kiểm toán của công ty; Thông báo 

đến HĐQT và ban giám đốc về kết quả kiểm tra góp phần vào sự phát triển bền vững của 

Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông. 

 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN: Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám 

đốc Công ty:  

- Tiếp tục phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong năm 2014; 

- Đề ra các giải pháp thận trọng và hợp lý trong chiến lƣợc kinh doanh của Công ty và cân đối 

chi phí cho phù hợp trƣớc tình hình biến động khó khăn của thị trƣờng chứng khoán nói 

riêng và thị trƣờng tài chính nói chung; 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự (đặc biệt đối với bộ phận kinh doanh 

nội địa) cho phù hợp với định hƣớng phát triển trong tƣơng lai của Công ty; 

- Chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty, cơ cấu bám sát món nợ phải thu 

dài hạn trị giá 6,76 tỷ đồng nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho công ty; 

- Chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty, đặc biệt trong những giai đoạn 

khó khăn của thị trƣờng cũng nhƣ trong quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh; 

- Nghiên cứu, đánh giá và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Công ty 

theo định hƣớng phát triển đƣợc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; 

 

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty. Xin trân trọng cảm ơn Hội nghị! 

 

 

N¬i nhËn: 

- ĐHĐCĐ 2014; 

- Thành viên HĐQT; 

- Thành viên Ban kiểm soát; 

- Thành viên Ban Giám đốc. 

 

T/M BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

PHẠM THỊ NGỌC DIỆP 
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KẾT QUẢ KINH DOANH 2013 CỦA JSI 
 

Ratio Remark

Kế hoạch/ Plan Thực hiện/ Actual Different amount %

DOANH THU INCOME

Phí môi giới Brokerage fee 15,075,245,245     9,266,074,074          (5,809,171,171)        61%

  Trong nước   Local 3,400,248,380      2,081,960,081         (1,318,288,299)           61%

  Nước ngoài   Foreign 11,674,996,865   7,184,113,993         (4,490,882,872)           62%

Lãi tiền gửi Cash deposit interest 3,603,546,695      3,492,014,760         (111,531,935)           97%

Phí dịch vụ & khác Service fee 2,742,068,496       3,771,841,992          1,029,773,496         138%

CỘNG THU NHẬP TOTAL INCOME 21,420,860,436 16,529,930,826 -4,890,929,610 77%

CHI PHÍ COST

Chi phí nhân công Labour cost 9,008,271,829          8,067,931,441             (940,340,388)              90%

- Lương theo doanh thu nội địa  - Sale salary in domestic

Phí giao dịch phải trả Sở/ TT Fee payable to HSX, HNX, VSD 1,285,270,150          922,349,249                (362,920,901)              72%

Lãi vay ngân hàng Interest charge pay for bank 1,631,619,394          1,199,843,183             (431,776,211)              

Chi phí khấu hao TSCĐ FA depreciation/ amortization 450,420,194             387,289,856                (63,130,338)                86%

Chi phí thông tin liên lạc Communication fee 1,500,895,860          1,457,521,350             (43,374,510)                97%

Thuê văn phòng Office leasing fee 1,499,458,364          1,497,877,146             (1,581,218)                  100%

Chi phí đi lại Transportation fee 115,558,397             80,022,405                  (35,535,992)                69%

Phí dịch vụ tƣ vấn bên ngoài Outsourcing consulting fee 276,272,000             178,147,000                (98,125,000)                64%

Chi phí giao dịch, marketing Public relation and marketing exp. 289,496,136             418,294,892                128,798,756                144%

Thuế, phí phải nộp NSNN Tax and fee payable to SB 119,544,121             155,980,406                36,436,285                  0%

Chi phí văn phòng Office expenditures 237,038,276             312,566,390                75,528,114                  132%

Chi phí khác Other expenses 440,404,606             396,060,209                (44,344,397)                90%

CỘNG CHI PHÍ TOTAL EXPENSES 16,854,249,327 15,073,883,527 -1,780,365,800 89%

LÃI (LỖ) PROFIT (LOSS) 4,566,611,109 1,456,047,299 -3,110,563,810 32%

Nội dung/ Content Year to date as of 31st December 2013
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Bảng 1: Bảng cân đối kế toán (Tóm lƣợc)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

ĐVT: 1000 VND

1 2 3 4 5 6 = 4 - 3

A Tổng tài sản 66,304,541  71,114,532      100% 4,809,991    

I Tài sản ngắn hạn 58,059,983 62,820,146      88% 4,760,163    

Trong đó: Tiền mặt và tiền gửi 12,305,542    8,744,644          12% 3,560,898-       

II Tài sản dài hạn 8,244,559   8,294,386        12% 49,827         

Phải thu dài hạn 6,764,787      6,764,787          10% -                

Nguyên giá tài sản dài hạn 5,792,600      5,165,406          627,194-         

Khấu hao lũy kế 4,701,940-      4,257,939-          444,000         

Tài sản dài hạn khác 389,112         622,132             8% 233,020         

B Nguồn vốn 66,304,541  71,114,532      100% 4,809,991    

I Nợ phải trả 22,704,746 28,291,382      40% 5,586,635    

1 Nợ ngắn hạn 22,704,746    28,291,382         40% 5,586,635       

2 Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn 10,343,855    13,358,498         19% 3,014,644       

II Vốn chủ sở hữu 43,599,794 42,823,150      60% 776,644-       

1 Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 41,000,000    41,000,000         58% -                

2 Lãi/ lỗ lũy kế 2,599,794      1,823,150          3% 776,644-         

Nội dungSố TT
Đầu kỳ

(01.01.2013)

Cuối kỳ

(31.12.2013)
Tỷ lệ (%)

Tăng/ Giảm

Số tiền
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Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cho kỳ kế toán từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2013

Plan  Actual  Ratio (%) Kế hoạch  Thực tế Tỷ lệ (%)

1 2 3 4 5=4/3 17 18 19=18/17

I Tổng thu nhập 18,074,043      17,494,806            97% 21,420,860     16,529,931      77%

1 Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán 11,300,614      11,783,110           104% 15,075,245     9,266,074        61%

- Trong nƣớc 2,376,925         2,196,916              92% 3,400,248        2,081,960        61%

- Nƣớc ngoài 8,923,689         9,586,194              107% 11,674,997     7,184,114        62%

2 Dịch vụ tài chính 2,336,937        1,122,587              48% 2,247,451       1,568,300        70%

3 Dịch vụ tƣ vấn 366,133           410,487                 112% 494,617          2,203,542        446%

4 Lãi tiền gửi 4,070,359        4,178,622              103% 3,603,547       3,492,015        97%

II Chi phí hoạt động kinh doanh 13,905,440      14,439,077            104% 16,854,249     15,073,884      89%

III Lợi nhuận trƣớc thuế 4,168,603         3,055,729              73% 4,566,611        1,456,047        32%

IV Thuế 1,042,151         768,920                  74% 1,106,957         364,012             33%

V Lợi nhuận sau thuế 3,126,453         2,286,809              73% 3,459,654        1,092,035        32%

Year 2013Year 2012

Unit : 1000 VND

STT Nội dung

 

Plan  Actual   Ratio (%) Plan  Actual  Ratio (%)
1 2 5 6  7=6/5 8 9 10=9/8

I Tổng thu nhập 6,033,760         5,493,907     91% 4,846,700    3,982,464    82%

1 Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán 4,346,245         3,851,576     89% 3,351,000    2,584,065    77%

- Trong nƣớc 664,248             632,287         95% 817,000        445,034        54%

- Nƣớc ngoài 3,681,997         3,219,288     87% 2,534,000    2,139,031    84%

2 Dịch vụ tài chính 604,351            533,059        88% 490,700       311,925       64%

3 Dịch vụ tƣ vấn 134,617            138,418        103% 120,000       202,880       169%

4 Lãi tiền gửi 948,547            970,854        102% 885,000       883,594       100%

II Chi phí hoạt động kinh doanh 4,205,849         4,072,759     97% 4,124,900    3,688,520 89%

III Lợi nhuận trƣớc thuế 1,827,911         1,421,147     78% 721,800        293,944        41%

IV Thuế 456,977             355,287         78% 180,450        73,486          41%

V Lợi nhuận sau thuế 1,370,933         1,065,861     78% 541,350        220,458        41%

Q I.2013 Q II .2013
STT Nội dung

 

Kế hoạch  Thực tế Tỷ lệ (%) Kế hoạch  Thực tế Tỷ lệ (%)

1 2 11 12 13=12/11 14 15 16=15/14

I Tổng thu nhập 5,588,800    3,275,324    59% 4,951,600        3,778,236        76%

1 Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán 4,027,000    1,394,805    35% 3,351,000        1,435,629       43%

- Trong nƣớc 927,000        416,209        45% 992,000            588,430           59%

- Nƣớc ngoài 3,100,000    978,596        32% 2,359,000        847,199           36%

2 Dịch vụ tài chính 556,800       311,312       56% 595,600           412,003           69%

3 Dịch vụ tƣ vấn 120,000       718,635       599% 120,000           1,143,609          953%

4 Lãi tiền gửi 885,000       850,572       96% 885,000           786,995           89%

II Chi phí hoạt động kinh doanh 4,265,800    3,527,200    83% 4,257,700        3,785,405        89%

III Lợi nhuận trƣớc thuế 1,323,000    251,876-        -19% 693,900            7,169-                -1%

IV Thuế 330,750        -                 0% 138,780             (64,761)             -47%

V Lợi nhuận sau thuế 992,250        251,876-        -25% 555,120            57,592              10%

Q III.2013 Q IV.2013
STT Nội dung
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Bảng 3: Cơ cấu doanh thu

Cho kỳ kế toán từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2013

SST

Số tiền  Tỷ lệ (% ) Số tiền  Tỷ lệ (% ) 

1 Doanh thu hoạt động môi giới 11,783,110      67% 9,266,074    56%

- Môi giới trong nƣớc 2,196,916           13% 2,081,960       13%

- Môi giới nƣớc ngoài 9,586,194           55% 7,184,114       43%

2 Dịch vụ tài chính 1,122,587         6% 1,568,300    9%

3 Dịch vụ tƣ vấn 410,487            2% 2,203,542    13%

4 Lãi tiền gửi 4,178,622         24% 3,492,015    21%

5 Dịch vụ khác -                     0% -                 0%

Tổng 17,494,806      100% 16,529,931  100%

Năm 2012
Nội dung

Unit : 1000 VND

Năm 2013

 

SST

Số tiền  Tỷ lệ (% ) Số tiền  Tỷ lệ (% ) 

1 Doanh thu hoạt động môi giới 3,851,576    70% 2,584,065     65%

- Môi giới trong nƣớc 632,287          12% 445,034           11%

- Môi giới nƣớc ngoài 3,219,288       59% 2,139,031        54%

2 Dịch vụ tài chính 533,059        10% 311,925         8%

3 Dịch vụ tƣ vấn 138,418        3% 202,880         5%

4 Lãi tiền gửi 970,854        18% 883,594         22%

5 Dịch vụ khác -                 0% -                  0%

Tổng 5,493,907    100% 3,982,464     100%

Nội dung
Q I.2013 Q II.2013

 

SST

Số tiền  Tỷ lệ (% ) Số tiền  Tỷ lệ (% ) 

1 Doanh thu hoạt động môi giới 1,394,805    43% 1,435,629    38%

- Môi giới trong nƣớc 416,209          13% 588,430          16%

- Môi giới nƣớc ngoài 978,596          30% 847,199          22%

2 Dịch vụ tài chính 311,312        10% 412,003        11%

3 Dịch vụ tƣ vấn 718,635        22% 1,143,609    30%

4 Lãi tiền gửi 850,572        26% 786,995        21%

5 Dịch vụ khác -                 0% -                 0%

Tổng 3,275,324    100% 3,778,236    100%

Nội dung
Q III.2013 Q IV.2013
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KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 CỦA JSI
Nội dung Jan February March April May June July August September O ctober November December Total 2014

DO ANH THU

Phí Môi giới 749.50       1,031.41    972.00       1,017.00    885.00       885.00       1,017.00    1,017.00    1,194.00    1,017.00    1,149.00    1,194.00    12,127.92     

- Nội địa 329.57       524.31       252.00       252.00       210.00       210.00       252.00       252.00       294.00       252.00       294.00       294.00       3,415.89       

- Nƣớc ngoài 419.93       507.10       720.00       765.00       675.00       675.00       765.00       765.00       900.00       765.00       855.00       900.00       8,712.03       

Lãi tiền gửi 266.25       194.84       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       1,961.09       

Phí dịch vụ & khác 293.51       551.37       228.60       260.60       260.60       292.60       292.60       292.60       324.60       324.60       324.60       388.60       3,834.89       

- Ứng trƣớc tiền bán chứng khoán 40.13         63.37         26.40         30.80         30.80         35.20         35.20         35.20         39.60         39.60         39.60         48.40         464.31          

- Dịch vụ Margin 220.83       196.94       165.50       193.10       193.10       220.70       220.70       220.70       248.30       248.30       248.30       303.50       2,679.97       

- Vietnam Dream Fund (MB) 1.79           9.86           6.70           6.70           6.70           6.70           6.70           6.70           6.70           6.70           6.70           6.70           78.65            

- Phí tƣ vấn & khác 30.76         31.04         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         361.80          

Thu nhập khác -             250.16       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             250.16          

Hội đồng đầu tƣ -             -             250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       2,500.00       

Phí Lƣu ký nội địa 4.00           3.76           4.20           4.30           4.40           4.50           4.60           4.70           4.80           5.00           5.10           5.20           54.56            

Quỹ m  MB 0.92           1.59           3.20           3.20           3.20           3.20           3.20           3.20           3.20           3.20           3.20           3.20           34.51            

CỘNG THU NHẬP 1,314 1,783 1,608 1,685 1,553 1,585 1,717 1,718 1,927 1,750 1,882 1,991 20,513

CHI PHÍ

Chi phí nhân công 695.32       807.74       630.50       671.50       688.00       703.00       703.00       705.70       740.70       740.70       740.70       794.70       8,621.55       

Phí giao dịch phải trả S /TT 91.37         123.75       98.30         98.30         84.00         84.00         98.30         98.30         116.60       98.30         116.60       116.60       1,224.42       

Lãi vay ngân hàng 116.30       133.32       93.33         93.33         93.33         93.33         93.33         93.33         93.33         93.33         93.33         93.33         1,182.96       

Chi phí khấu hao TSCD 31.66         31.66         35.00         35.00         35.00         35.00         35.00         35.00         35.00         35.00         35.00         35.00         413.31          

Chi phí thông tin liên lạc 119.03       119.23       154.01       154.01       154.01       154.01       154.01       154.01       154.01       154.01       154.01       154.01       1,778.37       

Thuê văn phòng 119.85       119.85       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       1,439.71       

Chi phí đi lại 5.33           3.89           6.50           6.50           6.50           6.50           6.50           6.50           6.50           6.50           6.50           6.50           74.22            

Phí dịch vụ tƣ vấn bên ngoài 17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         204.00          

Chi phí giao dịch , marketing 0.83           5.46           36.64         36.64         36.64         36.64         36.64         36.64         36.64         36.64         36.64         36.64         372.64          

Thuế, phí phải nộp NSNN 16.65         15.03         13.00         13.00         13.00         13.00         13.00         13.00         13.00         13.00         13.00         13.00         161.68          

Chi phí văn phòng 27.00         26.25         27.40         27.40         27.40         27.40         27.40         27.40         27.40         27.40         27.40         27.40         327.25          

Chi phí khác 24.35         32.15         38.71         38.71         38.81         38.81         38.81         38.81         38.81         38.61         38.61         38.61         443.80          

Cộng chi phí 1,264.70    1,435.32    1,270.39    1,311.39    1,313.69    1,328.69    1,342.99    1,345.69    1,398.99    1,380.49    1,398.79    1,452.79    16,243.92     

LÃI/LỖ

Lợi nhuận trƣớc thuế 49 348 337.61       373.71       239.51       256.61       374.41       371.81       527.61       369.31       483.11       538.21       4,269.05       

Thuế TNDN (20%) 10 70 67.52         74.74         47.90         51.32         74.88         74.36         105.52       73.86         96.62         107.64       853.81          

Lợi nhuận sau thuế 40 278 270.09       298.97       191.61       205.29       299.53       297.45       422.09       295.45       386.49       430.57       3,415.24       
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Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm2013

2010, 2011 Tỷ lệ 2012 Tỷ lệ 2013 Tỷ lệ 

Số tiền % Số tiền % Số tiền %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả kinh doanh

1 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 1,607,709,324 3,055,729,908 1,456,047,299 6,119,486,531

2 Thu nhập tính thuế 401,927,331 3,055,729,908 1,456,047,299 4,913,704,538

3

Thuế TNDN

 (25% 1-6/2013 và 20% 7-12/2013) 401,927,331 768,920,326 364,011,825 1,534,859,482

4 Lợi nhuận sau thuế 1,205,781,993 2,286,809,582 1,092,035,474 4,584,627,049

5 Lợi nhuận sau thuế năm trƣớc chuyển sang 634,203,117 189,447,666 823,650,783

6 Lợi nhuận sau thuế lũy kế 1,839,985,110 2,286,809,582 1,281,483,140 5,408,277,832

Vốn góp 41,000,000,000 3.5% 41,000,000,000 4.0% 41,000,000,000 3.1%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận

7 Chia cổ tức cổ đông 1,435,000,000 78% 1,640,000,000 72% 1,086,500,000 85% 4,161,500,000

8 Quỹ bổ sung vốn điều lệ 165,598,660 9% 114,340,479 5% 64,074,157 5% 344,013,296 Trích theo quy định

9 Quỹ dự phòng tài chính 147,387,195 8% 114,340,479 5% 64,074,157 5% 325,801,831 Trích theo quy định

10 Trích quỹ khen thƣởng phúc lợi 91,999,256 5% 114,340,479 5% 64,074,157 5% 270,413,892

11 Trích chi phí HĐQT, BKS 114,340,479 5% 0 0% 114,340,479

12 Lợi nhuận để lại 189,447,666 8% 2,760,669 0% 192,208,334

Cộng 1,839,985,111 100% 2,286,809,582 100% 1,281,483,140 100% 5,408,277,832

PHƢƠNG ÁN TRÍCH LẬP THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2013

Công ty Cổ phần chứng khoán Nhật bản dự kiến phân phối lợi nhuận nhƣ sau:

TT Diễn giải Cộng dồn Ghi chú
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STT Thị phần STT Thị phần STT Thị phần STT Thị phần STT Thị phần STT Thị phần STT Thị phần STT Thị phần

VNDS 1 7.56% 3 6.79% 4 6.45% 2 8.09% HSC 1 12.84% 1 14.14% 1 12.57% 1 13.82%

HSC 2 7.38% 1 9.75% 1 8.83% 1 10.54% SSI 2 10.55% 2 9.72% 2 11.47% 2 10.66%

MBS 3 7.15% 2 7.97% 3 6.63% 3 7.25% VCS 3 7.64% 3 8.31% 4 6.04% 4 5.90%

SSI 4 6.85% 4 6.12% 2 6.88% 4 5.54% ACBS 4 6.53% 4 6.44% 3 6.63% 3 6.73%

ACBS 5 5.60% 5 5.69% 5 6.19% 6 4.60% VNDS 5 6.21% 5 4.94% 6 4.79% 5 5.10%

FPTS 6 4.90% 6 5.03% 6 4.70% 5 4.70% MBS 6 5.90% 6 4.76% 7 4.77% 7 4.65%

BSC 7 4.85% 7 4.72% 10 3.21% MBKE 7 4.49% 7 4.74% 8 4.51% 6 4.67%

BVSC 8 4.84% 8 4.36% 9 3.24% 8 3.62% FPTS 8 4.42% 10 3.94% 9 4.10% 8 4.21%

Tân Việt 9 3.75% BSC 9 3.31%

VPBS 10 3.56% 10 3.21% VCBS 10 3.46%

MBKE 9 3.94% 7 4.09% 7 4.22% CTS 8 4.48%

SHS 10 3.85% 8 3.78% 9 3.61% VPBS 9 3.96% 10 3.08%

VPBS 10 3.21% VDSC 5 5.16% 9 3.23%

… BVSC 10 3.03%

JSI 0.47% 0.54% 0.42% 0.63% …

JSI 0.50% 0.69% 0.93% 1.33%

No No

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

         1,122.93 

VPBS VCBS

Trung bình          1,143.39 Trung bình

VNDS

MBS

MBS            1,200.00 

SSI            3,526.10 

ACBS            1,500.00 

FPTS              733.30 

             999.99 

           1,200.00 

Tân Việt              350.00 

             800.00 

BSC              300.00 

             733.30 

             865.00 

             700.00 

MBKE

FPTS

BSC

             865.00 

BVSC              451.50 

TOP 10 THỊ PHẦN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 2013

HOSE

Tên Công ty

HSC

Vốn điều lệ

           1,008.00 

HNX

Tên Công ty Vốn điều lệ

VNDS              999.99 

HNX HOSE

Tên Cty

Q4/2013 Q3/2013

             396.90 

           1,500.00 

Q2/2103 Q1/2013

HSC            1,008.00 

Tên Cty

Q4/2013

SSI

Q3/2013 Q2/2103 Q1/2013

           3,526.10 

VCS

ACBS

VỐN ĐIỀU LỆ TRUNG BÌNH (Đơn vị: Tỷ đồng)
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Triển Vọng Thị Trƣờng Chứng Khoán Việt Nam 2014 

Dự báo Kinh Tế - Chứng Khoán 

- Dƣới góc nhìn từ dòng vốn đầu tƣ 
 

 

Tóm tắt: 

Tháng 1/2014, Quốc hội Việt Nam thông qua các mục tiêu kinh tế, xã hội kế hoạch 

cho cả năm. Một số chỉ tiêu chính: tăng trƣởng GDP đặt 5.8%, CPI tăng 7%.Những 

mục tiêu này cùng với những điều kiện khác cho thấy một cục diện tƣơi sáng hơn 

trong năm 2014. Tuy nhiên, do hạn chế của nguồn vốn đầu tƣ của Việt Nam, JSI cho 

rằng cục diện kinh tế sẽ nhƣ năm 2013. 

Để giữ đƣợc tỷ lệ trăng trƣởng GDP, Chính phủ Việt Nam phải giữ nguyên đầu tƣ 

công ngay cả khi nguồn thu giảm. Điều này làm cho thâm hụt ngân sách cao hơn, đạt 

224 nghìn tỷ. Chính phủ không có lựa chọn nào ngoài (1) bán cổ phần ở các tập đoàn 

Nhà nƣớc và (2) tăng giá hàng tiêu dùng có kiểm soát. Các giải pháp này sẽ làm suy 

yếu tổng cầu nhƣng đem lại sự hỗ trợ cho thị trƣờng chứng khoán bởi sự khá lên của 

các tập đoàn Nhà nƣớc và thị trƣờng bất động sản. 

Trong năm 2014, VnIndex kỳ vọng sẽ đặt mức cao nhất, 570 điểm. VnIndex sẽ dao 

động xung quanh mức 550 điểm với tổng giá trị giao dịch tăng 15% so với năm 2013. 
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I. TRIỂN VỌNG KINH TẾ: TƢƠNG TỰ NĂM 2013 

Tháng 1 năm 2014, Quốc hộ đã thông qua mức tăng trƣởng 5.8% cho năm 2014.Con 

số này cao hơn một chút mức tăng trƣởng thực năm 2013. Kết quả, nó tạo ra ấn tƣợng 

tích cực trong nền kinh tế. (Bảng 1) 

Bảng 1: Tài khoản quốc gia 

 

2014 Mục Tiêu 2013 Thực Tế 

Tăng trưởngGDP (%) 5.80 5.42 

Tăng trưởng xuất khẩu (%) 10.0 15.4 

Thâm hụt thương mại (% of Nhập khẩu) Dưới 6.0 1.2 

Chỉ số giá tiêu dùng (%) Dưới 7.0 6.6 

Đầu tư xã hội/GDP (%) 30.0  30.4 

Nguồn: Quốc hội/Tổng cục Thống kê 

Nhận định về một năm tƣơng sáng đƣợc kỳ vọng bởi rất nhiều ngƣời, vì: (1) Dữ liệu 

GDP cho thấy VN đã qua đáy, (2) Chỉ số CPI và nền lãi suất đã đƣợc kiểm soát. Hệ 

thống ngân hàng ổn định hơn là dấu hiệu của một nền kinh tế ổn định hơn (3) Các 

chƣơng trình cứu trợ kinh tế đang đƣợc thực hiện và sẽ đem lại kết quả trong năm 201. 

Tuy nhiên,xét kĩ hơn về đầu tƣ xã hội, triển vọng năm 2014 sẽ không đƣợc nhƣ kì 

vọng. 

1. Phân Tích Đầu Tƣ Xã Hội: Đầu tƣ công đóng vai trò quan trọng nhất trong 

quốc gia khi đầu tƣ từ khu vực tƣ nhân suy yếu. 

Theo các báo cáo của Chính phủ, hơn 60 ngàn công ty đã đóng cửa trong năm 2013. 

Thực tế này cho biết nền kinh tế đang yếu nhƣ thế nào. Nhu cầu nội địa yếu hơn làm 

cho đầu tƣ tƣ nhân giảm (bao gồm tƣ nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài). Để duy trì đƣợc 

tăng trƣởng GDP nhất định, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tƣ Chính phủ 

(Hình 1) 

 
Nói cách khác, đâu tƣ công năm 2014 sẽ quyết định nền kinh tế tăng trƣởng thế nào. 

Kế hoạch chi tiêu trong năm 2014 của chính phủ cho thấy định hƣớng đầu tƣ công 

trong năm. 
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Hình 1: Phân Tích Đầu Tƣ Xã Hội 
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Dễ dàng thấy rằng dự toán chi năm 2014 không khác số thực chi năm 2013. Do đó, 

tăng trƣởng GDP sẽ phụ thuộc và đầu tƣ tƣ nhân và FDI. 

Thực tế, Chính phủ không còn lựa chọn nào khác do ngân sách nhà nƣớc đang gặp khó 

khan.Quan trọng hơn, từ cân đối ngân sách năm 2013, chúng ta có thể rút ra hai kết 

luận: (1) Việt Nam đã hết tiền để tăng đầu tư và (2) kết quả kinh doanh của các tập 

đoàn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Chi tiết nhƣ sau: 

 

Bảng 2: Thu Ngân Sách Nhà Nƣớc–Phân Tích Chi Tiết 

 
2014  2013  

Nghìn Tỷ Đồng 
Mục 

Tiêu 

Tăng 

So với 

Thực 

Tế 

2013 

Thực 

Tế 

% 

Đặt 

Đƣợc 

Total 782.7 -1% 790.8  97% 

Nội địa 539 2% 530.0  97% 

  + Công ty nhà nước (SOEs) 184.6 16% 159.3  91% 

  + Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) 111.6 0% 111.2  92% 

  + Tư nhân 107.3 -3% 110.2  92% 

  + Thuế thu nhập cá nhân 47.4 3% 45.8  83% 

  + Thuế bảo vệ môi trường 12.6 7% 11.7  82% 

  + Phí 10.3 -32% 15.2  147% 

  + Thuế và phí khác 65.3 -15% 76.6  124% 

Dầu thô N/a N/a 115.0  116% 

Nhập khẩu-Xuất khẩu N/a N/a 140.8  85% 

Nguồn: chinhphu.vn 

Dễ dàng thấy đƣợc là lợi nhuận từ các công ty nhà nƣớc, công ty tƣ nhân và các tập 

đoàn FDI đã không đặt đƣợc mục tiêu kinh doanh năm 2013. Điều này nghĩa là các tập 

đoàn vẫn trong tình trạng kinh doanh yếu kém. Do đó tổng cầu cũng sẽ kém. Thuế thu 

nhập cá nhân chỉ đặt 83% kế hoạch cho thấy tổng cầu của nên kinh tế yếu thế nào. Các 

tập đoàn ở khu vực tƣ nhân sẽ không mở rộng đầu tƣ khi mà tổng cầu vẫn yếu. 
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Do đó, trong năm 2013, tổng đầu tư xã hội tăng thêm 10% để tạo ra tăng trưởng GDP 

5.42%. Trong năm 2014, với cùng (hoặc ít hơn) tổng đầu tư xã hội tương tự vậy, sẽ rất 

khó để đạt được tăng trưởng GDP 5.8%. 

 

2. Nhiệm vụ chính của chính phủ năm 2014.: Cân bằng ngân sách và Ổn định kinh 

tế. 

Trong năm 2013, bội chi ngân sách Nhà nƣớc đặt 195,4 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất 

từ trƣớc đến nay. Tình trạng này rất căng thẳng. Thủ tƣớng Chính phủ đã hai điện khẩn 

yêu cầu tất cả các cơ quan Chính phủ ngừng phát hành tất chính sách làm giảm thu 

ngân sách. Chỉ đạo của Thủ tƣớng cũng yêu cầu rà xoát và rút vốn khỏi các dự án 

không cần thiết để tiết kiệm chi. Những chỉ đạo nhƣ vậy của Thủ tƣớng hàm ý tình 

trạng bội chi đã căng thẳng thế nào. Ngƣợc lại, Chính phủ phải duy trì chi công và đầu 

tƣ công ở một mức nhất định để giữ GDP tăng trƣởng. Kết quả là, trong năm 2014, 

Chính phủ quyết định giữ nguyễn mức chi công mặc dù phải nới bội chi ngân sách 

thành 224 nghìn tỷ đồng. Tƣơng đƣơng với 29% dự toán thu ngân sách. Mức cao nhất 

trong những năm gần đây. 

 
Chính phủ đã đồng ý phát hành 224 nghìn tỷ đồng trái phiếu để bù đắp bội chi. Làm 

nhƣ vậy chỉ giải quyết vấn đề bội chi tạm thời. Chính phủ vẫn tìm cách tăng thu để trả 

nợ trái phiếu đã phát hành. 

Hãy xem xét các nguồn thu của Chính phủ: 

 Giảm chi 

 Tăng thuế và phí 

 Tăng lợi nhuận thu đƣợc từ các tập đoàn Nhà nƣớc 

 Bán tài sản – Nguồn thu duy nhất hiện nay 

Như đã đề cập, Chính phủ không thẻ giảm chi vì nhiệm vụ duy trì tăng trưởng GDP. 

Bên cạnh đó, áp lực chính trị buộc chính phủ phải giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp 

trong thời kì khó khăn. Hai khả năng có thể xảy ra là tăng lợi nhuận từ các Tập 

đoàn và Bán tài sản.Quá trình triển khai bù đắp ngân sách theo hai định hƣớng 

trên sẽ định hƣớng thị trƣờng chứng khoán. 

29% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Dec-10 Sep-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14

B
ộ

i 
C

h
i/

T
h
u
 (

%
) 

T
h
u
, 

B
ộ

i 
ch

i 
N

g
ân

 s
ác

h
 (

N
g
h
ìn

 t
ỷ
 đ

ồ
n
g
) 

Nguồn: chinhphu.vn 

số 2014 tạm tính 
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II. GIẢI PHÁP CÂN BẰNG NGÂN SÁCH VÀ TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƢỜNG 

CHỨNG KHOÁN: 

1. Bán cổ phần   các tập đoàn Nhà nƣớc: 

Trong năm 2014 và 2015, Chính phủ dự định bán cổ phần của Nhà nƣớc ở 376 công 

ty, bao gồm các Tập đoàn lớn nhƣ VINACONEX, BAOVIETHOLDING, FPT 

GROUP, BINH MINH PLASTIC, TIEN PHONG PLASTIC,...thông qua Công ty 

Quản lý vốn Nhà nƣớc (SCIC). Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có kế hoạch bán cổ phần 

tại 4 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nhà nƣớc. 

Ngƣời mua trong nƣớc không thể đáp ứng đƣợc các thƣơng vụ lớn từ việc thoái vốn 

của Chính phủ bởi hầu hết các công ty lớn nhất đều nằm trong tay nhà nƣớc. Do vậy, 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là những khách hàng tiềm năng chính. Nhƣng sở hữu nƣớc 

ngoài tại một công ty Việt Nam bị giới hạn ở mức tối đa 49% và những công ty nội địa 

tốt nhất room khối ngoại đã đầy. Kết quả là, 2 điều kiện sau cần đƣợc thực thi trƣớc 

tiên: 

 Nới sở hữu nƣớc ngoài tại các tập đoàn và ngân hàng; 

 Kích thích thị trƣờng chứng khoán để thị trƣờng này hấp dẫn hơn; 

Về việc nới room khối ngoại, sở hữu cho phép của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hệ 

thống ngân hàng đã đƣợc thực hiện. Room nới thêm không nhiều, nhƣng đủ cho hệ 

thống vào lúc này. Thêm vào đó, tin đồn cho phép nới room khối ngoại sẽ đƣợc thực 

thi sớm, có thể là trƣớc Tết 2014. 

Mặt khác, những công cụ khác nhƣ gói cứu trợ 3.000 tỷ cũng cung cấp vốn hỗ trợ với 

lại suất thấp, hay sự hoạt động của VAMC, đƣợc kỳ vọng sẽ đặt hiệu quả trong năm 

2014. Hai chƣơng trình này đƣợc thiết kế để kích thích thị trƣờng bất động sản và hỗ 

trợ hệ thông ngân hàng. Hai ngành này là chìa khoá để phát triển kinh tế bởi vì chúng 

liên đới tới rất nhiều ngành khác trong nền kinh tế. 

 

2. Tăng lợi nhuận thu đƣợc các tập đoàn Nhà nƣớc: 

Những tập đoàn Nhà nƣớc lớn nhất kiểm soát các nguồn tài nguyên nhƣ: xăng, gas, 

dầu, điện, và những sản phẩm hàng ngày nhƣ nƣớc, sữa, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, 

giáo dục, viễn thông, giao thông,...Chỉ hai ngày sau khi hai bức công hàm của Thủ 

tƣớng đƣợc gửi đi, giá xăng, gas, điện, nƣớc đồng loạt tang. Trong năm 2013, phí y tế, 

phí giáo dục, phí giao thông, điện, nƣớc đều tăng. Kết quả là, mặc dù nền kinh tế đang 

trong tình trạng khó khăn với khoảng 60,000 doanh nghiệp đóng cửa cộng them việc 

lợi nhuận của các công ti tƣ nhân lớn giảm nghiêm trọng, những tập đoàn Nhà nƣớc 

lớn nhất vẫn báo lãi khủng. 

Điều tƣơng tự đƣợc kỳ vọng xảy ra trong năm 2014.  

 

3. Những tác động tới thị trƣờng chứng khoán. 

Dễ thấy rằng việc bán cổ phần tại các công ty Nhà nƣớc và việc cải thiện ở các công ty 

này có tác động tích cực tới thị trƣờng chứng khoán. Tuy nhiên, việc bán cổ phần 

không thể bắt đầu nhanh chóng đƣợc. Do đó, thị trƣờng chỉ kì vọng những tác động 

tạm thời từ việc bán cổ phần trong nửa đầu năm 2014. Thị trƣờng có thể tăng nhanh 

nhƣng chỉ trong một thoài gian ngắn vào đầu năm khi những chính sách hỗ trợ này 

đƣợc công bố. 



 
 

52  

 

Trong tháng 5, 6 và 7, thị trƣờng chứng khoán có thể giảm do việc thực thi Nghị định 

02/2013 của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (SBV). Nghị định yêu cầu các ngân hàng 

thƣơng mại thắt chặt hệ thống tín dụng. Điều này có nghĩa là các ngân hàng phải trích 

lập dự phòng rủi ro cao hơn, do đó, làm giảm lợi nhuận. Giá cổ phiếu của những ngân 

hàng niêm yết có thể bị ảnh hƣởng và kéo thị trƣờng xuống một chút. 

Sau việc thực hiện Nghị định 02/2013, sẽ không còn một nhân tố tiêu cực định trƣớc 

nào nữa. Thị trƣờng sẽ ổn định, sau đó tăng nhẹ vì những dự đoán thị trƣờng bất động 

sản đã chạm đáy. 

Lƣu ý rằng cách kênh đầu tƣ hàng hoá sẽ không khả quan trong năm tới. Thị trƣờng 

vàng kỳ vọng sẽ ảm đạm; thị trƣờng bất động sản vân trong tình trạng khó khăn với 

cầu yếu; đầu tƣ tiền vào những thị trƣờng nhƣ vậy sẽ không phải là lựa chọn tốt khi 

tổng cầu của nền kinh tế vẫn yếu. 

 

III. VNINDEX 2014 SẼ NHƢ THẾ NÀO 

Năm 2014, với những tín hiệu khả quan nêu trên, VNINDEX đƣợc kỳ vọng dao động 

xung quanh mức 550 điểm. VNINDEX sẽ lên xuống giống nhƣ năm 2013 với một 

chút điều chỉnh nhƣ hình phía dƣới. 

 
Các sự kiện quan trọng đƣợc đánh dấu trong hình gồm: 

1. Nới room – Sau nghỉ Tết; 

2. Thực thi Nghị định 02/2013 cho các ngân hàng từ tháng 06/2014; 

3. Thị trƣờng chứng khoán sẽ tốt hơn nhờ: VAMC, gói cứu trợ 30 nghìn tỷ, 

các công ty làm ăn tốt hơn (các công ty trong ngành dịch vụ và dịch vụ 

công cộng). 

4. Điều chỉnh ngắn hạn của sóng tăng. Sau đó thị trƣờng sẽ tăng trở lại. 

Về khối lƣợng giao dịch, những công ty lớn lên sàn năm 2014 nhƣ Ngân hàng Đầu tƣ 

và Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Viglacera,...sẽ 

giúp tổng khối lƣợng giao dịch tăng. Mức tăng có thể là 15% so với năm trƣớc. 

480 
475 

491 

475 

518 

481 

492 

473 

493 
497 

508 505 

550 

570 

560 

540 

550 

530 

510 

530 

560 

530 

570 
575 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

450

470

490

510

530

550

570

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dec
T

ỷ
 đ

ồ
n
g

 

DỰ BÁO VNINDEX 2014 

Monthly total trade value 2013 Vnindex 2013 Vnindex 2014

2 

1 
3 

4 



 
 

53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA 
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CÁC NỘI DUNG CHUNG: 

 

1. Mục đích 

- Nhằm đáp ứng các yêu cầu của Thông tƣ 210/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 

30/11/2012; 

- Nhằm tiêu chuẩn hoá quy trình, thủ tục và các yêu cầu phải tuân thủ khi tiến hành thực hiện 

các công việc của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. 

 

2. Phạm vi áp dụng 

- Áp dụng cho các công việc của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. 

 

3. Nguyên tắc chung 

- Căn cứ theo Thông tƣ 210/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012; 

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản đƣợc Đại hội đồng Cổ 

đông thông qua trong cuộc họp thƣờng niên năm 2013 diễn ra ngày 13/04/2013. 

 

NỘI DUNG QUY TRÌNH 

 

A. QUI TRÌNH NỘI BỘ VỀ THỦ TỤC, TRÌNH TỰ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI 

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: 

Căn cứ theo các điều từ 23 đến 30 Điều lệ Công ty, Qui trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu 

tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 

I. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Số lƣợng, thời gian, cách thức tổ chức, địa điểm họp: 

a) Đại hội đồng cổ đông họp thƣờng niên ít nhất mỗi năm một (01) lần hoặc họp bất thƣờng. 

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

b) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên đƣợc tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng 

kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trƣờng hợp không tổ chức họp đƣợc theo thời hạn nêu 

trên, Công ty phải báo cáo UBCK và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

trong thời hạn hai (02) tháng tiếp theo. 

2. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trƣờng hợp Hội đồng 

quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông nhƣ quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản 

trị phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và phải bồi thƣờng thiệt hại phát sinh đối với Công 

ty. 

3. Các trƣờng hợp phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 



 
 

55  

 

b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm j khoản 1 Điều 16 của 

Điều lệ này; 

d) Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; 

e) Các trƣờng hợp khác mà pháp luật hiện hành có quy định về việc triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thƣờng. 

4. Thời hạn triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Nếu Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng thì Ban Kiểm 

soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp. Trƣờng hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Trƣởng Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật và phải bồi thƣờng thiệt hại phát sinh đối với Công ty, đồng thời cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại điểm j khoản 1 Điều 16 của Điều lệ này có quyền triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông. 

 

II. Chƣơng trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Báo cáo tài chính năm; 

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở 

Công ty; 

c) Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; 

d) Mức chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần; 

e) Tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 

f) Các vấn đề khác đƣợc bổ sung theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với qui định của 

pháp luật hiện hành. 

2. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông khi có quyết định triệu tập 

họp và lập xong chậm nhất ba mƣơi (30) ngày trƣớc ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ 

đông. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

b) Lập chƣơng trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc 

họp; 

c) Xác định thời gian và địa điểm cuộc họp; 

d) Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông phải bao gồm chƣơng trình họp và các thông tin cơ bản về các vấn đề sẽ 

đƣợc thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm j khoản 1 Điều 16 của Điều lệ này có quyền 

đề xuất các vấn đề đƣa vào chƣơng trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải đƣợc làm 

bằng văn bản và gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trƣớc ngày khai mạc Đại hội 

đồng cổ đông. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này 
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trong các trƣờng hợp sau: 

a) Đề xuất đƣợc gửi đến không đúng thời hạn; 

b) Cổ đông và nhóm cổ đông không nắm giữ đủ số cổ phần phổ thông nhƣ quy định tại điểm 

j khoản 1 Điều 16 Điều lệ này; 

c) Vấn đề, nội dung đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ của Đại hội đồng 

cổ đông. 

 

III. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất sáu 

mƣơi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trƣờng hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì đƣợc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày, kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai đƣợc tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mƣơi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

3. Trƣờng hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều này thì đƣợc triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày, kể từ 

ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trƣờng hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông 

đƣợc tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây: 

a) Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Gửi phiếu biểu quyết bằng thƣ đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày 

trƣớc khi khai mạc cuộc họp. Trong trƣờng hợp này, Trƣởng ban kiểm phiếu của Đại hội 

đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông; 

c) Ủy quyền cho ngƣời khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trƣờng hợp cổ đông là tổ chức 

không có ngƣời đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật 

Doanh nghiệp và Điều 22 của Điều lệ này thì đƣợc phép ủy quyền cho ngƣời khác dự họp 

Đại hội đồng cổ đông. 

 

IV.  Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trƣớc ngày khai mạc cuộc họp, Công ty tiến hành đăng ký việc dự họp Đại hội đồng cổ đông 

cho cổ đông, bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp. Ngƣời đăng ký dự 

họp sẽ đƣợc cấp thẻ biểu quyết tƣơng ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chƣơng trình 

họp. 

2. Chƣơng trình và nội dung họp phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên 

khai mạc. Chƣơng trình họp phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong 
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nội dung chƣơng trình. 

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chƣơng trình. 

Việc biểu quyết đƣợc tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu 

thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, 

không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu đƣợc Chủ tọa công bố ngay trƣớc khi 

bế mạc cuộc họp. 

4. Cổ đông hoặc ngƣời đƣợc uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc đƣợc đăng ký 

dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký xong. Chủ tọa không có nghĩa 

vụ dừng cuộc họp để những ngƣời đến muộn đăng ký. Trong trƣờng hợp này, hiệu lực của 

những biểu quyết đã tiến hành trƣớc đó không bị ảnh hƣởng. 

5. Chủ tọa, Thƣ ký và Ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc quy định nhƣ 

sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trƣờng hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên 

còn lại bầu một ngƣời trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trƣờng hợp không có ngƣời có 

thể làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại 

hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những ngƣời dự họp và ngƣời có số 

phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Trong các trƣờng hợp khác, ngƣời ký tên 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc 

họp và ngƣời có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp; 

b) Chủ tọa cử một ngƣời làm Thƣ ký, lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu (gồm 03 ngƣời) theo đề nghị của Chủ tọa cuộc 

họp. 

6. Chủ tọa và Thƣ ký của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần 

thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chƣơng trình đã đƣợc 

thông qua và phản ánh đƣợc mong muốn của đa số ngƣời dự họp. 

7. Ngƣời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau: 

a) Yêu cầu tất cả ngƣời dự họp kiểm tra an ninh hoặc phục tùng các biện pháp an ninh khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những ngƣời không 

tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình 

thƣờng của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số ngƣời đăng ký dự họp 

theo quy định đến một thời điểm khác (thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ 

ngày dự định khai mạc cuộc họp) hoặc thay đổi địa điểm họp trong trƣờng các trƣờng hợp 

sau đây: 

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả ngƣời dự họp; 

b) Có ngƣời dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không 
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đƣợc tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; 

c) Trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn hoặc tạm dừng trái với quy định nêu tại điểm 

a, b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu một ngƣời trong số những ngƣời dự họp để 

thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp. Hiệu lực của các biểu quyết tại cuộc họp không bị 

ảnh hƣởng bởi sự kiện này. 

V. Bầu dồn phiếu 

1. Trƣớc và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm 

để đề cử và dồn phiếu bầu cho ngƣời họ đề cử. 

2. Số lƣợng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lƣợng ứng cử viên do 

Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể nhƣ sau: 

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mƣời phần trăm (10%) đến hai mƣơi phần trăm 

(20%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử tối đa một (01) ứng cử viên 

vào Hội đồng quản trị và tối đa một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên hai mƣơi phần trăm (20%) đến bốn mƣơi 

phần trăm (40%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử tối đa hai (02) ứng 

cử viên Hội đồng quản trị và tối đa một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên bốn mƣơi phần trăm (40%) đến sáu mƣơi 

phần trăm (60%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử tối đa ba (03) ứng 

cử viên Hội đồng quản trị và tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên sáu mƣơi phần trăm (60%) đến tám mƣơi 

phần trăm (80%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên Hội đồng quản trị và tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên tám mƣơi phần trăm (80%) đến chín mƣơi 

phần trăm (90%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử tối đa năm (05) 

ứng viên Hội đồng quản trị và tối đa ba (03)  ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; 

f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên chín mƣơi phần trăm (90%) trở lên trên tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết đƣợc đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát. 

3. Trƣờng hợp số lƣợng ứng cử viên đƣợc cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử 

viên mà họ đƣợc quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm 

soát hoặc các cổ đông khác đề cử. 

4. Ngƣời trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát đƣợc xác định 

theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 

cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trƣờng hợp có từ hai (02) ứng cử viên 

trở lên đạt cùng số phiếu bầu nhƣ nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 
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VI. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết 

tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua tại cuộc họp khi đƣợc số cổ đông đại 

diện ít nhất sáu mƣơi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 

họp chấp thuận. Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lƣợng cổ phần đƣợc quyền 

chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán 

trên năm mƣơi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản đƣợc ghi trong sổ kế toán của Công ty thì 

phải đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất bảy mƣơi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu có quyền 

biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo 

phƣơng thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tƣơng ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên đƣợc bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban 

Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng 

cử viên. 

4. Các quyết định đƣợc thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp 

và uỷ quyền tham dự đại diện một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chƣơng 

trình họp và thể thức tiến hành họp không đƣợc thực hiện đúng quy định. 

5. Trƣờng hợp cổ đông dự họp là ngƣời có liên quan, không có quyền biểu quyết thì nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó đƣợc thông qua khi có ít nhất bảy mƣơi lăm phần 

trăm (75%) tổng số cổ phiếu đƣợc quyền biểu quyết thông qua. 

6. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Nội dung 

phiếu lấy ý kiến, cách thức, thủ tục gửi, nhận phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản phải tuân thủ 

quy định tại Điều 105 Luật Doanh nghiệp. Trƣờng hợp thông qua quyết định dƣới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông đƣợc thông qua nếu đƣợc 

số cổ đông đại diện ít nhất bảy mƣơi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu biểu quyết chấp 

thuận. 

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày, kể từ ngày quyết định đƣợc thông qua. 

 

VII. Hiệu lực quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua nghị quyết 

hoặc từ ngày có hiệu lực đƣợc ghi rõ trong nghị quyết. 

2. Trƣờng hợp quyết định đã đƣợc thông qua của Đại hội đồng cổ đông bị cổ đông, nhóm cổ 

đông, thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện thì quyết định 

này vẫn tiếp tục đƣợc thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác. 
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VIII. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc lập biên bản với đầy đủ nội dung theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp. Biên bản đƣợc viết bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nƣớc ngoài 

và có hiệu lực pháp lý nhƣ nhau. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trƣớc khi bế mạc cuộc họp. 

3. Chủ tọa và thƣ ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 

nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc gửi đến tất cả cổ đông 

trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn 

nghị quyết đã đƣợc thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp 

phải đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ VỀ THỦ TỤC, TRÌNH TỰ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

Căn cứ theo điều 34 Điều lệ Công ty, Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu 

quyết tại cuộc họp Hội Đồng quản trị đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thƣờng. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do 

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết, nhƣng tối thiểu mỗi 

quý phải tổ chức họp một (01) lần. 

2. Trƣờng hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới thì cuộc họp đầu tiên để bầu 

Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải đƣợc tiến hành trong thời hạn bảy 

(07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ đó. Cuộc họp 

này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trƣờng hợp có nhiều hơn một thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu một (01) ngƣời trong số 

họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn mƣời lăm (15) 

ngày trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Nhận đƣợc đề nghị của Ban Kiểm soát; 

b) Nhận đƣợc đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) ngƣời quản lý khác; 

c) Nhận đƣợc đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Đề nghị họp phải đƣợc lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận 

và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

4. Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo đề nghị thì phải chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty và ngƣời đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch 

Hội đồng quản trị để triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ngƣời triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo 
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mời họp chậm nhất năm (5) ngày làm việc trƣớc ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời 

gian và địa điểm họp, chƣơng trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử 

dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Cách thức gửi thông báo thực hiện 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

6. Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có 

quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhƣng không đƣợc biểu 

quyết. 

7. Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất đƣợc tiến hành khi có từ ba phần 

tƣ (3/4) tổng số thành viên tham dự. Trƣờng hợp cuộc họp đƣợc triệu tập lần thứ nhất không 

đủ số thành viên dự họp theo quy định thì đƣợc triệu tập lần thứ hai trong thời hạn mƣời lăm 

(15) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trƣờng hợp này, cuộc họp đƣợc tiến 

hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

8. Quyết định của Hội đồng quản trị đƣợc thông qua nếu đƣợc toàn thể các thành viên dự họp 

chấp thuận. 

9. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều phải đƣợc lập biên bản và tất cả thành viên dự họp 

phải ký vào biên bản họp. Trƣờng hợp nghị quyết Hội đồng quản trị đã đƣợc thông qua theo 

đúng quy định pháp luật nhƣng có thành viên từ chối ký biên bản thì chữ ký xác nhận việc 

tham dự họp đƣợc coi là chữ ký của họ tại biên bản họp. Biên bản họp phải đầy đủ nội dung 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 

C. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

Căn cứ theo điều 35 Điều lệ Công ty, trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 

1. Các trƣờng hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

Điều 33 của Điều lệ này; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 

sáu (06) tháng liên tục, trừ trƣờng hợp bất khả kháng; 

c) Có đơn xin từ chức; 

d) Có bằng chứng chứng tỏ thành viên Hội đồng quản trị bị mất năng lực hành vi; 

e) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

f) Các trƣờng hợp khác mà pháp luật hiện hành có quy định về việc thành viên Hội đồng 

quản trị phải bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm. 

2. Trƣờng hợp bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: trong trƣờng hợp một thành viên bị mất 

tƣ cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm 
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hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản 

trị có thể bổ nhiệm ngƣời khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị. Việc bầu mới 

thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải đƣợc thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

Khi số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lƣợng 

quy định tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn không quá sáu mƣơi (60) ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

 

D. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ 

DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM, PHÊ CHUẨN: 

 

1. Hội đồng Quản trị đƣợc sử dụng nhân sự cần thiết phù hợp với cơ cấu nhân sự, thông lệ quản 

trị và cập nhật theo yêu cầu từ các cơ quan nhà nƣớc. Các nhân sự do Hội đồng Quản trị bổ 

nhiệm bao gồm: 

- Thành viên Ban giám đốc; 

- Kế toán trƣởng; 

- Trƣởng các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, bao gồm: Ban Quản trị rủi ro và Ban 

Kiểm toán nội bộ; 

- Thƣ ký Hội đồng Quản trị; 

- Các nhân sự khác theo yêu cầu quản lý tại từng thời điểm. 

2. Các nội dung chung về bổ nhiệm nhân sự trực thuộc Hội đồng Quản trị: 

- Yêu cầu có đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm và điều kiện theo yêu cầu của 

luật hiện hành và điều lệ Công ty; 

- Lƣơng thƣởng đƣợc thỏa thuận căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đƣợc phân công và mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Miễn nhiệm hay bãi nhiệm nhân sự do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm:  

- Hội đồng Quản trị có quyền xem xét việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các nhân sự do 

mình bổ nhiệm theo đúng qui định của pháp luật; 

- Thủ tục qui trình miễn nhiệm, bãi nhiệm phải đƣợc thực hiện đúng theo qui định của 

pháp luật. 

 

E. QUY TRÌNH THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI 

BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC: 

 

1. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 

đến Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Hội đồng Quản trị thƣờng kỳ hàng quý 

của Công ty; đồng thời có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trong một số trƣờng 

hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. 
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2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 

khác thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty mà Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông đã thông qua. 

3. Trong một số phiên họp, Hội đồng Quản trị hoặc Ban Giám đốc có thể mời các cán bộ quản 

lý tham dự. Các cán bộ quản lý, điều hành có thể báo cáo tình hình hoạt động của phòng ban 

mình để Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cùng nắm và có ý kiến tham gia. 

4. Ban kiểm soát hoạt động độc lập theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành 

viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp đầy đủ các thông tin 

và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. Ban kiểm 

soát có trách nhiệm phản hồi các thông tin cần thiết về những khó khăn và tồn tại từ các kết 

quả kiểm tra báo cáo tài chính đến Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, có thể đƣa ra ý kiến 

nhận xét về tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty. 

5. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về vấn đề điều hành mọi hoạt động thƣờng ngày 

của Công ty và thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng 

Quản trị sao cho có hiệu quả nhất.  

 

F. CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH 

VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 

DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM HOẶC PHÊ CHUẨN: 

 

1. Đối với thành viên Hội đồng Quản trị:  

a) Đánh giá: Hội đồng Quản trị kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của mỗi chức danh, 

thành viên hàng năm, dựa theo chức năng nhiệm vụ do điều lệ qui định và kết quả thực 

hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;  

b) Khen thƣởng: Tùy theo thành tích cá nhân, Hội đồng Quản trị có quyền sử dụng quỹ phúc 

lợi khen thƣởng để chi cho các khoản thƣởng, và phải báo cáo trong cuộc họp Đại hội 

đồng Cổ đông;  

c) Kỷ luật: Các thành viên Hội đồng Quản trị có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các 

trƣờng hợp đã đƣợc qui định tại điều 35 Điều lệ Công ty.  

2. Đối với Ban giám đốc:  

a) Đánh giá: Hàng năm, Hội đồng Quản trị sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực và kết quả điều 

hành của Ban giám đốc dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo 

ý kiến của Ban Kiểm soát.  

b) Khen thƣởng: Hội đồng Quản trị sẽ quyết định khen thƣởng cho Ban giám đốc theo chính 

sách đã thiết lập và thỏa thuận trƣớc, chi phí này đƣợc hạch toán vào chi phí quản lý. Hội 

đồng Quản trị có quyền sử dụng quỹ khen thƣởng phúc lợi để chi cho khen thƣởng chung, 

trong đó có thành viên Ban Giám đốc.  
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c) Kỷ luật: Thành viên Ban giám đốc có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trƣờng hợp 

đã đƣợc qui định tại điều 41 Điều lệ Công ty.  

3. Đối với các nhân sự khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm:  

a) Đánh giá: Đƣợc thực hiện hàng năm theo qui chế đánh giá chung;  

b) Khen thƣởng: Hội đồng Quản trị sẽ quyết định khen thƣởng cụ thể cho mỗi nhân sự do 

Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc và theo chính sách đã thiết 

lập, chi phí này đƣợc hạch toán vào chi phí quản lý. Hội đồng Quản trị có quyền sử dụng 

quỹ khen thƣởng phúc lợi để chi cho khen thƣởng chung, trong đó có các nhân sự do Hội 

đồng Quản trị bổ nhiệm;  

c) Kỷ luật: Các nhân sự do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm 

theo quy định của Công ty.  

 

G. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ: 

Căn cứ theo điểm p khoản 2 điều 31 và  điều 38 Điều lệ Công ty, Kiểm toán nội bộ là một bộ 

phận trực thuộc Hội đồng Quản trị, Quy trình kiểm toán nội bộ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 

1. Quy trình kiểm toán nội bộ tại Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản bao gồm: 

- Lập kế hoạch kiểm toán (Kiểm toán hàng năm và từng cuộc kiểm toán); 

- Thực hiện kiểm toán; 

- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ; 

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ. 

2. Nội dung qui trình kiểm toán nội bộ: 

a) Lập kế hoạch kiểm toán: 

- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, 

các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội 

bộ trực thuộc Ban Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này; 

- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội 

bộ; 

- Tham mƣu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; 

- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn 

tài sản; 

- Đánh giá kiểm soát nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh 

doanh; 

- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; 

- Đánh giá hiệu quả của các hoạt động; 

- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; 

- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin; 
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- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty; 

- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty; 

- Chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Thực hiện kiểm toán: 

- Đánh giá rủi ro tổng quát: 

 Tóm tắt những rủi ro đã xảy ra trong ngành chứng khoán năm trƣớc và phƣơng thức 

xử lý những rủi ro này. 

 Đánh giá tổng thể các rủi ro trong năm hiện tại, trong đó các rủi ro liên quan đến công 

ty và có thể ảnh hƣởng tới sản xuất kinh doanh cũng nhƣ việc thực hiện các mục tiêu 

của công ty bao gồm: Rủi ro thị trƣờng, Rủi ro thanh toán, Rủi ro thanh khoản, Rủi ro 

pháp luật, Rủi ro hoạt động...  

 Đánh giá rủi ro theo 3 mức: Rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp; 

 Tần suất kiểm toán nội bộ theo đánh giá rủi ro.  

- Đánh giá nền tảng thị trƣờng và môi trƣờng hoạt động: 

 Các chỉ số kinh tế cơ bản tác động đến hoạt động của Công ty; 

 Các xu hƣớng chính của nền kinh tế tác động đối với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu 

của Công ty (cho vay, rủi ro nợ khó đòi...) mà công việc của kiểm toán nội bộ cần tập 

trung. 

- Rà soát môi trƣờng pháp lý tác động đến hoạt động của Công ty: 

 Những thay đổi về luật pháp tác động, ảnh hƣởng tới hoạt động của Công ty; 

 Các vi phạm chế độ chính sách đƣợc phát hiện trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán trƣớc. 

- Soát xét kết quả hoạt động: 

 So sánh các chỉ tiêu về kết quả hoạt động với kế hoạch; 

 Soát xét chi tiết theo từng khoản mục trong các báo cáo tài chính (bản cân đối kế toán, 

báo cáo kết quả kinh doanh …). 

 Đánh giá kết quả hoạt động, những dấu hiệu cho thấy có vấn đề trong hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

- Soát xét những thay đổi cơ cấu tổ chức cán bộ: 

 Các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và nhân sự đã diễn ra; 

 Các vấn đề khác liên quan đến quản lý điều hành, giám sát hoạt động: 

o Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm các nhân sự chính. 

o Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng làm việc, quan điểm của 

Hội đồng quản trị về chế độ đãi ngộ, tiền lƣơng, đào tạo... 

- Soát xét môi trƣờng nội bộ thông qua đánh giá các nguồn thông tin: 

 Kế hoạch kinh doanh, các báo cáo quản trị và tài chính. 

 Hệ thống văn bản nội bộ. 
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 Các quy trình nghiệp vụ. 

 Kết quả kiểm toán năm trƣớc. 

- Thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán hàng năm: 

 Các quy định hiện hành của pháp luật;  

 Các quy định nội bộ của Công ty; 

 Mục tiêu và chiến lƣợc trung, dài hạn của cũng nhƣ kế hoạch kinh doanh hàng năm 

của Công ty; 

 Và những thông tin khác từ bên ngoài để phục vụ cho việc rà soát môi trƣờng hoạt 

động ngành. 

- Chỉ đạo kiểm toán: Trƣởng bộ phận Kiểm toán nội bộ có quyền yêu cầu các phòng ban 

liên quan cung cấp số liệu cũng nhƣ các thông tin liên quan để phục vụ cho việc kiểm 

toán của bộ phận mình. 

c) Lập báo cáo kiểm toán nội bộ:  

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng 

Quản trị. 

- Báo cáo Kiểm toán nội bộ phải đánh giá đƣợc các hạn chế và tồn tại (nếu có) và kiến 

nghị đề xuất để khắc phục tình trạng này. 

d) Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ: 

- Trƣởng bộ phận Kiểm toán nội bộ có quyền kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của bộ 

phận theo các nội dung của báo cáo trình lên Hội đồng Quản trị; 

- Các phòng/ban/bộ phận không thực hiện các kiến nghị, đề xuất của bộ phận Kiểm toán 

nội bộ phải giải trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc Hội đồng Quản trị. 

 

H. CÁC QUY ĐỊNH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÔNG QUA: 

 

1. Vị trí, chức năng của Tổng Giám đốc  

- Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi/miễn nhiệm; 

- Tổng Giám đốc là ngƣời điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm 

trƣớc Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ đƣợc giao; 

- Tổng Giám đốc là ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty. 

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc 

a) Đối với các vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày của công ty 

- Trực tiếp điều hành và phân công nhiệm vụ để giải quyết các công việc hàng ngày của 

công ty, bao gồm nhƣng không giới hạn bởi các công việc sau: 

 Phân công giải quyết công việc cho các Phó Tổng Giám đốc;  
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 Giao nhiệm vụ cho các trƣởng phòng triển khai thực hiện các công việc theo đúng 

chức năng; 

 Thu thập các thông tin liên quan đến các công việc hằng ngày của Công ty; 

 Ra quyết định giải quyết các công việc hằng ngày; 

- Quyết định kịp thời mọi vấn đề phát sinh liên quan đến công việc hàng ngày của công ty, 

trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

- Báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề không thuộc thẩm quyền xử lý, đồng thời đề 

xuất phƣơng án giải quyết; 

- Thực hiện các giao dịch với khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nƣớc; 

- Đại diện cho Công ty trƣớc các vụ tranh tụng, giải quyết các tranh chấp dân sự kinh tế; 

không đƣợc thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc ngƣời/bên thứ ba mà 

mình cũng là ngƣời đại diện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị giao; 

- Ký các chứng từ và các hợp đồng, giao dịch theo thẩm quyền; 

- Ký các văn bản quản lý Công ty theo thẩm quyền; 

- Trình Hội đồng quản trị các hợp đồng, văn bản quản lý Công ty thuộc thẩm quyền Hội 

đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận; 

b) Đối với việc tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng 

quản trị: 

- Lập phƣơng án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định nói trên; 

- Giao nhiệm vụ, đôn đốc cán bộ quản lý cấp dƣới thực hiện các quyết định này; 

c) Đối với việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty 

- Tổ chức thực hiện  và kiểm tra đôn đốc cán bộ nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh 

của Công ty; 

- Trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các biện pháp xử lý các vƣớng mắc trong quá trình thực hiện 

kế hoạch kinh doanh. 

d) Đối với vấn đề tài chính 

- Lập báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng Cổ đông và hàng quý trình Hội đồng 

quản trị; 

- Phân bổ nguồn tài chính hợp lý thực hiện các dự án và các công việc cụ thể theo kế hoạch 

kinh doanh; 

- Kiến nghị chiến lƣợc tài chính trung và dài hạn của Công ty và các quy chế tài chính phù 

hợp với các quy định pháp luật về tài chính và đặc thù kinh doanh của Công ty; 

- Xây dựng phƣơng án sử dụng vốn, phƣơng án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập 

và sử dụng các quỹ trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định; 

- Chuẩn bị các bản dự toán hàng năm và hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản 

lý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán cho từng năm tài chính sẽ phải 

đƣợc trình cho Đại hội đồng cổ đông để thông qua. 
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e) Đối với vấn đề nhân lực 

- Ký kết hợp đồng lao động, bố trí sử dụng, trả lƣơng và các lợi ích khác đối với các cán bộ 

nhân viên của Công ty; 

- Quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định mức lƣơng đối với các vị trí 

không thuộc thẩm quuyền quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp 

luật và điều lệ Công ty; 

- Xây dựng cơ cấu nhân sự của Công ty phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế; 

- Xây dựng phƣơng án đào tạo nhân lực và đội ngũ cán bộ quản lý kế cận cho Công ty. 

f) Đối với vấn đề phát triển thị trƣờng 

- Xây dựng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng trình Hội đồng quản trị phê duyệt; 

- Khảo sát đánh giá tình hình thị trƣờng trong và ngoài nƣớc; 

- Chính sách chăm sóc khách hàng. 

g) Đối với vấn đề về ký hợp đồng và các văn bản quản lý Công ty  

Thẩm quyền quyết định và ký các loại hợp đồng và văn bản quản lý Công ty tuân theo 

các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật. 

3. Phân công - Uỷ quyền 

Tổng Giám đốc đƣợc phân công uỷ quyền, uỷ nhiệm những quyền của mình cho cấp dƣới 

thuộc quyền: 

- Tổng Giám đốc đƣợc phân công, uỷ quyền cho Phó Tổng Giám đốc hoặc ngƣời khác thay 

mặt mình giải quyết một số công việc của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Tổng 

Giám đốc và chịu trách nhiệm pháp lý về việc uỷ quyền, uỷ nhiệm của mình. 

- Mọi phân công, uỷ quyền, uỷ nhiệm có liên quan tới con dấu của Công ty đều phải thực 

hiện bằng văn bản. 

4. Các nội dung khác bao gồm: Nghĩa vụ của Tổng Giám đốc; Tiêu chuẩn và điều kiện để làm 

Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm, bãi miễn Tổng Giám đốc; Tiền lƣơng và lợi ích khác của Tổng 

Giám đốc áp dụng theo các quy định tại các điều 39 - 41 trong Điều lệ Công ty. 
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT  

TRỰC THUỘC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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CÁC NỘI DUNG CHUNG: 

 

1. Mục đích 

- Nhằm đáp ứng các yêu cầu của Thông tƣ 210/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 

30/11/2012; 

- Nhằm tiêu chuẩn hoá quy trình, thủ tục và các yêu cầu phải tuân thủ khi tiến hành thực hiện 

các công việc của Ban Kiểm soát. 

 

2. Phạm vi áp dụng 

- Áp dụng cho các công việc của Ban Kiểm soát. 

 

3. Nguyên tắc chung 

- Căn cứ theo Thông tƣ 210/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012; 

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty của Công ty CP Chứng khoán Nhật Bản đƣợc Đại hội đồng Cổ 

đông thông qua trong cuộc họp thƣờng niên năm 2013 diễn ra ngày 13/04/2013. 

 

NỘI DUNG QUY TRÌNH 

 

I. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát: 

1. Cuộc họp thƣờng kỳ: Ban Kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi năm một  lần và có thể đƣợc 

triệu tập họp bất thƣờng để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.   

2. Cuộc họp bất thƣờng: Cuộc họp bất  thƣờng của Ban Kiểm soát đƣợc tiến hành  theo đề nghị 

của:   

a) Ít nhất 2 thành viên BKS;  

b) Trƣởng BKS; 

c) Chủ tịch Hội đồng Quản trị; 

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ một phần trăm (1%) trở lên tổng số cổ phần phổ 

thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên tục. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị họp Ban Kiểm soát bất 

thƣờng của một trong các đối tƣợng nêu tại khoản 2 Điều này, Trƣởng Ban Kiểm soát phải 

triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát bất  thƣờng.  

4. Thông báo về cuộc họp Ban Kiểm  soát phải đƣợc nêu  rõ về: chƣơng trình họp, thời gian 

họp, địa điểm và phải đƣợc kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ đƣợc bàn 

bạc và biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát và cả các phiếu bầu cho những thành viên Ban 

Kiểm soát không thể dự họp. Những thành viên Ban Kiểm soát này sẽ gửi phiếu bầu cho Ban 

Kiểm soát trƣớc khi họp.  

5. Cuộc họp của Ban Kiểm soát đƣợc tiến hành khi có từ năm mƣơi phần trăm (50%) tổng số 

thành viên tham dự. Trƣờng họp triệu tập hợp Ban Kiểm soát lần đầu nhƣng không đủ số 
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thành viên tham dự theo quy định, Trƣởng Ban Kiểm soát phải triệu tập tiếp cuộc họp Ban 

Kiểm soát lần hai trong thời gian không quá 15 (mƣời lăm) ngày tiếp theo.  

6. Biểu quyết:   

a) Mỗi thành viên tham dự cuộc họp Ban Kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp 

Ban Kiểm soát. Nếu thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy 

quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Ban Kiểm soát khác (là đối 

tƣợng đƣợc phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay.   

b) Thành viên Ban Kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề đƣợc đƣa ra Ban Kiểm soát 

quyết định sẽ không đƣợc phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không đƣợc tính 

vào số lƣợng đại biểu yêu cầu có mặt  tại cuộc họp, đồng  thời cũng không đƣợc nhận ủy 

quyền của thành viên Ban Kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.   

7. Biểu quyết đa số: Quyết định của Ban Kiểm soát đƣợc thông qua nếu đƣợc quá bán số thành 

viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trƣờng  hợp số phiếu 

ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trƣởng Ban Kiểm soát 

hoặc thành viên Ban Kiểm soát đƣợc Trƣởng Ban Kiểm soát ủy quyền chủ tọa cuộc họp 

(trƣờng hợp Trƣởng Ban Kiểm soát vắng mặt).   

8. Trƣờng hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề 

thì quyết định đƣợc coi là có giá trị tƣơng đƣơng với một quyết định đƣợc thông qua bởi các 

thành viên Ban Kiểm soát tại một cuộc họp đƣợc triệu tập và tổ chức thông thƣờng, nếu 

đƣợc sự nhất trí bằng văn bản của từ năm mƣơi phần trăm (50%) tổng số thành viên các 

thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đƣa ra xin ý kiến;  

 

II. Hoạt động kiểm tra của Ban Kiểm soát   

1. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm  tra và giám sát hoạt động của Công ty dựa trên qui 

định tại điều 43 Điều lệ Công ty CK Nhật Bản đƣợc Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại 

cuộc họp ngày 13/04/2013 về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát; 

2. Hình thức kiểm tra: 

a) Kiểm tra gián tiếp: thông qua email hoặc các báo cáo bằng văn bản định kỳ hoặc bất 

thƣờng;   

b) Kiểm tra trực tiếp: định kỳ hoặc bất thƣờng; 

3. Ban Kiểm soát đƣợc phép tham gia đóng góp ý kiến về những quyết định, chủ trƣơng, chính 

sách và việc ban hành các quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để bảo 

đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.   
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III. Quy trình kiểm soát: 

1. Đối với hoạt động kiểm tra giám sát định kỳ: 

 
Bƣớc 1: Lập kế hoạch kiểm tra giám sát 

- Các thành viên BKS căn cứ vào các qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các 

qui trình nội bộ khác để lập kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ và trình Trƣởng BKS phê 

duyệt. 

- Sau khi thống nhất về kế hoạch kiểm tra giám sát, BKS có trách nhiệm thông báo kế 

hoạch này bằng văn bản tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và phải ghi rõ trong thông 

báo: nội dung, thời gian, thời kỳ của việc kiểm soát. 

Bƣớc 2: Thực hiện kiểm tra giám sát 

- BKS căn cứ vào nội dung các yêu cầu kiểm tra giám sát để tiến hành công việc kiểm tra 

giám sát. 

- Trong quá trình kiểm tra giám sát, BKS sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc quy 

định trong Điều lệ Công ty và Quy chế này để tiến hành các thủ tục cần thiết phục vụ cho 

việc kiểm tra giám sát. 

- Trong quá trình kiểm tra giám sát, BKS có thể thay đổi, bổ sung nội dung kiểm tra giám 

sát tùy vào tình hình thực tế, tuy nhiên, việc thay đổi này cần phải đƣợc thông báo tới Hội 

đồng Quản trị và Ban Giám đốc. 

Bƣớc 3: Lập biên bản kiểm tra giám sát 

- Sau khi kết thúc kiểm tra giám sát, BKS cần lập biên bản kiểm tra giám sát. Biên bản này 

cần có chữ ký của đại diện các bên (BKS & đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát). 

Bƣớc 4: Báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra giám sát 

- Căn cứ vào biên bản kiểm tra giám sát, BKS lập báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra 

giám sát gửi tới đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

Công ty. 

- Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát không thống nhất với những ý kiến của 

BKS về kết quả kiểm tra giám sát, đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát có quyền giải trình 

bằng văn bản và gửi tới BKS. 
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- Biên bản kiểm tra giám sát và báo cáo tổng hợp phải đƣợc lập thành tối thiểu 2 bản gốc, 1 

bản do BKS lƣu, 1 bản do Công ty lƣu, và gửi tới các đơn vị yêu cầu kiểm tra giám sát 

(nếu có). 

 

2. Đối với hoạt động kiểm tra giám sát bất thƣờng: 

 
Bƣớc 1: Yêu cầu kiểm tra giám sát 

- BKS căn cứ vào yêu cầu kiểm tra giám sát bất thƣờng của các đối tƣợng thuộc khoản 2 

phần I của Qui trình này hoặc yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm quyền 

để tiến hành việc kiểm tra giám sát đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của Công ty. 

Bƣớc 2: Xem xét yêu cầu kiểm tra giám sát 

- Căn cứ vào các qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các qui trình nội bộ khác, 

Ban Kiểm soát có thể gửi yêu cầu tới Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty về các 

nội dung yêu cầu kiểm tra giám sát để chuẩn bị các tài liệu có liên quan. 

Bƣớc 3: Lập kế hoạch kiểm tra giám sát 

- Các thành viên BKS căn cứ vào các qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các 

qui trình nội bộ khác để lập kế hoạch kiểm tra giám sát bất thƣờng và trình Trƣởng BKS 

phê duyệt. 

- Sau khi thống nhất về kế hoạch kiểm tra giám sát, BKS có trách nhiệm thông báo kế 

hoạch này bằng văn bản tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và phải ghi rõ trong thông 

báo: nội dung, thời gian, thời kỳ của việc kiểm soát. 

Bƣớc 4: Thực hiện kiểm tra giám sát 

- BKS căn cứ vào nội dung các yêu cầu kiểm tra giám sát để tiến hành công việc kiểm tra 

giám sát. 

- Trong quá trình kiểm tra giám sát, BKS sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc quy 

định trong Điều lệ Công ty và Quy chế này để tiến hành các thủ tục cần thiết phục vụ cho 

việc kiểm tra giám sát. 
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- Trong quá trình kiểm tra giám sát, BKS có thể thay đổi, bổ sung nội dung kiểm tra giám 

sát tùy vào tình hình thực tế, tuy nhiên, việc thay đổi này cần phải đƣợc thông báo tới Hội 

đồng Quản trị và Ban Giám đốc. 

Bƣớc 5: Lập biên bản kiểm tra giám sát 

- Sau khi kết thúc kiểm tra giám sát, BKS cần lập biên bản kiểm tra giám sát. Biên bản này 

cần có chữ ký của đại diện các bên (BKS & đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát). 

Bƣớc 6: Báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra giám sát 

- Căn cứ vào biên bản kiểm tra giám sát, BKS lập báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra 

giám sát gửi tới đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

Công ty. 

- Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát không thống nhất với những ý kiến của 

BKS về kết quả kiểm tra giám sát, đối tƣợng đƣợc kiểm tra giám sát có quyền giải trình 

bằng văn bản và gửi tới BKS. 

- Biên bản kiểm tra giám sát và báo cáo tổng hợp phải đƣợc lập thành tối thiểu 2 bản gốc, 1 

bản do BKS lƣu, 1 bản do Công ty lƣu, và gửi tới các đơn vị yêu cầu kiểm tra giám sát 

(nếu có). 
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LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC ỨNG VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 



 
 

76  

 

 



 
 

77  

 

 



 
 

78  

 

 



 
 

79  

 

 



 
 

80  

 

 



 
 

81  

 

 



 
 

82  

 

 



 
 

83  

 

 



 
 

84  

 

 



 
 

85  

 

 



 
 

86  

 

 



 
 

87  

 

 



 
 

88  

 

 



 
 

89  

 

 



 
 

90  

 

 



 
 

91  

 

 



 
 

92  

 

 



 
 

93  

 



 
 

94  

 

 



 
 

95  

 

 



 
 

96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


