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Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT 
To: Valued Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation 

 
Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán 
VNDIRECT, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán 
VNDIRECT (VNDIRECT) các nội dung sau: 
Pursuant to provisions of the Law on Enterprises and the Charter of VNDIRECT Securities 
Corporation, the Board of Supervisors would report to the General Meeting of Shareholders 
of VNDIRECT Securities Corporation (VNDIRECT) on the following contents: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT / ACTIVITIES OF THE BOARD OF 

SUPERVISORS 

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ 
Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của 
Ban kiểm soát và các thành viên BKS như sau: 

- Trong năm 2020, BKS duy trì số lượng 03 thành viên; Các thành viên đều đủ tiêu 
chuẩn theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động 
của BKS. Các thành vên Ban kiểm soát đều không phải là cổ đông hoặc người lao 
động trong Công ty. 

- Mức thù lao BKS được nhận là 05 triệu đồng/tháng/thành viên, theo đúng nội dung đã 
được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

- Ngoài việc tham gia các kỳ họp với Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cuộc họp trao 
đổi trực tuyến, thì BKS đã tổ chức 2 đợt kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty. Thời 
gian làm việc trực tiếp mỗi lần là 1 tuần vào tháng 3 và tháng 10 năm 2020. 

- Các nội dung giám sát của BKS gồm các mục chính: 

Implementing duties and powers of the Board of Supervisors (BOS) as stipulated in the 
Company Charter and the Law on Enterprises, the Board of Supervisors would like to report 
operational results of the Board of Supervisors and its members in 2020 as follows: : 

- In 2020, the Board of Supervisors maintained the number of 03 members; All members 
are qualified as prescribed in Law on Enterprises, the Company Charter and the 
Operational Regulations of the Board of Supervisors. Members of the Board of 
Supervisors are not shareholders or employees of the Company. 

- Remuneration of the Board of Supervisors is received at VND 05 
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million/month/member, in accordance with the content as approved at the Annual 
General Meeting of Shareholders in 2020. 

- In addition to participating in offline/online meetings with the Board of Directors, the 
Board of Supervisors has organized 2 direct inspection and supervision stages at the 
Company. Direct working time of each is 1 week in March and October 2020. 

- Supervisory contents of the Board of Supervisors includes the following: 
  

Stt Nội dung giám sát / Supervisory contents 

1 

Giám sát HĐQT, Ban điều hành và Tổng giám đốc trong việc quản lý điều 
hành Công ty. 
To supervise the Board of Directors, the Executive Board, and the CEO in  
management and operation of the Company 

2 

Kiểm tra nguyên tắc kế toán, lập báo cáo tài chính và giám sát các báo cáo này. 
To inspect accounting principles, prepare financial statements and monitor 
these reports. 

3 
Rà soát các giao dịch có yếu tố liên quan cần phải có sự phê duyệt. 
To review approval-related transactions. 

4 

Tham vấn cho HĐQT và BĐH trong việc qui hoạch xây dựng lại hệ thống các 
quy chế, quy trình nội bộ. 
To consult the Board of Directors and the Executive Board in planning and 
rebuilding the system of internal regulations and procedures. 

5 

Tham vấn cho Công ty 1 số vấn đề liên quan tới chính sách thuế, tài chính kế 
toán. 
To consult the Company on issues related to tax policy, finance and 
accounting. 

6 

Một số công việc khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS 
Some other jobs within the scope of responsibility and authority of the Board 
of Supervisors 

Nhìn chung, BKS có được sự phối hợp hiệu quả từ HĐQT và Ban điều hành (BĐH); Các 
thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện công việc đều được Công ty cung cấp đầy đủ, kịp 
thời. Giữa các thành viên trong BKS cũng có sự phân công công việc rõ ràng để có thể hoàn 
thành được công việc tốt nhất. 
In general, the Board of Supervisors has an effective coordination from the Board of 
Directors and the Executive Board; Necessary information in the process of carrying out the 
work is fully and promptly provided by the Company. Amongst members of the Board of 
Supervisors, there also had a clear assignment of work in order to complete the work in the 
best way. 
 

II. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020 
BUSINESS RESULTS OF THE COMPANY IN 2020 

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020 
Evaluating business activities in 2020 

Trong năm 2020, tình hình kinh tế toàn thế giới gặp khó khăn nghiêm trọng do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 làm đứt gẫy các chuỗi cung ứng, thu hẹp cả tổng cung và tổng cầu lao 
động và hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, làm tê liệt hoạt động kinh doanh của nhiều ngành 
nghề và gia tăng rủi ro tài chính cho các quốc gia và đại đa số doanh nghiệp. Trong bối cảnh 
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bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về kiểm soát sự 
lây lan của dịch bệnh và một trong số ít các quốc gia đạt được sự phát triển kinh tế dương 
(cao nhất ở Châu Á). Đối với ngành dịch vụ tài chính – môi giới chứng khoán nói riêng, hầu 
hết các công ty trong ngành đều có một năm kinh doanh thuận lợi do bối cảnh nới lỏng định 
lượng, cung tiền dồi dào, lãi suất tiền gửi thấp, thiếu vắng những cơ hội đầu tư, kinh doanh ở 
các lĩnh vực khác, và sự tham gia của thế hệ nhà đầu tư mới (nhà đầu tư F0) tạo nên các điều 
kiện thuận lợi giúp thị trường chứng khoán phát triển sôi động. Với những tiền đề trên, 
VNDIRECT cũng đạt được các kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2020: 
In 2020, the global economic situation faced serious difficulties due to the impact of the 
Covid-19 epidemic, bringing about disrupting the supply chain, narrowing both aggregate 
supply and aggregate demand for labor as well as consumer goods and services, crippling 
the business activities of many industries and increasing financial risks for countries and the 
vast majority of businesses. In the pessimistic context of a global economic outlook, Vietnam 
has emerged as a highlight in terms of disease spread control and is one of the few countries 
that achieve positive economic development (the highest in Asia). For the financial services 
- securities brokerage industry in particular, most companies in the industry had a favorable 
business year due to the context of quantitative easing, abundant money supplies, low deposit 
interest rates, and lack of investment and business opportunities in other fields, and the 
participation of a new generation of investors (F0 investors), which created favorable 
conditions for the stock market to develop dynamically. With the above premises, VNDIRECT 
also achieved outstanding business results in 2020: 

Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh so với các mục tiêu đã đề ra và trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua từ đầu năm: 
Regarding the results of implementing the business plan compared to the targets which 

was set and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval from the 

beginning of the year: 

Chỉ tiêu 
Targets 

 Kế 
hoạch  

2020 
Plan in 

2020  

Thực hiện 
  2020 

Performance 

in 2020 

Thực hiện 
  2019 

Performance 

in 2019 

% Hoàn 
thành KH 

2020 
% Plan 

Completed 

in 2020  

% Tăng 
trưởng 

2020 
% 

Growth 

in 2020 

Doanh thu (tỷ đồng) 
Revenue (billion VND) 

1,875 2,137 1,534 114% 39% 

Chi phí (tỷ đồng) 
Expenses (billion VND) 

1,372 1,275 1,054 93% 21% 

Lợi nhuận trước thuế (tỷ 
đồng) 
Profit before tax (billion 
VND) 

506 862 480 170% 80% 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ 
đồng) 
Profit after tax (billion 
VND) 

405 693 383 171,1% 81% 

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2020 của công ty). 
(Source: Consolidated Financial Statements for Q4/2020 of the Company). 
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- VNDIRECT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong 2020, doanh thu tăng 39%, hoàn 

thành 114% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng 81%, hoàn thành 171,1% kế hoạch.  
In 2020, VNDIRECT recorded impressive growth, revenue increased 39%, completing 
114% of the plan, and profit after tax increased 81%, completing 171,1% of the plan. 

- Doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, cho thấy công ty đang kiểm soát tốt các mức chi 
phí và tạo ra biên lợi nhuận cao hơn năm ngoái. 
Revenue increased faster than expenses, showing that the company is controlling its 
expenses well and generating profit margins which are higher than the previous year. 

So sánh với các công ty cùng ngành 
Comparing with other companies in the same industry 

Chỉ tiêu 

Targets  VND  SSI  HSC  VCSC  VPS 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Result of business activities           

Doanh thu thuần HĐKD 

Net revenue of business activities 
         

1,591 
         

2,465 
         

1,082 
         

1,208 
         

1,005 

Doanh thu tài chính 

Revenue from financial activities 
                

3 
            

209 
                

2 
                

6 
              

71 

Chi phí tài chính 

Expenses for financial activities 
            

372 
            

937 
            

207 
            

191 
            

375 

Chi phí QLDN 

General & administration expenses 
            

358 
            

184 
            

216 
              

72 
            

185 

Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 
            

693 
         

1,256 
            

530 
            

769 
            

497 

Quy mô tài sản và vốn 

Asset Size and Equity           

Tổng tài sản 

Total assets 
       

14,542 
       

35,770 
       

12,489 
         

8,382 
       

16,065 

Vốn chủ sở hữu 

Owner's Equity 
         

3,824 
         

9,873 
         

4,440 
         

4,522 
         

4,969 

Tốc độ tăng trưởng 2020/2019 

Growth Rate in 2020/2019           

Tăng trưởng Doanh thu Thuần HĐKD 

Net revenue growth from operating 
activities  33% 19% 22% 12% 15% 
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Chỉ tiêu 

Targets  VND  SSI  HSC  VCSC  VPS 

Tăng trưởng LNST 

After-tax profit growth 82% 38% 23% 11% 12% 

Tăng trưởng Tổng tài sản 

Growth in total assets 26% 32% 67% 16% 34% 

Tăng trưởng Vốn CSH 

Growth in Owner's Equity 18% 5% 3% 12% 7% 

Các chỉ tiêu tài chính 

Financial targets           

ROE 2020 20% 13% 12% 18% 11% 

ROA 2020 5% 4% 5% 10% 4% 

Vòng quay tổng tài sản 2020 

Total asset turnover in 2020 
           

0.12 
           

0.09 
           

0.11 
           

0.16 
           

0.08 

Tỷ lệ Nợ / Tổng tài sản 

Debt-to-total-assets ratio 
           

0.74 
           

0.72 
           

0.64 
           

0.46 
           

0.69 

Tỷ số thanh toán hiện hành 2020 

Current Ratio in 2020 
           

1.21 
           

1.12 
           

1.53 
           

2.23 
           

1.34 

 (Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2020 của các công ty)  
(Source: Consolidated Financial Statements for Q4/2020 of the Companies) 
 

- Trong năm 2020, VNDIRECT có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 
cao hơn hẳn so các công ty cùng ngành có cùng quy mô.   

- In 2020, VNDIRECT had a much higher growth rate in revenue and profit after tax 
than other companies in the same industry and scale. 

- So với các công ty đầu ngành, VNDIRECT có các chỉ tiêu ROE 20%, ROA 5% cho 
thấy hiệu quả sử dụng vốn cổ đông cao vượt trội và hiệu quả sử dụng tài sản cạnh tranh 
so các công ty khác.  

- In comparison with other leading companies in the industry, VNDIRECT had an ROE 
target of 20%, and an ROA target of 5%, showing the far higher efficiency in using 
shareholders' equity and efficiency in using competitive assets compared to other 
companies. 

- Tỷ lệ Nợ / Tổng tài sản tương đối cao (74%), cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn vẫn 
đảm bảo tỷ số thanh toán hiện hành được giữ ở mức an toàn (1.2 lần), tuy nhiên tính 
thanh khoản thấp hơn đáng kể so với các công ty khác. Quy mô tổng tài sản ở mức cao 
trong ngành, tuy nhiên quy mô vốn còn khiêm tốn. 

- Debt/ total assets ratio was relatively high (74%), short-term and long-term asset 
structure still ensured the current ratio at a safe level (1.2 times), however, the liquidity 
was significantly lower than other companies. The scale of total assets was at a high 
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level in the industry, but the scale of equity was still limited. 
Một số điểm sáng khác trong hoạt động kinh doanh: 
Some other highlights in business activities: 

- Khách hàng và thị phần: VNDIRECT tăng thị phần trên HOSE, từ 6.81% năm 2019 
lên 7.19% năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới đạt gần 120.000 (chiếm 30% số 
lượng tài khoản mở mới toàn thị trường) nhờ đi đầu trong công nghệ online eKYC.  

- Customers and market share: VNDIRECT increased its market share on HOSE, from 
6.81% in 2019 to 7.19% in 2020. Through leading the eKYC online technology, there 
were the number of new accounts reached nearly 120,000 (accounting for 30% of the 
number of new accounts in the whole market). 

- Sản phẩm dịch vụ: Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc sáng tạo về sản phẩm, 
cung cấp đa dạng các giải pháp và sản phẩm đầu tư phục vụ nhu cầu đầu tư của khách 
hàng theo mô hình “tháp tài sản DGO – Con đường phụng sự Sức khỏe tài chính và 
An tâm đầu tư cho mọi Khách hàng”. Đồng thời, đã tổ chức hội thảo và lan tỏa DGO 
đến hơn 12.000 khách hàng. 

- Products and services: Continuing to affirm its leading position in product creation, 
providing a variety of investment solutions and products to serve customers' investment 
needs according to the model of “Asset Tower DGO – the path helps customers to 
establish financial health and peace of mind in investing”. At the same time, it was 
held a seminar and spread DGO to more than 12,000 customers. 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 
    ACTIVITIES RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS & EXECUTIVE BOARD 

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban điều hành 
Activities of Board of Directors & Executive Board  

1.1. Hoạt động của HĐQT 
Activities of Board of Directors 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp HĐQT để xem xét, đánh giá 
tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản trị công ty của Ban Điều hành, thảo luận các 
định hướng chiến lược và dự án trọng điểm đang được thực thi.   
In 2020, the Board of Directors has conducted meetings of the Board of Directors to review 
and evaluate the Executive Board’s performance of business plans and company governance, 
discuss key strategic directions and projects that are being performed. 

1.2. Đánh giá hiệu quả của hoạt động quản trị  & Điều hành 

Evaluation of governance & management effectiveness 

- Trong năm 2020, HĐQT và Ban Điều Hành đã xây dựng chiến lược kinh doanh của 
công ty với tầm nhìn trong 10 năm tới. Sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty CK 
dưới về chính sách phí và cho vay margin để lôi kéo khách hàng làm cho mảng môi 
giới đã trở thành “đại dương đỏ”. VNDIRECT là công ty tiên phong trong ngành 
chuyển đổi từ mô hình công ty môi giới chứng khoán sang mô hình cung cấp dịch vụ 
đầu tư và quản lý tài sản cho Khách hàng (“đại dương xanh”), đem đến các giải pháp 
và sản phẩm toàn diện hơn cho nhà đầu tư thông qua xây dựng platform hệ sinh thái 
mở, mở ra con đường phục vụ khách hàng lâu dài và bền vững hơn, đồng thời mang ý 
nghĩa tạo tác động tích cực cho xã hội, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý tài 
chính cá nhân của người dân Việt Nam.  
In 2020, the Board of Directors and the Executive Board have built the company’s 
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business strategy with a vision for the next 10 years. The fierce competition from 
lower securities companies on margin lending and fee policy to entice the customers, 
making brokerage field become a “red ocean”. VNDIRECT is a pioneer in the industry 
transforming from a securities brokerage company model to model of providing 
investment services and asset management to the customers (“blue ocean”), bringing 
comprehensive solutions and products for the investors through building an open 
ecosystem platform, opening the way to more long-term and sustainable customer 
service, at the same time bringing a positive impact on society, helping to improve 
knowledge and personal finance management skills of the Vietnamese people. 

- Với sự dịch chuyển về chiến lược và mô hình kinh doanh trong xu thế chuyển đổi số 
và đem lại giá trị nhiều hơn cho Khách hàng, VNDIRECT cũng đã xây dựng hoàn 
chỉnh Sơ đồ Tổ chức mới cho toàn công ty và sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị, 
số hóa quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và các kênh tương tác với 
khách hàng. 
With the shift in business strategy and model in the digital transformation trend and 
bringing more value to the customers, VNDIRECT has also built a complete new 
organization chart for the whole company and amends, supplements regulations on 
governance regulations, digitizes professional procedures, improves technology 
infrastructure and customer interaction channels. 

- Đội ngũ Ban điều hành được cơ cấu và bổ sung các nhân sự mới, tăng cường đào tạo 
kiến thức, kỹ năng mới để tăng cường năng lực vận hành hệ thống cho quy mô kinh 
doanh lớn hơn, đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường và tăng tính cạnh tranh từ cách 
làm đột phá.  
The Executive Board’s team is structured and added new personnel, increased training 
in new knowledge and skills to enhance the system operating capacity for a larger 
business scale, meeting new requirements of market and increasing competition from 
breakthrough method. 

- Hệ thống văn bản quản trị: Trong năm 2020, VNDIRECT đã đẩy mạnh việc chuẩn hóa 
hệ thống văn bản quản trị, cụ thể: tổng hợp và rà soát sơ bộ tổng cộng là 306 quy chế, 
quy trình nghiệp vụ của toàn Công ty; và thực hiện cập nhật, sửa đổi bổ sung và ban 
hành 50 quy chế, quy trình (bao gồm 19 quy chế và 31 quy trình), trong đó bao gồm 
các văn bản quan trọng phục vụ cho công tác quản trị và vận hành nghiệp vụ. 
Management document system: In 2020, VNDIRECT accelerated the standardization 
of the system of management documents, specifically: synthesizing and reviewing a 
total of 306 regulations and professional procedures of the whole Company; and 
updating, amending, supplementing and issuing 50 regulations and procedures 
(including 19 regulations and 31 procedures), including important documents for 
professional governance and operation. 

- Hoạt động Công nghệ tại VNDIRECT: nền tảng công nghệ được hoàn thiện và nâng 
cấp, khắc phục lỗi quá tải và nâng cấp khả năng xử lý gần 4.5 lần. Các dự án công nghệ 
đang được triển khai tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm hhách 
hàng và hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ cho hệ thống thông tin quản trị.  
Technology activities at VNDIRECT: technology platform has been completed and 
upgraded, overcoming overload errors and improving handling ability by nearly 4.5 
times. On-going technology projects continue to support digital transformation, 
improve the customer experience and complete supporting infrastructure for 
management information systems.  
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Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều bất ổn và các ứng dụng công nghệ thay đổi triệt để cách 
thức kinh doanh và môi trường làm việc truyền thống, Ban Điều Hành của VNDIRECT để 
thể hiện sự quyết tâm duy trì chiến lược phát triển bền vững, quản trị tốt rủi ro, đầu tư vào hệ 
thống, con người và nâng cao năng lực quản trị điều hành.  
In the context of economic instability and technology applications radically changing the way 
of business and the traditional working environment, VNDIRECT’s Executive Board shows 
its determination to maintain a sustainable development strategy, manage the risks well, 
invest in systems, human and improve governance and management capacity. 

2. Hoạt động tuân thủ & tài chính kế toán 
Activities of compliance and accounting finance 

a) Đánh giá tính tuân thủ luật pháp 

Evaluation of legal compliance  

- Trong năm 2020, Công ty có 2 lần bị Ủy Ban Chứng Khoán xử phạt hành chính, gồm: 
(i) Tháng 1/2020 bị xử lý vi phạm do thiếu sót trong lưu trữ hồ sơ chứng từ và chứng 
chỉ hành nghề của nhân viên môi giới; (ii) tháng 11/2020 bị xử lý vi phạm hành chính 
trong việc cho Khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền trong tài 
khoản. 
In 2020, the Company was administratively sanctioned twice by the State Securities 
Commission, including: (i) in January 2020, the Company was handled for violations 
due to a lack of archiving documents and practicing certificates of brokerage staff; (ii) 
in November 2020, the Company was administratively sanctioned in allowing the 
customers to buy securities when they do not have enough 100% money in their 
account. 

- Cùng với áp lực kinh doanh khi giá trị giao dịch ngày càng lớn và số lượng tài khoản 
chứng khoán mở mới liên tục gia tăng, những thiếu sót trong quy trình vận hành có thể 
sẽ xảy ra, Ban Điều hành cần đánh giá nghiêm túc các sai sót và lỗ hổng để có biện 
pháp khắc phục triệt để, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành 
và hạn chế các rủi ro hoạt động. 
With the business pressure when the transaction value is getting greater and the 
number of new securities accounts is continuously increasing, the lack of operation 
process will likely occur, it is necessary for the Executive Board to perform a serious 
assessment on errors and loopholes in order to take thorough remedial measures, to 
ensure compliance with current law provisions and restrict operational risks.  

b) Đánh giá hoạt động kế toán 

Evaluation of accounting activities 

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện 
hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính 
xác, trung thực, hợp pháp. Hệ thống thông tin quản trị được đầu tư bài bản và cập nhật 
thường xuyên trong hoạt động hàng ngày, giúp lưu trữ và truy xuất thông tin một cách 
hiệu quả cho các báo cáo quản trị và theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty.  
The Company has fully complied with the requirements of current Vietnamese 
accounting standards and enterprise accounting regime in the organization of 
financial and accounting works, performance of settlement and accounting and fully 
reporting quarterly financial statements, ensuring accuracy, honesty and legality. 
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Management information system is invested and updated regularly in daily operations, 
supporting to store and retrieve information effectively for management reports and 
closely monitoring the company’s operation. 

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT 
trình Đại hội đồng cổ đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young 
Việt Nam, là thể hiện trung thực tình hình kế toàn tài chính hiện tại của Công ty.  
The Board of Supervisors confirms that the financial data given in the Report of the 
Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders is audited by 
Ernst & Young Vietnam Limited and is an honest demonstration of the current 
financial and accounting situation of the Company. 
 

 Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát kính đề nghị 
các quý vị cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.  
The foreging is full report of the Board of Supervisors to submit to the General Meeting of 
Shareholders, the Board of Supervisors kindly requests the shareholders to consider and 
approve the above report. 
 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS 

TRƯỞNG BAN 

HEAD OF THE BOARD 

 

 

 

HOÀNG THÚY NGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Tài liệu này có thể sẽ sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông. 
Note: This Document may be revised / supplemented and completed to submit the AGM at the 
Meeting. 


