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CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN �À N	NG 
(Gi�y phép ho�t ��ng kinh doanh s� 29/UBCK-GPH�KD do UBCKNN c�p ngày 
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�

 
 

��NG KÝ GIAO D�CH C� PHI
U TI 

S� GIAO D�CH CH�NG KHOÁN  HÀ N�I 
 
 

- Tên c� phi�u  : C� phi�u Công ty C� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng 

- Lo
i c� phi�u  : C� phi�u ph� thông 

- M	nh giá  : 10.000 ��ng/c� phi�u 

- T�ng s� lưng ��ng ký giao d�ch : 6.000.000 c� phi�u 

- T�ng giá tr� ��ng ký giao d�ch : 60.000.000.000 ��ng 

 

T� ch�c Ki�m toán: 

Chi nhánh Công ty TNHH Ki�m toán và Tư v�n Chu�n Vi�t t�i �à N�ng 

(VIETVALUES) 

��a ch�: T�ng 3, 112 Nguy�n H�u Th�, phư�ng Hòa Thu�n Tây, qu�n H�i 

Châu, TP. �à N�ng  

Tel: (0236) 3 668 786   Fax: (0236) 3 668 786  
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CÁC T� VI
T T�T 

Các t� ho�c nhóm t� �ưc vi�t t�t trong B�n thông tin tóm t�t này có n�i dung 

như sau: 

-           BCTC Báo cáo tài chính 

-      BKS Ban ki�m soát 

-           BTC B� tài chính 

-           CMND Ch�ng minh nhân dân 

-           Công ty, DNSC  Công ty C� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng 

-           CP C� ph�n 

-           CTCK Công ty ch�ng khoán 

-           CTCP Công ty c� ph�n 

-           �H�C� �
i h�i ��ng c� �ông 

-           GDCK Giao d�ch Ch�ng khoán 

-           GTGT Giá tr� gia t�ng 

-           H�QT H�i ��ng qu�n tr� 

-           HNX S� giao d�ch ch�ng khoán Hà N�i 

-           HOSE S� giao d�ch ch�ng khoán Thành ph� H� Chí Minh 

-           Q� Quy�t ��nh 

-           TG� T�ng Giám ��c 

-           TP. HCM Thành ph� H� Chí Minh 

-           TSC� Tài s�n c� ��nh 

-           TTCK Th� trư�ng ch�ng khoán 

-           TTg Th� tư�ng 

-           UBCKNN U  Ban Ch�ng Khoán Nhà Nư�c 
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I. TÌNH HÌNH VÀ ��C �I M C!A T� CH�C ��NG KÝ GIAO D�CH 
1. Tóm t#t quá trình hình thành và phát tri�n 

1.1  Gi$i thi�u v% Công ty: 

- Tên ��y ��:  CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN �À N	NG 

- Tên ti�ng Anh: DA NANG SECURITIES COMPANY 

- Tên vi�t t�t:  DNSC 

- Tr� s� chính: 102 Nguy�n Th� Minh Khai, Qu�n H�i Châu, TP. �à N�ng 

- Logo:      

- �i	n tho
i:  (84-0236) 3888456  Fax:    (84-0236) 3888459 

- Email:    info@dnsc.com.vn 

- Website:   www.dnsc.com.vn  

- V�n �i$u l	 ��ng ký: 60.000.000.000 ��ng 

- V�n �i$u l	 th%c góp: 60.000.000.000 ��ng 

- Ngày tr� thành công ty �
i chúng:  Ngày 01/12/2017  

- Ngư�i �
i di	n theo pháp lu�t  Nguy�n V� Thành - T�ng Giám ��c 

- Gi"y phép ho
t ��ng kinh doanh  s� 29/UBCK-GPH�KD ngày 18 tháng 12 n�m 

2006 do UBCKNN c"p và Gi"y phép �i$u ch&nh gi"y phép thành l�p và ho
t 

��ng s� 48/GP�C-UBCK do UBCKNN c"p ngày 06/10/2017. 

- Ngành ngh% kinh doanh chính c&a công ty  

 Môi gi�i ch�ng khoán; 

 Tư v"n tài chính và ��u tư ch�ng khoán; 

 Lưu ký ch�ng khoán; 

1.2 Gi$i thi�u v% ch�ng khoán �'ng ký giao d(ch 

- Tên ch�ng khoán  : C� phi�u Công ty c� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng 

- Lo
i ch�ng khoán  : C� ph�n ph� thông 

- M	nh giá   : 10.000 ��ng/ c� ph�n 

- Mã ch�ng khoán  : DSC 

- T�ng s� ch�ng khoán ��ng ký giao d�ch: 6.000.000 c� phi�u 

- S� lưng ch�ng khoán b� h
n ch� chuy�n nhưng theo quy ��nh c�a pháp lu�t và 

�i$u l	 công ty: Không có 

- Gi�i h
n t  l	 n�m gi� ��i v�i nhà ��u tư nư�c ngoài: 

Theo quy ��nh t
i Ngh� ��nh s� 60/2015/N�-CP c�a Chính ph� ngày 26/06/2015 

s'a ��i, b� sung m�t s� �i$u c�a Ngh� ��nh s� 58/2012/N�-CP c�a Chính ph� 

ngày 20/07/2012 quy ��nh chi ti�t và hư�ng d(n thi hành m�t s� �i$u c�a Lu�t 

Ch�ng khoán và Lu�t s'a ��i, b� sung m�t s� �i$u c�a Lu�t Ch�ng khoán; 
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Thông tư 123/2015/TT-BTC c�a B� Tài chính ngày 18/08/2015 hư�ng d(n ho
t 

��ng ��u tư nư�c ngoài trên th� trư�ng ch�ng khoán Vi	t Nam thì công ty hi	n 

nay không b� h
n ch� n�m gi� c� ph�n ��i v�i nhà ��u tư nư�c ngoài. 

T
i th�i �i�m ch�t danh sách c� �ông ngày 05/11/2017 Công ty c� ph�n ch�ng 

khoán �à N�ng không có c� �ông nư�c ngoài. 

1.3 L(ch s) hình thành và phát tri�n c&a công ty: 

    Công ty C� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng (DNSC) là công ty ch�ng khoán ��u tiên 

t
i Mi$n Trung �ưc U  ban Ch�ng khoán Nhà nư�c c"p Gi"y phép ho
t ��ng kinh 

doanh ch�ng khoán s� 29/UBCK-GPH�KD ngày 18/12/2006, v�i s� v�n �i$u l	 ban 

��u là 22 t  ��ng, th%c hi	n các nghi	p v� kinh doanh ch�ng khoán: Môi gi�i ch�ng 

khoán, T% doanh ch�ng khoán, Tư v"n tài chính và ��u tư ch�ng khoán, Lưu ký 

ch�ng khoán. DNSC ��t tr� s� t
i 102 Nguy�n Th� Minh Khai, Qu�n H�i Châu, 

TP.�à N�ng. 

-    Trung tâm lưu ký ch�ng khoán Vi	t Nam ch�ng nh�n Công ty là thành viên lưu ký 

c�a trung tâm k� t� ngày 25/12/2006. 

- Ngày 23/01/2007, DNSC �ưc công nh�n tư cách thành viên Trung tâm Giao d�ch 

Ch�ng khoán TP.HCM (nay là S� Giao d�ch Ch�ng khoán TP.HCM) theo Quy�t ��nh 

s� 24/Q�-TTGDHCM c�a Giám ��c Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán TP.HCM. 

- �� m� r�ng ��a bàn kinh doanh, DNSC l�p Chi nhánh TP.HCM t
i ��a ch& 414 

Nguy�n Th� Minh Khai, Qu�n 3, TP.HCM theo Quy�t ��nh s� 292/Q�-UBCK ngày 

04/05/2007 c�a Ch� t�ch U  ban Ch�ng khoán Nhà nư�c. 

- Ngày 22/08/2007, DNSC �ưc công nh�n tư cách thành viên Trung tâm Giao d�ch 

Ch�ng khoán Hà N�i (nay là S� Giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i) theo Quy�t ��nh s� 

203/Q�-TTGDHN c�a Giám ��c Trung tâm Giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i. 

- Ngày 11/06/2008, U  ban Ch�ng khoán Nhà nư�c c"p Gi"y phép s'a ��i s� 

131/UBCK-GP cho DNSC v�i vi	c t�ng v�n �i$u l	 lên 50 t  ��ng. 

- Th%c hi	n Ngh� ��nh s� 14/2007/N�-CP ngày 19/01/2007 c�a Chính ph� Quy 

��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i$u c�a Lu�t Ch�ng khoán, theo �ó quy ��nh v�n pháp 

��nh cho các nghi	p v� kinh doanh c�a công ty ch�ng khoán, do �ó ngày 11/03/2009, 

U  ban Ch�ng khoán Nhà nư�c c"p Gi"y phép s'a ��i s� 204/UBCK-GP cho DNSC 

�ưc rút nghi	p v� T% doanh ch�ng khoán. 

- �� gi�m chi phí ho
t ��ng Công ty �ã xin �óng c'a chi nhánh TP H� Chí Minh và 

ngày 16/3/2012 U  ban Ch�ng khoán Nhà nư�c �ã có Quy�t ��nh s� 236/Q�-UBCK 

v$ vi	c ch"p thu�n �óng c'a chi nhánh TP H� Chí Minh c�a Công ty CP Ch�ng 

khoán �à N�ng. 

- Ngày 30/05/2012, U  ban Ch�ng khoán Nhà nư�c c"p Gi"y phép s'a ��i s� 

87/GP�C -UBCK cho DNSC v�i vi	c t�ng v�n �i$u l	 lên 60 t  ��ng. 

- Ngày 09/9/2013 U  ban Ch�ng khoán Nhà nư�c �ã có thông báo v$ vi	c nh�n ��y 

�� h� s! báo cáo th%c hi	n giao d�ch ký qu) c�a Công ty C� ph�n Ch�ng khoán �à 

N�ng. 
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-    Hi	n nay DNSC �ưc phép th%c hi	n các nghi	p v� Môi gi�i ch�ng khoán, Tư 

v"n tài chính và ��u tư ch�ng khoán, Lưu ký ch�ng khoán. 

-     Hi	n t
i, Công ty C� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng ho
t ��ng theo Gi"y phép ho
t 

��ng kinh doanh  s� 29/UBCK-GPH�KD ngày 18 tháng 12 n�m 2006 do UBCKNN 

c"p và Gi"y phép �i$u ch&nh gi"y phép thành l�p và ho
t ��ng s� 48/GP�C-UBCK 

do UBCKNN c"p ngày 06/10/2017 v�i v�n �i$u l	 là 60 t  ��ng. 

1.4 Quá trình t'ng v�n 

L�n Th*i gian 
V�n �i%u l� 
t'ng thêm 

(��ng) 

V�n �i%u l� sau 
khi t'ng (��ng) 

Hình th�c t'ng 
v�n 

Cơ s, pháp lý 

 

1 

 

17/11/2006 - 22.000.000.000 

��ng ký thành 

l�p công ty c� 

ph�n v�i v�n 

�i$u l	 là 22 t  

��ng 

- Gi"y CN�KKD s� 

3203001212 do S� k� 

ho
ch và ��u tư TP 

�à N�ng c"p ngày 

17/11/2006 

- Gi"y phép H�KD s� 

29/UBCK-GPH�KD 

c"p ngày 18/12/2006 

do UBCKNN 

2 11/06/2008 28.000.000.000 50.000.000.000 

Phát hành riêng 

l* cho c� �ông 

hi	n h�u và cho 

cán b� nhân 

viên 

-Ngh� quy�t �H�C� 

n�m 2007 s� 

01/2007/NQ-�H�C� 

ngày 12/10/2007. 

Gi"y phép �i$u ch&nh 

s� 131/UBCK-GP c"p 

ngày 11/06/2008 do 

UBCKNN 

3 30/05/2012 10.000.000.000 60.000.000.000 

Phát hành riêng 

l* cho c� �ông 

chi�n lưc 

-Ngh� quy�t �H�C� 

n�m 2010 s� 

04/2010/NQ-�H�C� 

ngày 11/12/2010. 

-Ngh� quy�t 

�H�C�BT n�m 2010 

s� 01/NQ-�H�C� 

ngày 10/11/2011. 

-Ngh� quy�t �H�C� 

n�m 2012 s� 

01/2012/NQ-�H�C� 

ngày 19/05/2012. 

Gi"y phép �i$u ch&nh 

s� 87/GP�C-UBCK 

c"p ngày 30/05/2012 

do UBCKNN 

 Ngu�n: Công ty CP Ch�ng khoán �à Nng 
 



  

 

Trang 8 
 

 

2. Cơ c�u t� ch�c và b- máy qu.n lý 

2.1 Sơ �� T� ch�c  

Hi	n t
i, Công ty c� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng �ưc t� ch�c và ho
t ��ng theo 

Lu�t Doanh nghi	p s� 68/2014/QH13 �ưc Qu�c h�i nư�c C�ng hòa Xã h�i Ch� 

ngh+a Vi	t Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các v�n b�n hư�ng d(n thi hành 

Lu�t Doanh nghi	p; Lu�t Ch�ng khoán s� 70/2006/QH11 �ưc Qu�c h�i nư�c 

C�ng hoà Xã h�i Ch� ngh+a Vi	t Nam thông qua ngày 29/06/2006, Lu�t s'a ��i, 

b� sung m�t s� Ði$u c�a Lu�t Ch�ng khoán �ưc Qu�c h�i thông qua ngày 24 

tháng 11 n�m 2010 và các v�n b�n hư�ng d(n thi hành Lu�t Ch�ng khoán. C! s� 

c�a ho
t ��ng qu�n tr� và �i$u hành c�a Công ty c� ph�n ch�ng khoán �à N�ng là 

Ði$u l	 t� ch�c và ho
t ��ng �ưc �
i h�i ��ng c� �ông thông qua ngày 

15/07/2017. 

• Tr� s� chính: 102 Nguy�n Th� Minh Khai, Qu�n H�i Châu, TP. �à N�ng 

• Tel: 0236.3888456 

• Fax: 0236.3888459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Cơ c�u b- máy qu.n lý 
a) ��i h-i ��ng c� �ông  

�
i h�i ��ng c� �ông là c! quan có th,m quy$n cao nh"t c�a Công ty và có 

quy$n quy�t ��nh thông qua các báo cáo tài chính hàng n�m; phư!ng án tr� 

c� t�c hàng n�m; l%a ch�n công ty ki�m toán; b�u và bãi mi�n và thay th� 

thành viên H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát; b� sung và s'a ��i �i$u l	 

H�i ��ng qu�n tr� 

Ban ki�m soát 

Ban T�ng Giám ��c BP Ki�m soát n�i b� 

Kh�i K� toán tài chính Kh�i Giao d�ch - Môi gi�i 

Kh�i Tư v"n tài chính Kh�i Công ngh	 TT 

Kh�i Hành chính 

BP Qu�n tr� r�i ro 

�
i h�i ��ng c� �ông 

BP Ki�m toán n�i b� 

Kh�i Phân tích - ��u tư 
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Công ty; các v"n �$ khác theo quy ��nh c�a Lu�t doanh nghi	p, �i$u l	 Công 

ty và các quy ch� khác c�a Công ty. 

b) H-i ��ng qu.n tr(  
H�i ��ng qu�n tr� là c! quan có ��y �� quy$n h
n �� th%c hi	n t"t c� các 

quy$n nhân danh Công ty tr� nh�ng th,m quy$n thu�c v$ �
i h�i ��ng c� 

�ông. H�i ��ng qu�n tr� Công ty hi	n nay g�m n�m (05) thành viên v�i 

nhi	m k- là n�m (05) n�m. H�i ��ng qu�n tr� có quy$n và ngh+a v� giám sát 

ho
t ��ng c�a T�ng giám ��c và nh�ng cán b� qu�n lý khác trong Công ty. 

c) Ban ki�m soát  
Ban ki�m soát có nhi	n v� ki�m tra tính hp lý, hp pháp trong ho
t ��ng 

qu�n lý c�a H�QT, ho
t ��ng �i$u hành kinh doanh c�a T�ng Giám ��c 

trong ghi chép s� sách k� toán và Báo cáo tài chính. Ban ki�m soát công ty 

g�m ba (03) thành viên do �H�C� b� nhi	m, nhi	m k- c�a Ban ki�m soát 

là ba (03) n�m. Ban ki�m soát ho
t ��ng ��c l�p v�i H�QT và T�ng Giám 

��c. 

d) B- ph/n Ki�m toán n-i b- 
Ki�m toán n�i b� là c! quan tr%c thu�c H�QT có ch�c n�ng ki�m tra, �ánh 

giá s% ��y ��, hi	u qu� và hi	u l%c c�a h	 th�ng ki�m soát n�i b�; �ánh giá 

vi	c tuân th� các quy ��nh, cam k�t, qu�n lý r�i ro kinh doanh; th%c hi	n 

ki�m toán n�i b� Công ty. 

e) Ban T�ng Giám ��c 
Ban T�ng Giám ��c c�a Công ty g�m có 01 T�ng Giám ��c và 02 Phó T�ng 

Giám ��c. T�ng Giám ��c là ngư�i �i$u hành ho
t ��ng hàng ngày c�a Công 

ty và ch�u trách nhi	m trư�c H�QT v$ vi	c th%c hi	n các quy$n và nhi	m v� 

�ưc giao. Phó T�ng Giám ��c là ngư�i giúp vi	c cho T�ng Giám ��c trong 

t�ng l+nh v%c c� th� và ch�u trách nhi	m trư�c T�ng Giám ��c v$ ph�n vi	c 

�ưc phân công, ch� ��ng gi�i quy�t nh�ng công vi	c �ã �ưc T�ng Giám 

��c u  quy$n và phân công theo �úng �i$u l	 và Quy ch� qu�n tr� c�a Công 

ty. 

f) B- ph/n Qu.n tr( r&i ro 
Xây d%ng các quy trình qu�n tr� r�i ro ��i v�i t�ng nghi	p v� kinh doanh. 

L�p k� ho
ch phòng ch�ng r�i ro ng�n, trung và dài h
n; Th,m ��nh r�i ro 

các s�n ph,m m�i trư�c khi th%c hi	n. Ki�n ngh� các bi	n pháp phòng ng�a, 

ng�n ch�n và x' lý r�i ro. 

g) B- ph/n Ki�m soát n-i b- 
Ki�m tra, giám sát vi	c tuân th� các quy ��nh, quy trình nghi	p v�, quy trình 

qu�n tr� r�i ro t
i các b� ph�n. L�p k� ho
ch ki�m soát n�i h.ng n�m và b"t 

thư�ng trình T�ng giám ��c phê duy	t. Ki�n ngh� s'a ��i, b� sung các quy 

ch�, quy trình phù hp khi phát hi	n các ho
t ��ng ti$m ,n xung ��t li ích 

n�i b�. 

h) Kh�i Giao d(ch - Môi gi$i 
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Th%c hi	n các nghi	p v� liên quan ��n giao d�ch ch�ng khoán cho nhà ��u 

tư: M� và qu�n lý tài kho�n N�T; Hư�ng d(n, h/ tr và th%c hi	n l	nh giao 

d�ch c�a khách hàng; Th%c hi	n nghi	p v� lưu ký ch�ng khoán theo quy ch� 

c�a TTLKCK; L�p các báo cáo giao d�ch, báo cáo lưu lý tháng, quý, n�m và 

các báo cáo khác theo quy ��nh;  

i) Kh�i K� toán tài chính 
Qu�n lý công tác tài chính, k� toán c�a Công ty; Thanh toán, quy�t toán toàn 

b� các giao d�ch c�a Công ty và khách hàng; Ph�i hp v�i các b� ph�n 

nghi	p v� xây d%ng phư!ng án tài chính, phư!ng án vay v�n, s' d�ng v�n, 

thanh quy�t toán các hp ��ng kinh t� c�a Công ty; L�p báo cáo tài chính 

tháng, quý, n�m và các báo cáo khác theo quy ��nh. 

j) Kh�i Tư v�n Tài chính 
Nghiên c�u, xây d%ng, c�p nh�t các quy trình th%c hi	n nghi	p v�: qu�n lý s� 

c� �ông, tư v"n phát hành, niêm y�t ch�ng khoán, tư v"n tài chính doanh 

nghi	p như bán �"u giá c� ph�n, c� ph�n hóa, tái c"u trúc, mua bán, sáp nh�p; 

Ch� ��ng tìm ki�m, �àm phán, trình ký k�t các hp ��ng tư v"n. 

k) Kh�i Công ngh� Thông tin 
�i$u hành h	 th�ng máy tính, ph�n m$m, h	 th�ng m
ng c�a Công ty; Qu�n 

tr� các ph�n m$m �ng d�ng n�i b� và dành cho khách hàng; Tìm ki�m, �$ 

xu"t phư!ng án l%a ch�n và ph�i hp v�i nhà cung c"p gi�i pháp bên ngoài 

trong vi	c tri�n khai các gói gi�i pháp công ngh	 thông tin ph�c v� ho
t ��ng 

giao d�ch và qu�n tr� c�a Công ty 

l) Kh�i Phân tích - ��u tư 
Phân tích �ánh giá môi trư�ng v+ mô, ngành, doanh nghi	p; L�p các báo cáo 

phân tích, báo cáo tư v"n ��u tư, b�n tin th� trư�ng hàng ngày, tu�n, tháng; T� 

ch�c h�i th�o, thuy�t trình v$ c! h�i ��u tư vào các doanh nghi	p.  
m) Kh�i Hành chính:  

Qu�n lý hành chính, v�n thư, con d"u; T� ch�c qu�n lý lao ��ng, gi�i quy�t 

ch� ��, chính sách ��i v�i ngư�i lao ��ng theo lu�t ��nh và �i$u l	 c�a Công 

ty; Th%c hi	n công tác hành chính, b�o v	, y t� và quan h	 giao d�ch v�i các 

c! quan, �!n v� theo th,m quy$n. 

3. Danh sách c� �ông n#m gi0 t1 trên 5% v�n c� ph�n c&a Công ty; Danh sách 
c� �ông sáng l/p; Cơ c�u c� �ông: 

3.1 Danh sách các c� �ông n#m gi0 t1 trên 5% v�n c� ph�n Công ty cho ��n 

th*i �i�m ngày 05/11/2017: 
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STT Tên c� �ông �(a ch2 CMND/GCN�KKD
 S� c� ph�n 

(c� ph�n) 
T3 l� (%)

1

Công ty c� ph�n 

��u tư phát tri�n 

Nhà �à N�ng

 38 Nguy�n Chí 

Thanh, Phư�ng Th
ch 

Thang, Qu�n H�i 

Châu, TP. �à N�ng 

 0400101323 do S� 

KH�T TP. �à N�ng 

c"p ngày 04/02/2016 

1.232.400     20,54%

2
Công ty c� ph�n 

Vi	t Nam Equity

 K43 Lê Th� Riêng, 

Phư�ng Th�i An, 

Qu�n 12, TP. H� Chí 

Minh 

 0313906730 do S� 

KH�T TP. HCM c"p 

ngày 20/09/2017 

3.827.750     63,80%

5.060.150     84,34%T�ng c-ng

Ngu�n: Danh sách c� �ông c�a CTCP Ch�ng khoán �à Nng ch�t ngày 05/11/2017  

3.2 Danh sách c� �ông sáng l/p: 

Công ty c� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng thành l�p và ho
t ��ng theo hình th�c công 

ty c� ph�n t� n�m 2006, theo quy ��nh t
i Lu�t doanh nghi	p, tính ��n th�i �i�m hi	n 

nay các quy ��nh v$ h
n ch� chuy�n nhưng ��i v�i c� �ông sáng l�p không còn hi	u 

l%c. 

3.3 Cơ c�u c� �ông ��n ngày 05/11/2017: 

STT Lo�i c� �ông
S� lư4ng 
c� �ông

 S� c� ph�n
(c� ph�n) 

T3 l� (%)

1 C� �ông trong nư$c 105            6.000.000           100%
- Cá nhân 103            939.850              15,66%

- T� ch�c 2                5.060.150           84,34%

2 C� �ông nư$c ngoài 0 0 0
- Cá nhân 0 0 0

- T� ch�c 0 0 0

3 C� phi�u qu5 0 0 0

105            6.000.000           100%T�ng c-ng
         

Ngu�n: Danh sách c� �ông c�a CTCP Ch�ng khoán �à Nng ch�t ngày 05/11/2017  

4. Danh sách nh0ng công ty m6 và công ty con c&a công ty, nh0ng công ty mà 
công ty �ang n#m gi0 quy%n ki�m soát ho7c c� ph�n chi ph�i, nh0ng công ty n#m 
quy%n ki�m soát ho7c c� ph�n chi ph�i ��i v$i công ty: 

4.1 Công ty m6 c&a Công ty c� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng:  

- Tên Công ty: CÔNG TY C� PH�N VI8T NAM EQUITY 

- ��a ch&:  K43 Lê Th� Riêng, Phư�ng Th�i An, Qu�n 12, TP. HCM 

- �i	n tho
i:  028.39305899 

- Website:  https://vietequity.com/ 
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- Gi"y �KKD s�: 0313906730 do S� KH�T TP. HCM c"p ngày 20/09/2017 

- Ngành ngh$ kinh doanh chính: Ho
t ��ng h/ tr d�ch v� tài chính, ho
t ��ng tư 

     v"n qu�n lý 

- V�n �i$u l	 ��ng ký: 37.230.000.000 ��ng 

- V�n �i$u l	 th%c góp: 37.230.000.000 ��ng  

- T  l	 n�m gi� c�a công ty m#: 63,80% 

4.2 Công ty con c&a Công ty c� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng: Không có 

4.3 Công ty mà Công ty c� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng �ang n#m gi0 quy%n 

ki�m soát ho7c c� ph�n chi ph�i: Không có 

5. Ho�t �-ng kinh doanh 

Công ty c� ph�n ch�ng khoán �à N�ng ho
t ��ng ch� y�u trong l+nh v%c ch�ng   

khoán và các d�ch v� tài chính khác. Theo gi"y phép ho
t ��ng kinh doanh s� 29/ 

GPH�KD do U  Ban Ch�ng Khoán Nhà nư�c c"p ngày 18/12/2006 và Gi"y phép 

�i$u ch&nh gi"y phép thành l�p s� 204/UBCK-GP c"p ngày 11/03/2009 công ty �ưc 

phép th%c hi	n các nghi	p v� Môi gi�i ch�ng khoán, Tư v"n tài chính và ��u tư 

ch�ng khoán, Lưu ký ch�ng khoán  

� Ho�t ��ng Môi gi�i 

V�i ��i ng� cán b�, nhân viên môi gi�i chuyên nghi	p cùng c! s� v�t ch"t công 

ngh	 thông tin hi	n �
i, trong nh�ng n�m qua công ty �ã cung c"p d�ch v� môi 

gi�i ch"t lưng cao cho khách hàng cá nhân và t� ch�c trong và ngoài nư�c. Công 

ty xác ��nh môi gi�i ch�ng khoán là ho
t ��ng kinh doanh chi�m t  tr�ng quan 

tr�ng trong t�ng doanh thu toàn công ty do �ó công ty luôn chú tr�ng: 

� Xây d%ng chư!ng trình ch�m sóc, phát tri�n và m� r�ng m
ng lư�i khách hàng 

giao d�ch. 
� Rà soát và cân ��i ngu�n h/ tr tín d�ng và các d�ch v� tín d�ng, ch� ��ng tìm 

ki�m và phát tri�n ngu�n h/ tr tín d�ng cho khách hàng nhưng v(n ��m b�o 

an toàn và hi�u qu�. 
� Nâng cao ch"t lưng s�n ph,m phân tích, b�n tin, báo cáo tư v"n.. cho nhà ��u 

tư. 

� Ho�t ��ng t� v	n �
u t� 

��u tư cho ho
t ��ng tư v"n ��u tư là m�t trong nh�ng ưu tiên hàng ��u c�a Ban 

lãnh �
o Công ty. V�i ��i ng� chuyên viên phân tích giàu kinh nghi	m, có trình 

�� cao và h	 th�ng công c� phân tích hi	n �
i, DNSC �ã và �ang cung c"p các s�n 

ph,m, d�ch v� nghiên c�u phân tích v�i ch"t lưng cao �� �ưa ra khuy�n ngh� k�p 

th�i cho khách hàng, bao g�m:  

� Báo cáo nghiên c�u và phân tích n$n kinh t� Vi	t Nam và th� gi�i, các ngành 

ngh$ kinh t�, th� trư�ng ch�ng khoán trong và ngoài nư�c; 
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� Báo cáo t�ng hp thông tin, phân tích, �ánh giá và nh�n ��nh th� trư�ng; 

� K�t hp v�i các chuyên gia kinh t� Vi	t Nam, t� ch�c các bu�i h�i th�o nh�n 

��nh th� trư�ng, �ưa ra các khuy�n ngh� c�ng như c! h�i ��u tư cho khách 

hàng; 

� Ho�t ��ng T� v	n tài chính doanh nghi�p 

Công ty tri�n khai nhi$u s�n ph,m d�ch v� cung c"p và h/ tr cho các doanh 

nghi	p t
i khu v%c mi$n Trung ti�p c�n v�i th� trư�ng Ch�ng khoán như: Tư v"n 

�"u giá bán c� ph�n, tư v"n niêm y�t, tư v"n phát hành ch�ng khoán… Ban lãnh 

�
o Công ty xác ��nh nhu c�u th� trư�ng trong m�ng d�ch v� này khá l�n ��ng 

th�i h/ tr m� r�ng thêm m
ng lư�i khách hàng cho ho
t ��ng môi gi�i. DNSC 

th%c hi	n gi�i pháp nâng cao ch"t lưng d�ch v� cung c"p cho các doanh nghi	p 

nh.m mang l
i giá tr� gia t�ng cho doanh nghi	p: 

� T� ch�c các bu�i h�i th�o g�p g0 trao ��i ��nh k- v$ chính sách m�i, làm c�u 

n�i ti�p c�n v�i các ngu�n tín d�ng, ngu�n v�n ��u tư. 
� �ào t
o ��i ng� nhân s% tư v"n chuyên nghi	p, kinh nghi	m trong l+nh v%c tài 

chính, k� toán, ki�m toán. 

� Ho�t ��ng l�u ký 

V�i tư cách là thành viên c�a Trung tâm Lưu ký ch�ng khoán, Công ty cung c"p 

các d�ch v� liên quan như: Lưu ký ch�ng khoán, chuy�n nhưng và thanh toán 

ch�ng khoán; Th%c hi	n quy$n ��i v�i ch�ng khoán; Lưu ký s� c� �ông cho các 

công ty �
i chúng… 

Công ty xác ��nh ho
t ��ng lưu ký ch�ng khoán là ho
t ��ng h/ tr cho các nhà 

��u tư và doanh nghi	p là khách hàng c�a Công ty và qua �ó b� tr cho các m�ng 

kinh doanh khác c�a Công ty; do �ó Công ty không �$ ra m�c tiêu li nhu�n cho 

ho
t ��ng này. M�c dù v�y, ho
t ��ng này c�ng �ã có nh�ng kho�n doanh thu 

nh"t ��nh �� trang tr�i cho các chi phí ho
t ��ng có liên quan. 

6. Báo cáo k�t qu. ho�t �-ng s.n xu�t kinh doanh trong 2 n'm g�n nh�t và 6 
tháng ��u n'm 2017 

�!n v� tính: ��ng 

CH9 TIÊU N'm 2015 N'm 2016 
%t'ng 
gi.m 

2016/2015 

06 tháng ��u 
n'm 2017 

T�ng tài s�n 53.760.968.830 50.380.833.343 -6,29% 51.462.772.586 

V�n ch� s� h�u 53.325.918.622 50.268.506.085 -5,73% 51.197.066.409 

Doanh thu ho
t ��ng 8.753.589.494 4.693.300.157 -46,38% 2.860.618.729 

K�t qu� ho
t ��ng 4.145.557.324 (3.057.412.537) -173,75% 928.560.324 

Li nhu�n khác 2.291.417.101 - - - 

Li nhu�n trư�c thu� 6.436.974.425 (3.057.412.537) -147,5% 928.560.324 

Li nhu�n sau thu� 6.400.440.365 (3.057.412.537) -147,77% 928.560.324 
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Giá tr� s� sách 8.888 8.378 -5,74% 8.533 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016, BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a 
CTCP Ch�ng khoán �à Nng 

7. V( th� c&a công ty so v$i các doanh nghi�p khác trong cùng ngành 

7.1 V( th� c&a công ty trong ngành 

� V� quy mô: 

Công ty C� ph�n Ch�ng khoán �à n�ng ho
t ��ng ch� y�u � ba m�ng nghi	p v� trên 

th� trư�ng ch�ng khoán, bao g�m: (i) Môi gi�i ch�ng khoán; (ii) Tư v"n tài chính và 

��u tư ch�ng khoán; (iii) Lưu ký ch�ng khoán. Tr�i qua quá trình hình thành và phát 

tri�n cho ��n nay, DNSC v(n gi� m�c v�n �i$u l	 là 60 t  ��ng. 

� V� th� ph
n môi gi�i: 

Tr�i qua 10 n�m ho
t ��ng trên th� trư�ng ch�ng khoán, DNSC �ang d�n c�ng c� và 

m� r�ng th� ph�n t
i th� trư�ng �à N�ng. M�c dù theo b�ng x�p h
ng th� ph�n DNSC 

m�i ch& chi�m th� ph�n môi gi�i nh1 trên sàn HNX và HSX. 

� V� ho�t ��ng công ngh� 
DNSC �ã ��u tư ��i m�i n$n t�ng H
 t�ng – Công ngh	 thông tin m
nh m2, cung c"p 

các gi�i pháp giao d�ch ch�ng khoán tr%c tuy�n ưu vi	t v�i nhi$u ti	n ích cho khách 

hàng. 

7.2 Tri�n v:ng phát tri�n c&a ngành 

� Din bi�n th� tr��ng ch�ng khoán trong n�m 2016 và 09 tháng �
u n�m 2017 

� Th� trư�ng c� phi�u th� hi	n s% l
c quan c�a gi�i ��u tư vào tín hi	u ph�c h�i kinh 

t�. Th� trư�ng ch�ng khoán Vi	t nam �ang là kênh ��u tư hi	u qu� �ưc nhi$u nhà 

��u tư l%a ch�n. ��n 29/09/2017, ch& s� VN-Index � m�c 804,42 �i�m và t�ng 139,55 

�i�m (21%) so v�i th�i �i�m cu�i n�m 2016. Cùng v�i �ó, ch& s� HNX-Index c�ng �ã 

t�ng 27,54 �i�m (34,4%) lên 107,66 �i�m. V�n hóa th� trư�ng trong chín tháng ��u 

n�m 2017 t�ng r"t m
nh so v�i th�i �i�m cu�i n�m 2016. T�ng v�n hóa th� trư�ng 

trong n�m 2017 �
t h!n 2,7 tri	u t  ��ng (h!n 120 t  USD), t�ng 67% so v�i cu�i 

n�m 2016 (1,64 tri	u t  ��ng). Thanh kho�n t�ng m
nh, riêng trong tháng 05/2017, 

t�ng giá tr� giao d�ch c� phi�u �
t 5.778 t  ��ng, cao h!n giá tr� giao d�ch bình quân 5 

tháng kho�ng 34% và g�n g"p �ôi m�c giao d�ch bình quân c�a n�m 2016. V�i nh�ng 

bi	n pháp lành m
nh hóa th� trư�ng ch�ng khoán �ưc UBCKNN th%c hi	n như tái 

c"u trúc các t� ch�c kinh doanh ch�ng khoán, th�t ch�t ho
t ��ng kinh doanh ch�ng 

khoán, ban hành thông tư hư�ng d(n v$ các s�n ph,m phái sinh, giám sát ch�t ch2 

ho
t ��ng phát hành ch�ng khoán cùng áp l%c thoái v�n c�a các t�ng công ty nhà 

nư�c �ã h/ tr th� trư�ng t�ng trư�ng �n ��nh. V�n hóa th� trư�ng niêm y�t 9 tháng 

��u n�m 2017 tư!ng �ư!ng 60% GDP c� nư�c. 

� S� lưng doanh nghi	p niêm y�t, ��ng ký giao d�ch: Tính ��n 30/09/2017, �ã có 

��n 1.385 c� phi�u �ưc niêm y�t và ��ng ký giao d�ch trên c� 3 sàn, trong �ó sàn 
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HOSE có 379 doanh nghi	p niêm y�t, sàn HNX có 378 doanh nghi	p niêm y�t và 628 

doanh nghi	p ��ng ký giao d�ch trên Upcom. Riêng trong n�m 2017, th� trư�ng ch�ng 

ki�n s% gia nh�p c�a nh�ng ông l�n như Sabeco, Habeco, Vietjet Air, 

VietnamAirline, VPBank, Petrolimex. S� lư!ng doanh nghi	p ��ng ký giao d�ch, 

niêm y�t càng l�n thì các nhà ��u tư càng có nhi$u s% l%a ch�n h!n và có th� �a d
ng 

hóa danh m�c ��u tư c�a mình. �i$u này v�a giúp gia t�ng s�c c
nh tranh và tính h"p 

d(n c�a th� trư�ng ch�ng khoán Vi	t Nam so v�i các nư�c trong khu v%c, v�a giúp 

th� trư�ng ch�ng khoán Vi	t Nam th%c s% tr� thành kênh huy ��ng v�n trung và dài 

h
n hi	u qu� cho các doanh nghi	p. 

� V$ giao d�ch c�a Nhà ��u tư nư�c ngoài: trong n�m 2016, tính chung c� hai sàn 

HOSE và HNX, kh�i ngo
i �ã bán ròng lên t�i h!n 6.500 t  ��ng, tư!ng �ng t�ng 

kh�i lưng bán ròng �
t 136,3 tri	u c� phi�u. Hi	n tưng bán ròng c�a kh�i ngo
i 

�ưc lý gi�i là do tác ��ng b"t �n c�a th� trư�ng tài chính th� gi�i, �!n c' như vi	c 

C�c d% tr� liên bang M) (FED) quy�t ��nh t�ng lãi su"t 1 l�n vào tháng 12/2016 trái 

ngưc v�i d% báo n�m 2016 s2 có 4 l�n t�ng lãi su"t. D% báo trong n�m 2017, FED s2 

ti�p t�c có kho�ng 3 l�n t�ng lãi su"t n�a và có th� �
t ��n lãi su"t 1,6% vào cu�i n�m 

2017. �i$u này có th� kéo theo các dòng v�n ngo
i rút ra kh1i các th� trư�ng m�i n�i, 

trong �ó có Vi	t Nam, càng gia t�ng trong các n�m t�i. 

� T�c �� c� ph�n hóa, thoái v�n Nhà nư�c: theo Quy�t ��nh 58/2016/Q�-TTg v$ 

tiêu chí phân lo
i doanh nghi	p nhà nư�c, doanh nghi	p có v�n nhà nư�c và danh 

m�c doanh nghi	p nhà nư�c th%c hi	n s�p x�p giai �o
n 2016 – 2020, s2 có 240 

doanh nghi	p nhà nư�c ti�n hành thoái v�n. Trong �ó, có 103 doanh nghi	p nhà nư�c 

n�m gi� 100% v�n �i$u l	, 04 doanh nghi	p th%c hi	n c� ph�n hóa nhà nư�c n�m gi� 

trên 65% v�n �i$u l	, 27 doanh nghi	p nhà nư�c n�m gi� trên 50% ��n dư�i 65% v�n 

�i$u l	 và 106 doanh nghi	p nhà nư�c n�m gi� dư�i 50% v�n �i$u l	. N.m trong 

danh sách này có nhi$u cái tên tiêu bi�u như Công ty m# - T�p �oàn Công Nghi	p 

Than Khoáng s�n Vi	t Nam (TKV) và Ngân hàng Nông nghi	p và Phát tri�n nông 

thôn (Agribank), T�ng công ty Th�m dò và Khai thác d�u khí, T�ng công ty ��u tư 

và Phát tri�n nhà và �ô th� (HUD), T�p �oàn Cao su Vi	t Nam, Mobifone. Khi nh�ng 

doanh nghi	p này th%c hi	n c� ph�n hóa thành công và niêm y�t, ��ng ký giao d�ch s2 

làm t�ng quy mô v�n c�a toàn th� trư�ng c�ng như �a d
ng hóa danh m�c ��u tư, gia 

t�ng s�c h"p d(n và tính thanh kho�n c�a th� trư�ng ch�ng khoán Vi	t Nam trong 

tư!ng lai. Th%c t� hi	n nay c�ng ch�ng minh r.ng �a ph�n các công ty niêm y�t trên 

th� trư�ng ch�ng khoán là các công ty c� ph�n �ưc chuy�n ��i t� doanh nghi	p nhà 

nư�c. Như v�y, công tác c� ph�n hóa �ã góp ph�n thúc �,y phát tri�n th� trư�ng v�n, 

th� trư�ng ch�ng khoán. �i$u này s2 có nhi$u tác ��ng tích c%c h!n n�a trong th�i 

gian t�i khi Chính ph� ti�p t�c �,y m
nh thoái v�n t
i các công ty l�n trong ngành 

kinh t� tr�ng �i�m (CTCP S�a Vi	t Nam, T�p �oàn cao su, T�p �oàn d�u khí…) 

� Tình hình kinh t� n�m 2016 và 9 tháng n�m 2017 
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� T�ng trư�ng GDP n�m 2016 �
t m�c 6,21% gi�m so v�i m�c 6,7% c�a n�m 2015, 

ch� y�u do t�ng trư�ng c�a khu v%c nông nghi	p và khai khoáng th"p h!n nhi$u so 

v�i n�m 2015. T�ng v�n ��u tư toàn xã h�i n�m 2016 ư�c �
t 33%, cao h!n m�c 

32,6% GDP c�a n�m 2015. Cán cân thư!ng mai c�a Vi	t Nam n�m 2016 th�ng dư 2,8 

t  USD. Theo k� ho
ch �$ ra, t�ng trư�ng n�m 2017 d% ki�n �
t 6,7% nh� tín hi	u 

ph�c h�i c�a các n$n kinh t� ch� ch�t th� gi�i, kinh t� trong nư�c duy trì �ưc �à 

ph�c h�i � ngành công nghi	p ch� bi�n, ch� t
o. Ngoài ra, n�m 2017 còn có thu�n li 

t� t�ng trư�ng kinh t� và thư!ng m
i th� gi�i c�i thi	n, giá hàng hóa d�n ph�c h�i, 

v�n ��u tư FDI ti�p t�c t�ng khá, l
m phát có xu hư�ng �n ��nh. ��c bi	t, GDP Quý 

3/2017 �
t m�c cao k  l�c 7,46%, góp ph�n ��m b�o m�c tiêu t�ng trư�ng GDP n�m 

2017 có th� hoàn thành. Khi kinh t� t�ng trư�ng, th� trư�ng ch�ng khoán s2 kh�i s�c 

do nhu c�u huy ��ng v�n thêm c�a các doanh nghi	p �� m� r�ng s�n xu"t kinh 

doanh, các giao d�ch mua bán sáp nh�p doanh nghi	p qua kênh ch�ng khoán s2 di�n 

ra m
nh m2 h!n. 

� Y�u t� chính sách 

�� nâng cao ch"t lưng, �a d
ng hóa s�n ph,m trên th� trư�ng ch�ng khoán, các c! 

quan qu�n lý �ã ban hành các v�n b�n pháp quy �� gi�i quy�t các quy ��nh liên quan ��n: 

� T  l	 s� h�u c�a nhà ��u tư nư�c ngoài: gi�i quy�t các t�n ��ng v$ danh m�c 

ngành ngh$ kinh doanh có �i$u ki	n liên quan ��n ��u tư nư�c ngoài; hư�ng d(n và 

tháo g0 các khó kh�n liên quan ��n t  l	 s� h�u nư�c ngoài. 

� Ti�p t�c thúc �,y c� ph�n hóa g�n v�i giao d�ch và niêm y�t  trên TTCK thông 

qua vi	c hư�ng d(n, tuyên truy$n các doanh nghi	p nhà nư�c ngay khi c� ph�n hóa 

v$ ngh+a v� ph�i ��ng ký giao d�ch ho�c niêm y�t sau c� ph�n hóa; nh�c nh� và g'i 

danh sách các doanh nghi	p không tuân th� cho C�c Tài chính doanh nghi	p, B� tài 

chính, b� sung ch� tài x' lý vào Ngh� ��nh 145/2016/N�-CP s'a ��i N� 

108/2013/N�-CP v$ x' lý vi ph
m; Hoàn thi	n h	 th�ng Upcom �� c�i thi	n thanh 

kho�n và khuy�n khích các doanh nghi	p c� ph�n hóa không �� �i$u ki	n niêm y�t 

lên ��ng ký giao d�ch; ch&nh s'a h	 th�ng và quy ch�, quy trình, t�p hu"n công ty 

ch�ng khoán, chính th�c tri�n h	 th�ng Pre Upcom t� Quý III/2016. 

� Bên c
nh �ó, công tác nghiên c�u, phát tri�n các s�n ph,m m�i; xây d%ng m� 

r�ng các b� ch& s� th� trư�ng; cho phép phát hành c� phi�u không có quy$n bi�u quy�t 

�� thu hút v�n nư�c ngoài vào các doanh nghi	p b� h
n ch� v$ s� h�u nư�c ngoài 

c�ng �ưc tích c%c tri�n khai, �a d
ng hóa s�n ph,m cho th� trư�ng. 

� ��ng th�i nâng cao ch"t lưng qu�n tr� công ty, qu�n tr� r�i ro theo tinh th�n Lu�t 

doanh nghi	p m�i, ti�p c�n d�n v�i thông l	 qu�c t�. T�ng cư�ng ki�m tra, giám sát 

v$ tính minh b
ch các thông tin trong báo cáo tài chính c�a các công ty �
i chúng; 

xây d%ng h	 th�ng b1 phi�u �i	n t' cho các t� ch�c phát hành. 

� Nâng h�ng th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam �� thu hút v�n ngo�i 
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� Chính ph� Vi	t Nam �ang �,y m
nh các th� t�c c�n thi�t �� có th� nâng h
ng th� 

trư�ng Vi	t Nam t� Th� trư�ng s! khai (Frontier market) lên m�c Th� trư�ng m�i n�i 

(Emerging market). Hi	n nay, trong 17 tiêu chí �� �ưc MCSI ch"p thu�n nâng h
ng 

th� trư�ng thì Vi	t Nam �ã �
t 07 tiêu chí. Các tiêu chí còn l
i �ưc Chính ph�, 

UBCKNN quy�t tâm cao �� hoàn thi	n, t� �ó có th� t
o �ưc bư�c ngo�t l�n cho thu 

hút v�n c�a kh�i ngo
i. �ây là m�t bư�c ti�n r"t quan tr�ng c�a th� trư�ng Vi	t Nam, 

�� t� �ó có th� thu hút thêm các ngu�n v�n l�n, các Qu) ��u tư tên tu�i trên th� gi�i 

vào th� trư�ng Vi	t Nam. 

� �ánh giá v� s� phù h�p ��nh h��ng phát tri�n c�a công ty v�i ��nh h��ng c�a 

ngành, chính sách c�a Nhà n��c và xu th� chung trên th� gi�i 

� Xu th� h�i nh�p toàn c"u hóa �ang tr� nên ph� bi�n trên toàn th� gi�i, mà trong 

�ó, �� h�i nh�p v�i kinh t� qu�c t�, Vi	t Nam c�n ph�i chú tr�ng xây d%ng và phát 

tri�n th� trư�ng ch�ng khoán. Theo �ó, th� tư�ng Chính ph� �ã ban hành Quy�t ��nh 

s� 252/Q�-TTg phê duy	t chi�n lưc phát tri�n th� trư�ng ch�ng khoán Vi	t Nam 

giai �o
n 2011 – 2020 v�i các m�c tiêu c� th� trong vi	c t�ng quy mô, �� sâu và tính 

thanh kho�n, tính hi	u qu� c�a th� trư�ng ch�ng khoán; nâng cao s�c c
nh tranh c�a 

các ��nh ch� trung gian th� trư�ng và các t� ch�c ph� tr trên c! s� s�p x�p l
i các 

công ty ch�ng khoán, m� c'a th� trư�ng cho các trung gian tài chính nư�c ngoài phù 

hp v�i l� trình cam k�t và m�c �� c
nh tranh ��i v�i các t� ch�c trong nư�c; t�ng 

cư�ng n�ng l%c qu�n lý, giám sát, thanh tra và cư0ng ch� th%c thi c�a c! quan qu�n lý 

nhà nư�c; tham gia chư!ng trình liên k�t th� trư�ng khu v%c ASEAN và th� gi�i. 

� N�m b�t �ưc xu hư�ng phát tri�n c�a th� trư�ng, DNSC �ã có nh�ng ��nh hư�ng 

phát tri�n phù hp v�i �ư�ng l�i phát tri�n, quy mô ho
t ��ng và trình �� công ngh	 

theo yêu c�u c�a th� trư�ng ch�ng khoán Vi	t Nam. 

Phù h�p v� quy mô ho�t ��ng 

� Nh�n th�c �ưc yêu c�u c
nh tranh ngày càng gay g�t và xu hư�ng gi�m v$ s� 

lưng, nâng cao ch"t lưng các công ty ch�ng khoán trong th�i gian t�i, DNSC �ã 

chu,n b� các k� ho
ch nâng cao n�ng l%c tài chính và nâng cao ch"t lưng ��i ng� tư 

v"n, ��u tư. Công ty chu,n b� ti�n hành m� r�ng m
ng lư�i ho
t ��ng t
i các thành 

ph� l�n �� có th� ti�p c�n v�i các ��i tưng khách hàng ti$m n�ng, chiêu m� ��i ng� 

nhân s% có ch"t lưng và �a d
ng hóa d�ch v� nh.m gia t�ng kh� n�ng c
nh tranh trên 

th� trư�ng. 

Phù h�p v� t� ch�c nhân s� 

� ��i v�i các công ty ch�ng khoán, y�u t� nhân s% là y�u t� quan tr�ng và quy�t 

��nh ��n s% thành công c�a công ty, chính vì v�y, DNSC ti�n hành tuy�n d�ng và 

ch�n l�c nhân s% có trình �� cao, �ưc �ào t
o bài b�n � trong và ngoài nư�c. T� 

ch�c c! c"u nhân s% c�ng �ưc xây d%ng hp lý, b�o ��m s% �n ��nh và có th� luân 

chuy�n cán b� k�p th�i. Bên c
nh �ó, �� �ón ��u cho s% ra ��i c�a th� trư�ng phái 
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sinh trong th�i gian t�i, Công ty �ã t� ch�c nhi$u l�p �ào t
o cho các cán b� làm vi	c 

t
i công ty, trang b� �� chuyên môn �� tư v"n t�t nh"t cho khách hàng 

Phù h�p v� công ngh� 
� DNSC xác ��nh ��u tư vào công ngh	 và nâng c"p h	 th�ng ph�n m$m chính là 

m"u ch�t �� hoàn thi	n d�ch v� cung c"p cho khách hàng. B�t ��u t� n�m 2017, Công 

ty �ã tái thi�t toàn b� n$n t�ng h
 t�ng và công ngh	 nh.m t�ng hi	u qu� ho
t ��ng 

kinh doanh và v�n hành thông su�t.  

8. Chính sách ��i v$i ngư*i lao �-ng 

� Cơ c	u lao ��ng công ty 
Tính ��n th�i �i�m 30/09/2017, t�ng s� lao ��ng c�a công ty là 21 ngư�i. 

 CH9 TIÊU  S� lư4ng (ngư*i) T3 l� (%) 

 I. Phân lo�i theo gi$i tính      

 N�  10 47,62 

 Nam  11 52,38 

 II. Phân lo�i theo trình �-    

 Trên �
i h�c  2 9,52 

 �
i h�c  16 76,19 

 B.ng c"p khác  3 14,29 

 T�ng c-ng  21 100 

Ngu�n: CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

� Chính sách �ào t�o  

Ban lãnh �
o công ty luôn xác ��nh nhân t� con ngư�i là m�t trong nh�ng y�u t� 

quan tr�ng góp ph�n thúc �,y s% nghi	p phát tri�n c�a Công ty. Do �ó, Công ty 

luôn chú tr�ng b�i dư0ng, nâng cao nghi	p v� cho ��i ng� nhân viên, dư�i nhi$u 

hình th�c như: �ào t
o n�i b� t
i công ty, liên k�t �ào t
o v�i các �!n v� khác, c' 

cán b� và chi tr� kinh phí tham d% các khóa �ào t
o do c! quan qu�n lý nhà nư�c 

t� ch�c và chính sách h/ tr cán b� nghi	p v� thi ch�ng ch& hành ngh$ ch�ng 

khoán… 

� Chính sách l�ơng th��ng, tr� c	p… 

Chính sách tr� lư!ng: Công ty có chính sách tr� lư!ng c� ��nh cho b� ph�n không 

t
o ra doanh thu và lư!ng kinh doanh cho b� phân t
o ra doanh thu.  

Ngư�i lao ��ng làm vi	c � v� trí nào thì �ưc hư�ng lư!ng công vi	c theo v� trí 
�ó. Công ty ��m b�o các ch� �� b�o hi�m xã h�i, b�o hi�m y t�, b�o hi�m th"t 

nghi	p theo quy ��nh hi	n hành. ��n h
n nâng lư!ng thì ngư�i lao ��ng s2 �ưc 

trình xét nâng lư!ng theo �úng niên h
n. 

Ngư�i lao ��ng làm thêm ngoài gi� �ưc chi tr� ti$n làm thêm ngoài gi� theo quy 

��nh c�a Nhà nư�c. 
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Vào các d�p l�, t�t Công ty �$u có chính sách thư�ng cho ngư�i lao ��ng, m�c 

thư�ng tùy thu�c vào hi	u qu� công vi	c và k�t qu� kinh doanh. T�ng k�t cu�i 

n�m c�n c� k�t qu� s�n xu"t kinh doanh và m�c �� hoàn thành công vi	c, ngư�i 

lao ��ng �ưc bình xét thi �ua khen thư�ng. 

Các trư�ng hp ngh& theo ch� �� b�o hi�m xã h�i (�m �au, thai s�n, ngh& dư0ng 

s�c...) �$u �ưc công ty làm các th� t�c �� hư�ng ch� �� tr c"p theo quy ��nh 

c�a pháp lu�t. 

Công ty thư�ng xuyên t� ch�c các ho
t ��ng �oàn th� �� nâng cao tinh th�n �oàn 

k�t cho cán b� công nhân viên c�a Công ty. Vào các ngày l� như: 8/3, 20/10, 1/6... 

Công ty �$u có nh�ng ho
t ��ng k  ni	m �� chào m�ng.  

  Thu nh�p bình quân tháng c�a ngư�i lao ��ng: 

Ch2 tiêu   N'm 2013   N'm 2014   N'm 2015   N'm 2016  

 Thu nh�p bình quân 

(��ng/tháng/ngư�i)  

  

6.115.500  

  

6.656.300  

  

7.100.000  

  

8.025.000  

 S� lưng lao ��ng bình quân 

(Ngư�i)  

  

15  

  

17  

  

17  

  

17  

Ngu�n: CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

9. Chính sách c� t�c 

Do l/ l�y k� còn l�n, li nhu�n sau thu� n�m 2015 m�i ch& bù ��p ph�n nào s� l/ này. 

Theo s� li	u BCTC ki�m toán n�m 2016, t
i th�i �i�m 31/12/2016, Công ty có l/ l�y 

k� là 10.508.007.679 ��ng, vì th� Công ty không chi tr� c� t�c cho n�m 2016. 

10. Tình hình tài chính 

� Chính sách k� toán 

Niên �� k� toán b�t ��u t� ngày 01 tháng 01 và k�t thúc vào ngày 31 tháng 12 

hàng n�m. K� t� ngày 01/01/2016 Công ty áp d�ng ch� �� k� toán theo Thông tư 

210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 c�a B� Tài chính v$ vi	c hư�ng d(n k� toán 

áp d�ng ��i v�i công ty ch�ng khoán. Báo cáo tài chính n�m 2016 công ty l�p 

theo thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 v$ s'a ��i, b� sung và thay th� 

ph� l�c 02 và 04 c�a Thông tư 210/2014/TT-BTC. 

� Trích kh	u hao tài s�n c� ��nh 

Tài s�n c�3��4535�6357453�ư8395"635:;3<5=;3>5ư!4?3>5@>3�ư�4?3<5A4?3B%:3<CD43

<5�E3?E:435�63B�4?3ư�83<F453>5G35>3H�E35ư�4?3B(43<5=;3I5J4?3<ư3KLMNOPKMII-

QIR34?ST3NL3<5@4?3OK34�U3NOPK38�:3Q�3ISE385F45V3W�34�U395"635:;38�:38@83X;
E3

<SE3Y�438�3��4535�635745345ư3Y:6: 

Nhà c'a, v�t ki�n trúc:   05 – 10 n�m 

Máy móc thi�t b� :   03 – 05 n�m 

Ph�n m$m máy tính:   03 – 05 n�m 
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� Tình hình thanh toán các kho�n n� ��n h�n 

Công ty luôn th%c hi	n t�t các kho�n n ��n h
n. Công ty �ã thanh toán �úng h
n 

và ��y �� các kho�n n, không có n ph�i tr� quá h
n. 

� Các kho�n ph�i n�p theo lu�t ��nh 

Công ty luôn th%c hi	n ��y �� ngh+a v� n�p các kho�n thu�: thu� GTGT, thu� thu 

nh�p doanh nghi	p, thu� thu nh�p cá nhân và các kho�n ph�i n�p Nhà nư�c khác 

theo lu�t ��nh. 

�!n v� tính: ��ng 

Ch2 tiêu 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

Thu� GTGT - 4.545.455 - 

Thu� thu nh�p doanh nghi	p 6.022.298 (257.099.428) (257.099.428) 

Thu� thu nh�p cá nhân 908.948 908.948 908.948 

C-ng 6.931.246 (251.645.025) (256.190.480) 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016, BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a 
CTCP Ch�ng khoán �à Nng 

� Tình hình trích l�p các qu� theo lu�t ��nh 

�!n v� tính: ��ng 

Ch2 tiêu 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

Qu) d% tr� �i$u l	 138.256.882 138.256.882 138.256.882 

Qu) d% phòng tài chính và 

r�i ro nghi	p v� 
138.256.882 138.256.882 138.256.882 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016, BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a 

CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

� Tình hình t�ng d� n� vay 

T
i các th�i �i�m 31/12/2015, 31/12/2016 và 30/06/2017 công ty không có các 

kho�n vay và n. 

� Tình hình công n� 

Các kho.n ph.i thu 

�!n v� tính: ��ng 

Ch2 tiêu 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 
Ph�i thu các d�ch v� 

CTCK cung c"p 
360.000.000 - - 

Ph�i thu c� t�c, ti$n lãi 

��n ngày nh�n 
- - 168.424.000 

Các kho�n ph�i thu khác 246.576.035 248.375.035 345.059.785 

D% phòng suy gi�m giá tr� 
các kho�n ph�i thu 

(242.660.092) (242.660.092) (242.660.092) 
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T�ng c-ng 363.915.943 5.714.943 270.823.693 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016, BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a 

CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

Các kho.n ph.i tr. 
�!n v� tính: ��ng 

Ch2 tiêu 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 
Ph�i tr� ho
t ��ng giao 

d�ch ch�ng khoán 
131.316.194 90.211.160 96.164.395 

Ph�i tr� ngư�i bán ng�n 

h
n 
30.890.450 29.875.338 30.557.150 

Thu� và các kho�n ph�i 

n�p nhà nư�c 
6.931.246 (251.645.025) 908.948 

Ph�i tr� ngư�i lao ��ng 252.996.601 216.491.888 103.704.787 

Các kho�n trích n�p phúc 

li nhân viên 
11.288.000 25.766.180 32.743.180 

Các kho�n ph�i tr�, ph�i 

n�p khác ng�n h
n 
1.627.717 1.627.717 1.627.717 

T�ng c-ng 435.050.028 112.327.258 265.706.177 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016, BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a 

CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

� Tài s�n tài chính 

�!n v� tính: ��ng 

Ch2 tiêu 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

1. Tài s.n tài chính ng#n h�n: 50.568.441.096 46.774.651.052 47.165.500.420 

Ti$n và các kho�n tư!ng �ư!ng 

ti$n 
27.145.359.994 20.471.341.948 33.415.840.569 

Tài s�n tài chính ghi nh�n thông 

qua lãi/l/ 
- - - 

Các kho�n cho vay 18.295.500.000 25.927.300.000 16.559.200.000 

Tài s�n tài chính s�n sàng �� bán 17.007.602.797 16.694.310.772 6.854.979.259 

D% phòng suy gi�m giá tr� các tài 

s�n tài chính và tài s�n nh�n th� 

ch"p 

(12.243.937.638) (16.324.016.611) (9.935.343.101) 

Các kho�n ph�i thu - - 168.424.000 

Ph�i thu các d�ch v� công ty 

ch�ng khoán cung c"p 
360.000.000 - - 
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Các kho�n ph�i thu khác 246.576.035 248.375.035 345.059.785 

D% phòng suy gi�m giá tr� các 

kho�n ph�i thu 
(242.660.092) (242.660.092) (242.660.092) 

2. Tài s.n tài chính dài h�n - - - 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016, BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a 

CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

� Các ch� tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính 

�!n v� tính: ��ng 

Ch2 tiêu  31/12/2015 31/12/2016 30/06/2017 

Tài s.n c&a công ty và tài s.n qu.n 
lý theo cam k�t 

   

C� phi�u �ang lưu hành 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Tài s.n và các kho.n ph.i tr. v% 
tài s.n qu.n lý cam k�t v$i khách 
hàng 

   

Tài s�n tài chính niêm y�t/��ng ký 

giao d�ch t
i Trung tâm lưu ký ch�ng 

khoán c�a nhà ��u tư 

- - 46.299.843 

Tài s�n tài chính ch� v$ c�a nhà ��u 

tư 
- - 903.660 

Ti$n g'i c�a nhà ��u tư 5.147.822.077 6.738.811.854 13.205.243.210 

Ph�i tr� nhà ��u tư v$ ti$n g'i giao 

d�ch ch�ng khoán theo phư!ng th�c 

công ty ch�ng khoán qu�n lý 

5.135.222.077 6.726.211.854 13.192.643.210 

Ph�i tr� c� t�c, g�c và lãi trái phi�u 12.600.000 12.600.000 12.600.000 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016, BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a 

CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

� Các ch� tiêu tài chính ch� y�u 

Ch2 tiêu  �ơn v( tính N'm 2015 N'm 2016 
 1. Ch2 tiêu v% kh. n'ng thanh 
toán  

      

 H	 s� thanh toán ng�n h
n: 

(Tài s�n ng�n h
n/N ng�n h
n)  
 l�n  

  

116,24  

  

416,41  

 H	 s� thanh toán nhanh: 

(Tài s�n ng�n h
n - Hàng t�n kho)/ 

N ng�n h
n  

 l�n  
  

116,24  

  

416,41  

 2. Ch2 tiêu v% cơ c�u v�n        

H	 s� N/ T�ng tài s�n % 0,81 0,22 
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H	 s� N/V�n ch� s� h�u % 0,82 0,22 

 3. Ch2 tiêu v% n'ng l;c ho�t �-ng        

 Vòng quay hàng t�n kho:  

Giá v�n hàng bán/hàng t�n kho bình 

quân  

 Vòng                      -                  -  

 Doanh thu thu�n/T�ng tài s�n bình 

quân 
 %                  16,28                9,01  

 4. Ch2 tiêu v% kh. n'ng sinh l*i        

 H	 s� Li nhu�n sau thu�/ Doanh 

thu thu�n   
 %                  73,12            (65,14) 

 H	 s� Li nhu�n sau thu�/V�n ch� 

s� h�u bình quân 
 %                  12,0              (5,9) 

 H	 s� Li nhu�n sau thu�/T�ng tài 

s�n bình quân   
 %                  11,91              (5,87) 

 H	 s� Li nhu�n t� ho
t ��ng kinh 

doanh/Doanh thu thu�n   
 %                  47,36            (65,14) 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016 c�a CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

11. Tài s.n 

Giá tr� Tài s�n c� ��nh c�a Công ty theo BCTC t
i ngày 31/12/2016 

�!n v� tính: ��ng 

Tài s.n    Nguyên giá     Giá tr( còn l�i  
 %Giá tr( còn 
l�i/Nguyên giá  

Tài s.n c� �(nh h0u hình 2.100.935.338 45.872.156 2,18% 

Máy móc thi�t b� 2.100.935.338 45.872.156 2,18% 

Tài s.n c� �(nh vô hình 1.808.499.800 90.822.769 5,02% 

Ph�n m$m máy vi tính 1.808.499.800 90.822.769 5,02% 

Ngu�n: BCTC ki�m toán n�m 2016 c�a CTCP Ch�ng khoán �à Nng  

Giá tr� Tài s�n c� ��nh c�a Công ty theo BCTC t
i ngày 30/06/2017 

�!n v� tính: ��ng 

Tài s.n Nguyên giá Giá tr( còn l�i 
%Giá tr( còn 

l�i/Nguyên giá 

Tài s.n c� �(nh h0u hình 2.100.935.338 33.905.492 1,61% 

Máy móc thi�t b� 2.100.935.338 33.905.492 1,61% 

Tài s.n c� �(nh vô hình 1.808.499.800 41.111.101 2,27% 

Ph�n m$m máy vi tính 1.808.499.800 41.111.101 2,27% 

Ngu�n: BCTC soát xét 06 tháng ��u n�m 2017 c�a CTCP Ch�ng khoán �à Nng 

12. K� ho�ch l4i nhu/n và c� t�c n'm ti�p theo 
�!n v� tính: ��ng 
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Ch2 tiêu 

N'm 2017 N'm 2018 

K� ho�ch 
% t'ng gi.m 
so v$i n'm 

2016 
K� ho�ch 

% t'ng gi.m 
so v$i n'm 

2017 
V�n �i$u l	 60.000.000.000 - 60.000.000.000 - 

Doanh thu ho
t ��ng 13.500.000.000 187,64% 16.200.000.000 20% 

Li nhu�n sau thu� 4.200.000.000 - 12.000.000.000 185,71% 

T  l	 li nhu�n sau 

thu�/Doanh thu ho
t 

��ng 

31,11% - 74,07% - 

T  l	 li nhu�n sau 

thu�/V�n �i$u l	 
7% - 20% - 

C� t�c - - 15% - 

K� ho�ch l�i nhu	n n�m 2017 �ư�c �H�C� thư�ng niên n�m 2017 t� ch�c ngày 

15/07/2017 thông qua. K� ho�ch n�m 2018 �ư�c H�QT thông qua t�i cu�c h�p t� 

ch�c vào ngày 15/12/2017 và d� ki�n trình �H�C� thư�ng niên n�m 2018. 

C�n c� �� ��a ra k� ho�ch nêu trên: 

- �H�C� thư�ng niên n�m 2017 t� ch�c ngày 15/07/2017, sau khi UBCKNN có 

quy�t ��nh ch"p thu�n giao d�ch chuy�n nhưng trên 10% v�n �i$u l	 Công ty. Trên 

c! s� nh�n di	n, �ánh giá th� trư�ng và ti$m n�ng c�a DNSC, H�i ��ng qu�n tr� m�i 

�ưc b�u t
i cu�c h�p �ã báo cáo �H�C� v$ vi	c c! c"u l
i b� máy qu�n lý Công ty, 

��ng th�i t� ch�c tri�n khai phát tri�n các s�n ph,m m�i có tính c
nh tranh chuyên 

bi	t c�a DNSC và nâng c"p lõi ph�n m$m giao d�ch và qu�n tr�, �áp �ng nhu c�u c�a 

khách hàng và gia t�ng li nhu�n cho Công ty, trong �ó chú tr�ng xây d%ng chính 

sách v$ giá phí d�ch v� ��m b�o mang tính c
nh tranh, m$m d*o và phù hp v�i s% 

bi�n ��ng c�a th� trư�ng. C� th� là H�QT thay th� các nhân s% qu�n lý hoàn toàn 

m�i t� công ty m# (Công ty c� ph�n Vi	t Nam Equity), nhi$u kinh nghi	m th� trư�ng 

và m�i quan h	 khách hàng r�ng rãi t� TP. H� Chí Minh. Bên c
nh �ó gi�i thi	u các 

khách hàng lâu n�m c�a công ty m# v$ giao d�ch t
i DNSC và ��ng th�i tri�n khai các 

s�n ph,m tư v"n ��u tư t� ngu�n khách hàng c�a công ty m#. 

- K� ho
ch li nhu�n và c� t�c n�m 2018 t�ng trư�ng so v�i n�m 2017 �ưc H�QT 

thông qua t
i cu�c h�p t� ch�c vào ngày 15/12/2017 trên c! s� 06 tháng cu�i n�m 

2017, công ty �ã tri�n khai �,y m
nh d�ch v� tư v"n ��u tư và thu �ưc k�t qu� bư�c 

��u kh� quan, �ã có h!n 15 khách hàng tham gia và giúp công ty thu �ưc kho�n phí 

tư v"n khá cao. Ti�n �� nâng c"p lõi ph�n m$m giao d�ch và qu�n tr� �ang hoàn thành 

t
o n$n t�ng cho vi	c gia t�ng ti	n ích d�ch v� cho khách hàng và giúp thu hút khách 

hàng c� quay tr� l
i giao d�ch v�i công ty. Trên c! s� �ó d% ki�n doanh thu �em l
i t� 

m�ng môi gi�i s2 t�ng trư�ng kho�ng 20% so v�i n�m 2017. Tháng 11/2017 công 

công ty �ã ký hp ��ng tín d�ng vay 20 t  v�i Ngân hàng TMCP B�n Vi	t s' d�ng 

cho khách hàng vay margin. N�m 2018 các c� phi�u ngân hàng n.m trong danh m�c 



  

 

Trang 25 
 

 

t% doanh c�a công ty các n�m trư�c d% ki�n �$u có s% ph�c h�i giá m
nh khi�n cho 

chi phí trích l�p d% phòng gi�m giá ch�ng khoán gi�m. T�ng hp các y�u t� trên �ây, 

H�QT tin r.ng k� ho
ch li nhu�n n�m 2018 so v�i n�m 2017 s2 �ưc hoàn thành. 

- Tính ��n 30/06/2017, Doanh thu ho
t ��ng c�a công ty �
t 2.860.618.729 ��ng 

tư!ng �ng 21,19% k� ho
ch và Li nhu�n sau thu� c�a công ty �
t 928.560.324 ��ng 

tư!ng �ng v�i 22,11% k� ho
ch ��t ra. S� li	u t
i th�i �i�m 30/06/2017 là k�t qu� 

kinh doanh trư�c khi công ty t� ch�c �H�C� thư�ng niên n�m 2017. Sau khi 

�H�C� công ty có s% thay ��i trong ho
t ��ng qu�n tr� kinh doanh thì công ty ho
t 

��ng t�t h!n trư�c, c�ng v�i s% t�ng trư�ng c�a th� trư�ng ch�ng khoán, tính ��n cu�i 

tháng 11/2017 doanh thu ho
t ��ng môi gi�i �
t �ưc là: 4,3 t  ��ng và doanh thu 

ho
t ��ng tư v"n ��u tư ch�ng khoán là: 8,6 t  ��ng, t�ng doanh thu ho
t ��ng là 

12,9 t  ��ng tư!ng �ng v�i 95,6% k� ho
ch và li nhu�n sau thu� là 8,3 t  ��ng 

tư!ng �ng v�i 197,6% k� ho
ch. V�i k�t qu� �
t �ưc, H�QT tin r.ng k� ho
ch li 

nhu�n n�m 2018 so v�i n�m 2017 s2 �ưc hoàn thành. 

13. Thông tin v% nh0ng cam k�t nhưng chưa th;c hi�n c&a công ty ��i chúng 

Không có  

14. Chi�n lư4c, �(nh hư$ng phát tri�n s.n xu�t kinh doanh 

Trên c! s� nh�n di	n, �ánh giá th� trư�ng và ti$m n�ng c�a DNSC, H�QT và Ban 

lãnh �
o Công ty ��nh hư�ng phát tri�n trung và dài h
n c� th� như sau:  

� �ưa c� phi�u Công ty C� ph�n Ch�ng khoán �à N�ng giao d�ch trên sàn Upcom 

và ti�n t�i niêm y�t khi �� �i$u ki	n. 

� Hoàn thành vi	c t� ch�c mô hình Công ty theo hư�ng chuyên môn hóa m�t cách 

��y ��, nh.m b�o ��m ho
t ��ng m$m d*o, hi	u qu� và an toàn, ch�c n�ng nhi	m 

v� rõ ràng, �áp �ng nhu c�u kinh doanh c�a các m�ng, kh�i kinh doanh. 

� H�i s� chính �à N�ng là trung tâm, ti�p t�c phát tri�n h	 th�ng ra 2 thành ph� l�n 

là Hà N�i và H� Chí Minh. 

� Phát tri�n các s�n ph,m m�i có tính c
nh tranh chuyên bi	t c�a DNSC, m�c tiêu 

mang l
i giá tr� gia t�ng cao nh"t cho khách hàng, trong �ó chú tr�ng xây d%ng 

chính sách v$ giá phí d�ch v� ��m b�o mang tính c
nh tranh, m$m d*o và phù hp 

v�i s% bi�n ��ng c�a th� trư�ng. 

15. Các thông tin, các tranh ch�p ki�n t�ng liên quan t$i công ty 

Không có 
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II. QU"N TR� CÔNG TY  

1. Cơ c�u, thành ph�n và ho�t �-ng H-i ��ng qu.n tr(  

Danh sách H�i ��ng qu�n tr� 

STT H: và tên Ch�c v� Ghi chú 

1 Nguy�n Phú �ông Hà Ch� t�ch H�QT Ch� t�ch H�QT 

2 Nguy�n Quang Trung Phó ch� t�ch H�QT Không tham gia �i$u 

hành  

3 Tr�nh H�i Hoàn Thành viên H�QT Không tham gia �i$u 

hành  

4 Nguy�n V� Thành Thành viên H�QT kiêm 

T�ng giám ��c 

Tham gia �i$u hành 

5 Nguy�n Ng�c Quang Thành viên H�QT kiêm 

Phó T�ng giám ��c 

Tham gia �i$u hành 

� Nguy<n Phú �ông Hà - Ch& t(ch H-i ��ng qu.n tr( 
Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh :   13/07/1978 

S� CMND:   025739890  ngày 06/09/2013 t
i Công an Tp.HCM 

Qu�c t�ch:   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   Qu�ng Tr� 
��a ch& thư�ng trú:  120B Hu-nh V�n Bánh, P. 12, Q. Phú Nhu�n, HCM 

Ch/ � hiên t
i:   120B Hu-nh V�n Bánh, P. 12, Q. Phú Nhu�n, HCM 

Trình �� v�n hoá :  12/12 

Trình �� chuyên môn:  Th
c s+ kinh t� 
Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

2004-2006 �
i h�c M� TP. H� Chí Minh Gi�ng viên 

2006-2013 �ào t
o, tư v"n doanh nghi	p Chuyên gia tư v"n 

2013-2017 Vi	n Tài chính và qu�n Tr�  

Vi	n Tài Chính qu�n tr�  

Phó Vi	n Trư�ng 

Ch� T�ch H�i ��ng tư v"n 

2016-nay Công ty CP Vi	t Nam Equity Ch� T�ch H�QT 

7/2017-nay Công ty CP Ch�ng Khoán �à N�ng Ch� T�ch H�QT 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty:  Ch� T�ch H�QT Công ty CP Ch�ng khoán �à 

N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Ch� T�ch H�QT Công ty CP Vi	t Nam Equity 

S� c� ph�n n�m gi�:     - Cá nhân: 162.100      c� ph�n      T  l	: 2,7%             

 - �
i di	n v�n: 0 c� ph�n 

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�:  

- Công ty CP Vi�t Nam Equity (Ch� t
ch H�QT): 3.827.750 c� ph�n T� l�: 63,8% 
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Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

� Nguy<n Quang Trung - Phó ch& t(ch H�QT 
Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh:   07/12/1960 

S� CMND:   200934618 ngày 23/05/2011 t
i Ca Tp HCM 

Qu�c t�ch:   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   �i	n Bàn, Qu�ng Nam 

��a ch& thư�ng trú:  120/2 Lý Thái T�, TP. �à N�ng 

Ch/ � hiên t
i:   120/2 Lý Thái T�, TP. �à N�ng 

Trình �� v�n hoá :  12/12 

Trình �� chuyên môn:Th
c s+ Kinh t�, K) sư ��a ch"t công trình, C' nhân k� toán 

Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

1985-1992 Ban Xây d%ng Nhà �"t TP �à N�ng KS giám sát XD 

1993-2001 Công ty CP ��u tư phát tri�n Nhà �à N�ng K� toán trư�ng 

2001-2004 Công ty CP ��u tư phát tri�n Nhà �à N�ng Phó Giám ��c 

2004-3/2010 Công ty CP ��u tư phát tri�n Nhà �à N�ng Giám ��c 

3/2010-nay Công ty CP ��u tư phát tri�n Nhà �à N�ng Ch� T�ch H�QT 

11/2010-

7/2017 
Công ty CP ch�ng khoán �à N�ng Ch� t�ch H�QT 

7/2017-nay Công ty CP ch�ng khoán �à N�ng Phó Ch� T�ch H�QT 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty: Phó Ch� T�ch H�QT Công ty CP Ch�ng khoán 

�à N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Ch� T�ch H�QT Công Ty CP ��u tư phát tri�n Nhà �à 

N�ng. 

S� c� ph�n n�m gi�:      

- Cá nhân: 160.000      c� ph�n            T  l	: 2,67% 

- �
i di	n v�n CTCP ��u tư Phát tri�n Nhà �à N�ng: 1.232.400 CP T  l	:20,54% 

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�:  

- CTCP ��u tư Phát tri�n Nhà �à Nng (Ch� t
ch H�QT) n�m gi�: 1.232.400 CP T� 
l�:20,54% 
Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

� Tr(nh H.i Hoàn - Thành viên H�QT 
Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh :   08/02/1982 

S� CMND: 038082001003 ngày 21/04/2016 t
i C�c C�nh sát �KQL cư trú 

Qu�c t�ch:   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 
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Quê quán:   B�c Lư!ng, Th� Xuân, Thanh Hóa 

��a ch& thư�ng trú:T� dân ph� Giao Quang, �
i M/, Q. Nam T� Liêm, Hà N�i 

Ch/ � hiên t
i: T� dân ph� Giao Quang, �
i M/, Q. Nam T� Liêm, Hà N�i 

Trình �� v�n hoá :  12/12 

Trình �� chuyên môn:  K) sư công ngh	 

Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

2008-2011 T�p �oàn Vi�n Thông Quân ��i Viettel 
Trư�ng phòng kinh 

doanh 

2011-2015 Công ty TNHH Gi�i pháp Vi�n thông Toàn C�u Phó TG� 

2016-nay Công ty CP Vi	t Nam Equity Phó Ch� T�ch H�QT 

7/2017-nay Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Thành viên H�QT 

9/2017-nay Công ty CP Vi	t Nam Equity T�ng giám ��c 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty: Thành viên H�QT Công ty Ch�ng khoán �à 

N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Phó Ch� T�ch H�QT kiêm T�ng giám ��c Công ty CP 

Vi	t Nam Equity  

S� c� ph�n n�m gi�:      

- Cá nhân:   64.900    c� ph�n              T  l	: 1,08% 

- �
i di	n v�n Công ty CP Vi	t Nam Equity: 1.913.875 c� ph�n    T  l	: 31,9% 

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�:  

- Công ty CP Vi�t Nam Equity (Phó ch� t
ch H�QT kiêm TG�): 3.827.750 c� ph�n 
T� l�: 63,8% 
Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

� Nguy<n V= Thành - Thành viên H�QT kiêm T�ng giám ��c 
Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh :   22/11/1985 

S� CMND:   023821434 ngày 26/09/2011 t
i Ca Tp HCM 

Qu�c t�ch :   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   Thanh Hóa 

��a ch& thư�ng trú: 58/41 Nguy�n Minh Hoàng, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM 

Ch/ � hiên t
i:  58/41 Nguy�n Minh Hoàng, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM 

Trình �� v�n hoá :  12/12 

Trình �� chuyên môn: Th
c s+ Qu�n tr� kinh doanh 

Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

2008-2015 Công ty TNHH Ngôi Sao Lam S!n Giám ��c 

2015-2017 Công ty Cp Vi	t Nam Equity G� �i$u hành 

7/2017-nay Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Thành viên H�QT 
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8/2017- nay Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng T�ng Giám ��c 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty: Thành viên H�QT kiêm TG� Công ty CP 

Ch�ng khoán �à N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Không 

S� c� ph�n n�m gi�:      

- Cá nhân:   3.900    c� ph�n            T  l	: 0,065% 

- �
i di	n v�n Công ty CP Vi	t Nam Equity: 1.913.875 c� ph�n   T  l	: 31,9% 

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�: 0 c� ph�n  

Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

� Nguy<n Ng:c Quang - Thành viên H�QT kiêm Phó T�ng giám ��c 
Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh :   24/07/1989 

S� CMND:   201586052  ngày 02/03/2017 t
i Ca Tp �à N�ng 

Qu�c t�ch :   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   Qu�ng Nam �à N�ng 

��a ch& thư�ng trú:  T� 128, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Tp. �à N�ng 

Ch/ � hiên t
i:   T� 128, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Tp. �à N�ng 

Trình �� v�n hoá :  12/12 

Trình �� chuyên môn: Th
c s+ Tài Chính 

Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

2011-2012 Công ty CP ��u tư phát tri�n Nhà �à N�ng  Tr lý TG� 

2012-2014 Sàn Giao d�ch B"t ��ng s�n Nhà �à N�ng Phó G� 

2014-2017 Công ty CP Ch�ng khoán H� Chí Minh Chuyên viên tư v"n  

7/2017-nay Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Thành viên H�QT 

9/2017- nay Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Phó T�ng Giám ��c 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty: Thành viên H�QT kiêm Phó TG� Công ty CP 

Ch�ng khoán �à N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Không 

S� c� ph�n n�m gi�:     - Cá nhân: 20.150      c� ph�n                T  l	: 0,3% 

 - �
i di	n v�n: 0 c� ph�n  

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�:  

• Ông Nguy�n V�n Nam (Cha) n�m gi�: 166.500 c� ph�n  T� l�:2,78%   
Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 
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2. Ban ki�m soát 

STT H: và tên Ch�c v� 

1 Nguy�n Ng�c Mân Trư�ng Ban ki�m soát 

2 Nguy�n Nam Thùy Thành viên Ban ki�m soát 

3 Mai Trư!ng Tú Oanh Thành viên Ban ki�m soát 

� Nguy<n Ng:c Mân - Trư,ng ban ki�m soát 
Gi�i tính :   Nam 

Ngày sinh :   15/06/1960 

S� CMND:   201046235 ngày 12/10/2010 t
i Công an �à N�ng 

Qu�c t�ch :   Vi	t Nam 

Dân t�c :  Kinh 

Quê quán :   Qu�ng Nam 

��a ch& thư�ng trú:  12 Lê Qúi �ôn, Bình Thu�n, H�i Châu, �à N�ng 

Ch/ � hiên t
i:   12 Lê Qúi �ôn, Bình Thu�n, H�i Châu, �à N�ng 

Trình �� v�n hoá :  12/12 

Trình �� chuyên môn:  C' nhân k� toán tài chính 

Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

10/1987-1/1988 �
i h�c Ngo
i ng� �à N�ng Chuyên viên Phòng tài v� 

2/1988-6/1989 Công ty x�ng d�u khu v%c 5 Chuyên viên k� toán t�ng hp 

Phó phòng k� toán tài chính 

7/1989-6/1993 Chi nhánh x�ng d�u Qu�ng Ngãi Trư�ng phòng  nghi	p v� t�ng hp 

Giám ��c chi nhánh 

7/1993-3/1998 Công ty x�ng d�u khu v%c 5 Phó phòng k� toán tài chính 

tr lý Giám ��c 

4/1998-3/2005 Công ty TNHH Gas Petrolimex 

�à N�ng 

Trư�ng phòng k� toán tài chính 

4/2005 - nay Công ty TNHH Gas Petrolimex 

�à N�ng 

Phó giám ��c 

07/2017 - nay CTCP Ch�ng khoán �à N�ng Trư�ng Ban ki�m soát 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty:  Trư�ng Ban ki�m soát Công ty CP Ch�ng 

Khoán �à N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Phó Giám ��c Công ty TNHH Gas Petrolimex �à N�ng 

S� c� ph�n n�m gi�:     - Cá nhân:    6.050  c� ph�n                T  l	: 0,10% 

 - �
i di	n v�n: 0 c� ph�n  

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�: 0 c� ph�n  

Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 



  

 

Trang 31 
 

 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

� Mai Trương Tú Oanh -Thành viên Ban ki�m soát 
Gi�i tính:    N� 

Ngày sinh:   24/11/1971 

S� CMND:   201339691 ngày 20/04/2011 t
i Công an �à N�ng 

Qu�c t�ch:   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   �à N�ng 

��a ch& thư�ng trú:  T� 27 An khê, Thanh Khê, TP �à N�ng 

Ch/ � hiên t
i:   T� 27 An khê, Thanh Khê, TP �à N�ng 

Trình �� v�n hoá:  12/12 

Trình �� chuyên môn:  C' nhân k� toán 

Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

2002 - 2006 Xí nghi	p Công trình Giao thông và Xây 

d%ng 

K� toán trư�ng 

2006 - 3/2004 Công ty ��u tư phát tri�n Nhà �à N�ng Phó trư�ng Phòng 

Tài chính 

3/2014 - nay Công ty CP ��u tư Phát tri�n Nhà �à N�ng K� toán trư�ng 

6/2014-7/2017 Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Trư�ng BKS 

7/2017- nay  Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Thành viên BKS 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty:  Thành viên Ban ki�m soát Công ty CP Ch�ng 

Khoán �à N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: K� toán trư�ng Công ty CP ��u tư Phát tri�n Nhà �à 

N�ng 

     S� c� ph�n n�m gi�:     - Cá nhân:    0   c� ph�n                  

                                   - �
i di	n v�n: 0 c� ph�n  

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�:  

- CTCP ��u tư Phát tri�n Nhà �à Nng (K� toán trư�ng) n�m gi�: 1.232.400 CP T� 
l�:20,54% 
Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

� Nguy<n Nam Thùy - Thành viên Ban ki�m soát 
Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh:   01/09/1981 

S� CMND:   201421523 ngày 03/06/2010 t
i Công an �à N�ng 

Qu�c t�ch:   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   �à N�ng 

��a ch& thư�ng trú:  15 Hoàng V�n Hòe, Ng� Hành S!n, TP �à N�ng 

Ch/ � hiên t
i:  15 Hoàng V�n Hòe, Ng� Hành S!n, TP �à N�ng 

Trình �� v�n hoá:  12/12 

Trình �� chuyên môn: Th
c s+ qu�n tr� kinh doanh, c' nhân lu�t, c' nhân kinh t� 
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Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

2003 - 2006 
Ban gi�i t1a �$n bù các d% án ��u tư 

xây d%ng s� 2 TP �à N�ng 
Nhân viên k� toán 

2006-2007 Chi nhánh Eximbank Hùng Vư!ng Nhân viên tín d�ng 

2007-2008 Chi nhánh Eximbank Hùng Vư!ng 
Phó phòng ph� trách 

Phòng tín d�ng 

2008 - nay Chi nhánh Eximbank Hùng Vư!ng 
Giám ��c Phòng giao d�ch 

Eximbank Hòa Cư�ng 

7/2017-nay Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Thành viên BKS 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty:  Thành viên Ban ki�m soát Công ty CP Ch�ng 

Khoán �à N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Giám ��c Phòng giao d�ch Eximbank Hòa Cư�ng 

S� c� ph�n n�m gi�:      - Cá nhân:    0   c� ph�n                  

    - �
i di	n v�n: 0 c� ph�n  

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�:  

Bà Ph�m Th
 H�ng Hoa (v�) n�m gi�: 19.000 c� ph�n  T� l�: 0,32% 
Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

3. Ban T�ng giám ��c và các cán b- qu.n lý 

STT H: và tên Ch�c v� 

1 Nguy�n V� Thành T�ng giám ��c 

2 Nguy�n Ng�c Quang Phó T�ng giám ��c 

3 Phan Thành Nghi	p Phó T�ng giám ��c 

4 ��ng Th� H�ng Giang K� toán trư�ng 

� Nguy<n V= Thành - Thành viên H�QT kiêm T�ng giám ��c  

(như �ã gi�i thi	u � ph�n H�QT) 

� Nguy<n Ng:c Quang - Thành viên H�QT kiêm Phó T�ng giám ��c 

(như �ã gi�i thi	u � ph�n H�QT) 

� Phan Thành Nghi�p - Phó T�ng giám ��c 
Gi�i tính:    Nam 

Ngày sinh :   16/12/1989 

S� CMND:   341433406 ngày 13/06/2017 t
i Công an ��ng Tháp 

Qu�c t�ch :   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   ��ng Tháp 
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��a ch& thư�ng trú: Khóm M) Phú �"t Li$n, Th� Tr"n M) Th�, Huy	n Cao Lãnh, 

T&nh ��ng Tháp. 

Ch/ � hiên t
i:  Chung cư Hoàng Anh Gia Lai Thanh Bình, phư�ng Tân Quy, 

Qu�n 7, TP H� Chí Minh 

Trình �� v�n hoá :  12/12 

Trình �� chuyên môn:  C' nhân Tài chính ngân hàng 

Quá trình công tác: 

Th*i gian   �ơn v( công tác Ch�c v� 

10/2011-11/2013 Công ty TNHH Vivas Phòng Kinh doanh 

11/2013-08/2017 Công ty CP Ch�ng khoán VNDIRECT Chuyên viên tư v"n 

07/2016-08/2017 Công ty CP Vi	t Nam Equity Giám ��c Kinh Doanh 

09/2017 - nay Công ty CP Ch�ng Khoán �à n�ng 
Phó TG� kh�i khách hàng 

Doanh nghi	p 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty:  Phó T�ng giám ��c Công ty CP Ch�ng Khoán 

�à N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Không  

S� c� ph�n n�m gi�:     - Cá nhân:    150 c� ph�n                  

 - �
i di	n v�n: 0 c� ph�n  

S� c� phi�u do ngư�i có liên quan n�m gi�: 0 c� ph�n  

Hành vi vi ph
m pháp lu�t: Không 

Quy$n li  mâu thu(n v�i li ích Công ty: Không 

Các kho�n n ��i v�i công ty: Không 

� �7ng Th( H�ng Giang - K� toán trư,ng 
Gi�i tính:    N� 

Ngày sinh :   20/08/1990 

S� CMND:   201614558 ngày 30/08/2007 t
i Công an �à N�ng 

Qu�c t�ch:   Vi	t Nam 

Dân t�c:    Kinh 

Quê quán:   �à N�ng 

��a ch& thư�ng trú:  12/7 Nguy�n Th� Minh Khai, TP �à N�ng 

Ch/ � hiên t
i:   12/7 Nguy�n Th� Minh Khai, TP �à N�ng 

Trình �� v�n hoá:  12/12 

Trình �� chuyên môn:  C' nhân tài chính  

Quá trình công tác: 

Th*i gian �ơn v( công tác Ch�c v� 

02/2013-02/2016 Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng Nhân viên k� toán 

03/2016-02/2017 Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng PP.Tư v"n-Tài chính 

03/2017 - nay Công ty CP Ch�ng khoán �à N�ng 
TP. TVTC - K� toán 

trư�ng 

Ch�c v� công tác hi	n nay � Công ty:  K� toán trư�ng Công ty CP Ch�ng Khoán �à 

N�ng. 

Ch�c v� t
i các t� ch�c khác: Không 




