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II. Kết quả hoạt động Báo cáo Thường niên 2021 
SỨC MẠNH TỔ CHỨC

2. Quản trị Nguồn nhân lực

   BAN ĐIỀU HÀNH

Ông NGUYỄN VŨ LONG
(Quyền) Tổng Giám Đốc 

Thời điểm được bổ nhiệm 

Ngày/tháng/năm sinh 

Quốc tịch  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết  

Trình độ chuyên môn  

Năm 2021  

27/11/1987

Việt Nam  

93 cổ phiếu tương ứng với 0,00002%

Thạc sĩ Kinh tế  

Thành tựu nổi bật: 

Ông Nguyễn Vũ Long tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học New South Wales chuyên 
ngành Kinh tế và đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư - tài chính. 

Ông Long đã gắn bó với VNDIRECT trong 6 năm và trải qua nhiều vị trí quan trọng 
của công ty như Trưởng phòng kinh doanh tiền tệ, Giám đốc Nguồn Vốn. Đồng 
hành với VNIRECT trong suốt thời gian qua, ông đã và đang đóng góp không nhỏ 
trong những bước tiến phát triển vượt bậc của công ty và trở thành một trong 
những lãnh đạo trẻ tiêu biểu trong những năm gần đây. 

Bà VŨ NAM HƯƠNG  
Giám đốc Tài chính  

Thời điểm được bổ nhiệm 

Ngày/tháng/năm sinh 

Quốc tịch  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết  

Trình độ chuyên môn  

Năm 2017  

21/12/1983 

Việt Nam  

260,000 cổ phiếu tương ứng với 0,059% 

Cử nhân ngành Ngân hàng Tài chính  

Thành tựu nổi bật: 

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng  

Xây dựng đội ngũ kinh doanh nguồn vốn và quan hệ kinh doanh với các định chế 
tài chính ngân hàng, giúp  VNDIRECT mở rộng được mảng kinh doanh tài chính 
với các định chế ngân hàng trên thị trường  

Bà cũng là một trong những đội ngũ lãnh đạo trẻ xây dựng sự nghiệp và sự thành 
công tập thể ở VNDIRECT.  

   NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BĐH 2021

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Mã CK: 
VND) thông qua quyết định thôi giữ chức 
danh Quyền Tổng giám đốc với ông Đỗ 
Ngọc Quỳnh kể từ ngày 22/11/2021. Ông Đỗ 
Ngọc Quỳnh sẽ giữ chức danh Phó Chủ tịch 
thường trực HĐQT VNDIRECT.

Trước đó, ông Đỗ Ngọc Quỳnh đã được bổ 
nhiệm là Quyền Tổng giám đốc VNDIRECT từ 
đầu năm 2020. Trong gần 2 năm dẫn dắt, 
VNDIRECT đã có những bước tiến lớn mạnh, 
củng cố vị trí Công ty chứng khoán hàng đầu 
thị trường. Vốn hóa VNDIRECT cũng tăng 
vọt và hiện trên mức 32.000 tỷ đồng. Thay 
thế ông Đỗ Ngọc Quỳnh đảm nhiệm vai trò 
Quyền Tổng giám đốc VNDIRECT kể từ ngày 
22/11/2021 là ông Nguyễn Vũ Long. Ông 
Nguyễn Vũ Long tốt nghiệp Thạc sĩ trường 
Đại học New South Wales chuyên ngành 
Kinh tế và đã có hơn 9 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực đầu tư - tài chính.

Ông Nguyễn Vũ Long đã gắn bó với VNDIRECT 
trong 6 năm và trải qua nhiều vị trí quan 
trọng của công ty như Trưởng phòng kinh 
doanh tiền tệ, Giám đốc Nguồn Vốn. Đồng 

hành vớ i  VNDIRECT trong suốt  thờ i  gian 
qua, ông đã  và đang đóng góp  không nhỏ 
trong nhữ ng bước  tiến phát  tr iển vượt  bậc 
của  công ty  và trở  thành một  trong nhữ ng 
lãnh đạo trẻ  tiêu  biểu  trong nhữ ng năm 
gần đây.

   CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Ngay từ những ngày đầu thành lập, 
VNDIRECT đã xác định con người – công 
nghệ - chuỗi giá trị là nền tảng vững chắc 
cấu thành nên năng lực tổ chức. Chính vì 
vậy, VNDIRECT tin rằng, bằng cách gia tăng 
chất lượng chính sách nhân sự sẽ là cách 
tốt nhất giúp mỗi thành viên cảm thấy hài 
lòng với công việc và nuôi dưỡng động lực 
phát triển hơn nữa cùng với chiến lược của 
Công ty. 

VNDIRECT chủ trương xây dựng một môi 
trường làm nghề chuyên nghiệp với văn 
hóa cộng sự - động hành – thấu hiểu, để 
mỗi thành viên khi gia nhập VNDIRECT đều 
có cơ hội được thỏa sức sáng tạo và sẵn 
sàng cống hiến. Cơ hội tuyển dụng tại Công 
ty luôn được đảm bảo công bằng cho mọi 
đối tượng, từ sinh viên mới ra trường đến 

Bà TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 
Giám Đốc Tài chính Kế toán  

Thời điểm được bổ nhiệm 

Ngày/tháng/năm sinh 

Quốc tịch  

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết  

Trình độ chuyên môn  

 

Năm 2021  

27/08/1977

Việt Nam  

 0

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh 
và ngành kế toán tài chính 

Thành tựu nổi bật: 

Thành tựu nổi bật: Hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng  
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II. Kết quả hoạt động Báo cáo Thường niên 2021 
SỨC MẠNH TỔ CHỨC

   Tác động lên môi trường

Năm 2021, VNDIRECT không ghi nhận trường hợp 
nào liên quan đến vi phạm pháp luật và các quy 
định về môi trường. Đây cũng là năm VNDIRECT 
đã tiếp tục thực hiện các hoạt động của dự án 

dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm chi phí vận 
hành, với sự chuẩn bị kĩ càng về nền tảng công 
nghệ đây cũng là một cách thúc đẩy hiệu quả 
các hoạt động của Công ty trong quá trình đối 
phó với dịch bệnh. 

Các hoạt động của VNDIRECT dành phần lớn 
cho các việc liên quan đến môi trường sống, như 
các chiến dịch tặng cây xanh dành cho CBNV 
vào dịp sinh nhật, sử dụng cốc uống nước riêng, 
sử dụng các dung dịch tẩy rửa chiết xuất từ 
thiên nhiên được phân phối bởi Công ty Cổ phần 

Thực phẩm HomeFood, đồng thời khuyến 
khích CBNV sử dụng đồ ăn HomeFood với hộp 
cơm thủy tinh nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi 
ni-lông, các sản phẩm từ nhựa. 

Tối đa hóa cách thức họp trực tuyến hiệu quả 
hay cách sử dụng tối đa các nguồn lực công 
nghệ trong Công ty. Các hoạt động này luôn 
được thực hiện đồng bộ trong năm, cùng các 
hoạt động vận hành mà Khối Hỗ trợ thực hiện 
cho công việc bảo vệ môi trường. 

   Chính sách liên quan đến người lao động 

VNDIRECT không những xây dựng môi trường làm 
nghề chuyên nghiệp mà còn xây dựng các chính 
sách ưu việt, hài hòa giữa lợi ích của Công ty và 
người lao động. 

 

Trao cơ hội công bằng cho tất cả các thành viên 
được học hỏi, dấn thân và đón nhận thử thách

Xây dựng và phát triển khung năng lực cốt lõi 
IPAM (Tôn trọng sự thật – Đam mê học tập – 
Dấn thân phụng sự – An trú hiện tại) giúp mỗi cá 
nhân tại VNDIRECT kiến tạo được con đường sự 
nghiệp của riêng mình và đóng góp với sứ mệnh 
chung của Công ty.

Xây dựng và thực thi kế hoạch phát triển nhân 
lực phù hợp với các mục tiêu và chiến lược phát 
triển của Công ty.

Xây dựng các khu làm việc theo mô hình mở, với 
trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng tối đa nhu 
cầu làm việc  

Bên cạnh quy trình tuyển dụng được nghiêm túc 
tuân thủ, đảm bảo sự minh bạch, công bằng 
trong công tác tuyển dụng nhân sự phù hợp; 
VNDIRECT luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt 
nhất để mọi nhân viên phát triển toàn diện cả về 
trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ 
công việc thông qua chương trình đào tạo được 
thiết kế riêng cho từng cấp bậc nhân viên

 ĐƯỢC TẠO ĐIỀU KIỆN LÀM 
NGHỀ TÀI CHÍNH CHUYÊN 

NGHIỆP VÀ CƠ HỘI PHÁT DẤN 
THÂN PHỤNG SỰ CÙNG SỰ 

PHÁT TRIỂN CỦA VNDIRECT

Mối quan tâm của người lao động Hành động của VNDIRECT

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Thực hiện các chế độ bảo hiểm, các chế độ 
phúc lợi theo quy định.

CBNV tại VNDIRECT thường xuyên được tham 
gia các khóa học Chánh kiến, ứng dụng đạo 
bụt… giúp cân bằng cuộc sống và công việc. 

Các hoạt động thiện nguyện, thể dục thể 
thao, kết nối đoàn thể… cũng là cách công ty 
giúp mỗi thành viên tận hưởng cuộc sống và 
gắn kết hơn.

Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 
nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, 
VNDIRECT với tinh thần sẵn sàng chia sẻ khó 
khăn để cùng vượt qua tác động của đại dịch 
đã ban hành các chính sách hỗ trợ người lao 
động như: Hỗ trợ bữa trưa tại nơi làm việc, bổ 
sung chính sách hỗ trợ người lao động bị nhiễm 
Covid – 19 từ ngân sách Công ty, đẩy nhanh 
tiến độ hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách bảo 
hiểm xã hội cho người lao động.

ĐƯỢC ĐẢM BẢO CÁC QUYỀN LỢI 
CHÍNH ĐÁNG VỀ CẢ VẬT CHẤT VÀ 

TINH THẦN

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC              
CÂN BẰNG, THÂN THIỆN 

MỞ RỘNG HỖ TRỢ DO KHÓ KHĂN 
CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19
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IV. Quản trị công ty Báo cáo Thường niên 2021 
SỨC MẠNH TỔ CHỨC

1.	Cơ	cấu	cổ	đông

2.	Hội	đồng	quản	trịIV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tháng 7 năm 2021, VNDIRECT đã tăng vốn điều lệ thành công bằng phương án chào bán cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 14.500 đồng/
cp; số cổ phần còn lại được phân phối cho cổ đông khác với giá 18.500 đồng/cp. Kế hoạch tăng 
vốn thành công đã đưa vốn điều lệ của VNDIRECT tăng gấp đôi lên 4.349,5 tỷ đồng, góp phần 
bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư giấy tờ có giá, bảo lãnh phát hành 
chứng khoán và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có 
bảo đảm và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty. Bà Phạm Minh Hương có trên 25 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bà từng là 

một trong những thành viên đầu tiên đóng góp vào sự phát triển hoạt động của Ngân hàng 
Citibank N.A ở Việt Nam. Với cương vị Giám đốc kinh doanh vốn và tài chính – Country Treasurer 
trong 9 năm hoạt động ở Citibank, Bà Hương đã xây dựng được kinh nghiệm hoạt động trên thị 
trường tiền tệ và mối quan hệ kinh doanh với hệ thống tài chính ngân hàng, hiểu biết sâu sắc về 
quản trị kinh doanh trong một tổ chức tài chính ngân hàng hàng đầu ở thế giới. Với kinh nghiệm 
kinh doanh ở Citibank, Bà đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng nền móng và phát triển Công 
ty cổ phần Chứng khoán Sài gòn SSI, từ một công ty hoạt động môi giới với quy mô vốn 20 tỷ 
đồng trở thành một trong những định chế ngân hàng đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Vừa với vai trò 
là cổ đông lớn và vai trò Tổng giám đốc công ty, Bà đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm để 
làm nền tảng thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. 

Mang khát vọng xây dựng một công ty công nghệ số trong lĩnh vực tài chính, Bà Hương đã giành 
rất nhiều thời gian và tâm sức để xây dựng nền tảng hoạt động của VNDIRECT thành một công 
ty chứng khoán có dịch vụ khách hàng cá nhân uy tín nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. 
Không chỉ là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, Bà còn là một nhà lãnh đạo quản trị doanh nghiệp 
hiện đại và là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính - ngân hàng. Dưới 
sự lãnh đạo của Bà, VNDIRECT thực sự đã được thử thách qua khá nhiều những thăng trầm kinh 
doanh của một thị trường non trẻ như Việt Nam. Bà cũng là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa 
và là người tiên phong trong việc đưa sản phẩm mới tới thị trường. Sự đóng góp của Bà với cộng 
đồng chứng khoán có sức ảnh hưởng rất lớn và uy tín hoạt động cá nhân đã giúp cho Bà luôn là 
một nhà lãnh đạo có uy tín lớn trên thị trường tài chính Việt Nam. 

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Tháng 12/2006

17/06/1966

Việt Nam

Thạc sĩ hệ thống thông tin Đại học 
Bách khoa Kiev – Liên xô (cũ)

12.828.918 cổ phần tương ứng với 2,95%

04/2018	-	nay

2010 - 2018

2006 - 2010

2003 - 2005

1995 - 2002

1993 - 1994

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI

Giám đốc kinh doanh tiền tệ và thị trường tài chính - Ngân hàng Citibank

Chuyên gia đào tạo – Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông

BÀ	PHẠM	MINH	HƯƠNG	-	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH	TỰU	NỔI	BẬT:

QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC:

Cổ	đông Số	lượng	cổ	phần

1.905

232.145.326

122.447.260

434.944.687

76.431.074

3.921.027

Tỷ	lệ	

0,00044%

53,37%

28,15%

100%

17,57%

0,90%

Số	lượng	cổ	đông

1Cổ phiếu quỹ

Cá nhân trong nước

Tổ chức trong nước

Tổng

Tổ chức nước ngoài

Cá nhân nước ngoài

27.181

95

27.772

63

437
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Ông Hiền là một doanh nhân có nguyên tắc làm việc rất thận trọng và kỷ luật. Với nhiều năm 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, Ông Hiền đã mở rộng lĩnh 
vực hoạt động sang đầu tư và lãnh đạo IPA Investments thành một tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực 
bao gồm năng lượng, thực phẩm, dược, bất động sản và tài chính. Ông cũng là một doanh nhân 
có rất nhiều đóng góp trong công tác xã hội tạo thêm giá trị nhân văn và môi trường lành mạnh 
cho cộng đồng. 

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2019

15/10/1962

Việt Nam

Kỹ sư hàng hải – Đại học Hàng hải 
Việt Nam

180 cổ phần tương ứng với 0,00004%

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Thành viên Hội đồng quản trị (Độc lập)

Năm 2019

26/2/1988

Phần Lan

Thạc sỹ Khoa học tự nhiên 

1.150 cổ phần tương ứng với 0.00052%

11/2021	-	nay

2009 – 11/2021

2007	-	nay 

1998 - 2006

1996 - 1998

1989 - 1995

1985 - 1989

12/2014	–	nay

05/2010 - 11/2014 

Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT Giám đốc Điều hành Wipunen Asia Capital Pte. Ltd.

Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Chuyên viên phân tích đầu tư WIP Asset Management Ltd.

Sáng lập viên, Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A và 
thành viên HĐQT của nhiều công ty đầu tư mà IPA nắm giữ

Giám đốc - Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa VTS

Trưởng phòng kinh doanh - Công ty Vận tải biển Vũng Tàu Chi nhánh Hà Nội

Công ty Vận tải biển Ngoại thương

Công ty Vận tải biển Hà Nội

ÔNG	VŨ	HIỀN	– THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG	MIKAEL	NASTAMO		- THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH	TỰU	NỔI	BẬT:

QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC: QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC:
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࠸  Giám sát và tham mưu chiến lược phát triển trung dài hạn cho Công ty Cổ phần Chứng 
khoán VNDIRECT.

࠸  Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và chứng khoán.

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Thành viên Hội đồng quản trị (Độc lập)

Năm 2016

04/11/1983

Việt Nam

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học 
Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

0 cổ phần tương ứng với 0%

2016	-	nay

10/2016	-	nay	

2015	-	nay	

2014 - 2015

2011	-	nay

2007	-	nay

2005 - 2007

Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT 

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VietWash

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Beta Media

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp 
Hòa Cầm

Chuyên viên môi giới, CTCP Chứng khoán Mê Kông

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vietnam Foods

Thành viên HĐQT Công ty CP QSR Vietnam

ÔNG	PHẠM	LÊ	NHẬT	QUANG	-	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH	TỰU	NỔI	BẬT:

QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC:

࠸  Hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là người gắn bó với thị trường 
trái phiếu tại Việt Nam từ những ngày đầu phát triển.

࠸  Trong giai đoạn anh Quỳnh công tác tại BIDV, hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ của BIDV 
đã có nhiều bước phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả toàn diện về cả tầm nhìn, chiến lược 
hoạt động, mô hình tổ chức, bộ máy nhân sự, trình độ công nghệ, chính sách quản lý, phát 
triển sản phẩm, thị trường, khách hàng... và luôn là ngân hàng nằm trong danh sách các 
định chế dẫn đầu thị trường về các hoạt động kinh doanh ngoại hối, tiền gửi liên ngân hàng, 
kinh doanh trái phiếu, tư vấn phát hành trái phiếu, các sản phẩm phái sinh tài chính, các 
sản phẩm phái sinh về giá cả hàng hoá với nhiều giải thưởng từ các tổ chức quốc tế như 
Asiamoney, Asia Risks, Global Banking and Finance ...và nhiều bằng khen từ Bộ tài chính, Uỷ 
ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Hiêp hội thị trường...

࠸  Là một trong các sáng lập viên đầu tiên của Diễn đàn thị trường trái phiếu Việt Nam từ năm 
2006 và Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) từ năm 2009.

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Phó Chủ tịch HĐQT 

Năm 2020

02/09/1975

Việt Nam

Cử nhân Kinh tế 

0 cổ phần tương ứng với 0%

11/2021	-	nay	

2020 – 11/2021

2009	-	nay

2011 – 2019

2008 - 2018

2006 - 2010

2002 – 2005

1997 - 2000

Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Quyền Tổng Giám Đốc – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Tổng thư ký Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA

Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ, hội sở chính BIDV

Giám đốc BIDV International HongKong

Phó giám đốc Ban Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, hội sở chính BIDV

Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ, hội sở chính BIDV

Cán bộ tín dụng, Hội sở chính BIDV

ÔNG	ĐỖ	NGỌC	QUỲNH	–	PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

THÀNH	TỰU	NỔI	BẬT:

QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC:
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HOẠT	ĐỘNG	CỦA	CÁC	TIỂU	BAN	THUỘC	HĐQT

CÁC	CUỘC	HỌP	CỦA	HĐQT

࠸  Ban Kiểm toán nội bộ: Đánh giá một 
cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ 
các chính sách pháp luật, Điều lệ, các 
quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; 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 Tổng giám đốc nhằm 
hoàn thiện hệ thống này; Đánh giá việc 
tuân thủ các hoạt động kinh doanh đối 
với chính sách và quy trình nội bộ; Giám 
sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt 
động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ 
Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động 
kinh doanh của bản thân công ty và các 
giao dịch cá nhân của nhân viên Công ty; 
giám sát việc thực thi trách nhiệm của 
cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi 
trách nhiệm của đối tác đối với hoạt động 
đã ủy quyền; Tham mưu thiết lập 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; Kiểm tra nội dung và giám sát 
việc thực hiện các quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp và tuân thủ quy định của pháp 
luật về phòng chống rửa tiền; 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 cam 
kết trong hợp đồng; Thực hiện kiểm soát 
hệ thống công nghệ thông tin; Điều tra 
các vi phạm trong nội bộ công ty; Thực 
hiện kiểm toán nội bộ công ty; Thực hiện 
các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy 
định tại Điều lệ và quy chế do Hội đồng 
quản trị ban hành.

࠸  Hội đồng Quản trị rủi ro: Tham mưu cho 
HĐQT về các vấn đề liên quan đến Quản trị 
rủi ro của Công ty; Nghiên cứu, phát triển, 
ban hành chiến lược và chính sách, quy 
chế, quy trình quản trị rủi ro trong hoạt 
động của Công ty; Kiểm tra, đánh giá sự 
phù hợp hiệu quả và hiệu lực của Bộ phận 
quản trị rủi ro và của cả hệ thống quản trị

࠸  Hội đồng đầu tư: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, bảo 
lãnh phát hành, cho vay đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được 
quy định tại Điều lệ; Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính sách, quy định 
liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; Thay mặt HĐQT phê 
duyệt các nguyên tắc phân bổ vốn, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; Thay mặt HĐQT 
thẩm định, phê duyệt việc góp vốn hoặc mua bán cổ phần, phần vốn góp tại các doanh 
nghiệp của niêm yết/đăng ký giao dịch hoặc chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch 
nhưng không phải là hoạt động kinh doanh/tự doanh ngắn hạn thông thường. Quyết định, 
phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc của 
HĐQT mà chưa được phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc ban Tổng giám 
đốc thấy cần thiết có ý kiến của các thành viên HĐQT; Thực hiện các các quyền hạn và 
nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT hoặc Quyết định 
của Chủ tịch HĐQT.

rủi ro đã được thiết lập trong Công ty. Ban 
hành các chính sách, hạn mức rủi ro, quy 
định nguyên tắc, bộ tiêu chí, phân quyền 
quản lý và phê duyệt rủi ro, các tham số 
và mô hình quản trị rủi ro; Thực hiện các 
quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy 
định tại Điều lệ, Nghị quyết/Quy chế của 
HĐQT hoặc Quyết định của HĐQT.

࠸  Hội đồng nhân sự: Tham mưu cho HĐQT về 
các vấn đề liên quan đến hoạt động quản 
trị nhân sự của Công ty; Quyết định các 
vấn đề về chiến lược nhân sự của Công 
ty trong từng thời kỳ; Phê duyệt cơ cấu tổ 
chức và chức năng nhiệm vụ của Công 
ty; Phê duyệt các chế độ chính sách nhân 
sự, cơ chế lương thưởng, chế độ phúc lợi 
dành cho cán bộ nhân viên của Công ty; 
Thay mặt HĐQT quyết định việc tuyển 
dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các 
cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của 
HĐQT; Thay mặt HĐQT quyết định việc kỷ 
luật lao động đối với các cán bộ quản lý 
thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc các 
cán bộ nhân viên khác của Công ty khi 
thấy cần thiết; Thực hiện các quyền hạn 
và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 
lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT hoặc 
Quyết định của Hội đồng quản trị.

    

 

 

 

 

 

1            Phạm Minh Hương

Stt Thành	viên	BKS	
Số	buổi	họp	
tham	dự	

Tỷ	lệ	biểu	
quyết

Lý	do	không	
tham	dự	họp

11 100%

100%

100%

100%

100%

11

11

11

11

2            Vũ Hiền

3            Đỗ Ngọc Quỳnh 

4            Pekka Mikael Nastamo

5            Phạm Lê Nhật Quang
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10 06/9/2021 Thông qua phương án phát hành 
trái phiếu của Công ty ra công 
chúng, phương án sử dụng và trả 
nợ vốn thu được từ đợt chào bán 
trái phiếu ra công chúng, thông 
qua việc niêm yết trái phiếu trên 
sở giao dịch chứng khoán. 

100%542/2021/NQ-HĐQT

TT

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ngày

Ngày

20/01/2021

28/01/2021

28/01/2021

12/4/2021

27/4/2021

13/07/2021

19/07/2021

11/8/2021

06/9/2021

Nội	dung

Nội	dung

Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.  

NQ thông qua báo cáo của Ban 
điều hành về kết quả hoạt động 
của Công ty năm 2020 và định 
hướng kế hoạch hoạt động năm 
2021. 

QĐ về việc tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2021. 

Triển khai việc phát hành cổ phiếu 
ra công chúng để tăng vốn điều lệ 
theo phương án đã được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 
2021 thông qua. 

Về việc phát hành trái phiếu riêng 
lẻ năm 2021.

Thông qua kết quả chào bán cổ 
phiếu ra công chúng cho cổ đông 
hiện hữu thông qua hình thức thực 
hiện quyền. 

Thông qua việc thay đổi vốn điều 
lệ của Công ty. 

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản về việc 
niêm yết trái phiếu của Công ty 
và các vấn đề khác thuộc thẩm 
quyền của HĐQT. 

Thông qua việc thay đổi kế hoạch 
kinh doanh năm 2021 và tổ chức 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 
việc thay đổi kế hoạch kinh doanh 
năm 2021 của Công ty.  

Tỷ	lệ	
thông	
qua	

Tỷ	lệ	
thông
qua	

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Số	Nghị	quyết/
Quyết	định

Số	Nghị	quyết/
Quyết	định

56/2021/NQ-HĐQT

82/2021/NQ-HĐQT

75/2021/QĐ-HĐQT

229/2021/NQ-HĐQT

257/2021/VNDIRECT

437/2021/NQ-HĐQT

451/2021/NQ-HĐQT

508/2021/NQ-HĐQT

11

12

13

14

15

16

17

18

04/10/2021

13/10/2021

25/10/2021

22/11/2021

22/11/2021

13/07/2021

22/11/2021

16/12/2021

Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.  

Quyết định về tổ chức họp ĐHĐCĐ 
bất thường năm 2021. 

Thông qua báo cáo kết quả kinh 
doanh 09 tháng đầu năm 2021 và 
kế hoạch hoạt động 03 tháng tiếp 
theo của 2021.

Quyết định về việc thay đổi chức 
danh người quản lý Công ty. 

Quyết định miễn nhiệm chức 
danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty 

Quyết định về việc bổ nhiệm 
Quyền Tổng Giám đốc 

Quyết định về việc phân quyền ủy 
quyền cho Quyền Tổng Giám đốc 
Công ty. 

Quyết định về việc triển khai việc 
thực hiện chào bán cổ phiếu ra 
công chúng và phát hành cổ 
phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu. 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

620/2021/NQ-HĐQT 

651/2021/QĐ-HĐQT

677/2021/NQ-HĐQT

722/2021/QĐ-HĐQT

723/2021/QĐ-HĐQT

725/2021/QĐ-HĐQT

726/2021/QĐ-HĐQT

767/2021/NQ-HĐQT 

541/2021/NQ-HĐQT

CÁC	NGHỊ	QUYẾT/QUYẾT	ĐỊNH	CỦA	HĐQT	
Trong năm 2021, Chủ tịch HĐQT của Công ty đã thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết 
định sau đây trên cơ sở các cuộc họp được tổ chức dưới các hình thức phù hợp với quy định của 
pháp luật và/hoặc các ủy quyền của HĐQT:
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3.	Ban	kiểm	soát

• Nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trong thời kỳ đầu 
thành lập.

• 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và tái cấu trúc Doanh nghiệp.

• Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán ở các doanh nghiệp lớn.

• Giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động kinh doanh của VNDIRECT. 

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Trưởng Ban Kiểm soát 

Năm 2012

17/10/1977

Việt Nam

Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng 
– Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

0 cổ phần tương ứng với 0%

2012	-	nay

2010	-	nay

2007 - 2009

2006

2005 - 2006

1999 - 2004

Trưởng Ban Kiểm soát – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Trưởng phòng tư vấn và phát triển sản phẩm – Công ty CP Giải pháp phần mềm 
Tài chính

Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Kế toán trưởng - Công ty CP Tập đoàn I.P.A

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư XNK Quảng Ninh

BÀ	HOÀNG	THÚY	NGA	–TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH	TỰU	NỔI	BẬT:

THÀNH	TỰU	NỔI	BẬT:

QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC:

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2015

24/03/1987

Việt Nam

Cử nhân Kế toán tổng hợp – Trường Đại 
học Kinh tế Quốc dân

0 cổ phần tương ứng với 0%

2015	-	nay

2010	-	nay	

2009 - 2010

Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Nhân viên kế toán – Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A

Nhân viên kế toán – Công ty CP Dịch vụ hậu cần VT

BÀ	NGUYỄN	THỊ	MINH	HẠNH		-	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC:
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• Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

• Giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động kinh doanh của VNDIRECT. 

Chức	vụ	hiện	nay:

Thời	điểm	được	bổ	nhiệm:

Ngày,	tháng,	năm	sinh:

Quốc	tịch:

Tỷ	lệ	sở	hữu	cổ	phần	có	
quyền	biểu	quyết:

Trình	độ	chuyên	môn:

Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm 2012

04/11/1983

Việt Nam

Thạc sỹ Kinh tế - Chương trình Cao học 
Erasmus Mundus do Ủy Ban Châu Âu tài trợ

0 cổ phần tương ứng với 0%

2012	-	nay

2015	-	nay

2007 - 2014

2005 - 2006

Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Phó Giám đốc – Công ty TNHH Thương mại Vistar

Chuyên viên đầu tư – Quỹ Đầu tư Vietnam Investments Group

Kế toán trưởng - Công ty CP Tập đoàn I.P.A

BÀ	HUỲNH	THANH	BÌNH	MINH	–	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH	TỰU	NỔI	BẬT:

QUÁ	TRÌNH	CÔNG	TÁC:

Cuộc	họp	của	BKS	

HOẠT	ĐỘNG	GIÁM	SÁT	CỦA	BKS	ĐỐI	VỚI	HĐQT,	BAN	TỔNG	GIÁM	ĐỐC	VÀ	CỔ	ĐÔNG

HOẠT	ĐỘNG	KHÁC	CỦA	BKS

THÙ	LAO	VÀ	CÁC	KHOẢN	LỢI	ÍCH	CỦA	HỘI	ĐỒNG	QUẢN	TRỊ,	BAN	GIÁM	ĐỐC	VÀ	BAN	
KIỂM	SOÁT

SỰ	PHỐI	HỢP	HOẠT	ĐỘNG	GIỮA	BKS	ĐỐI	VỚI	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	HĐQT,	BAN	TỔNG	
GIÁM	ĐỐC	VÀ	CÁC	CÁN	BỘ	QUẢN	LÝ	KHÁC

STT

1

2

3

Số	buổi	họp	
tham	dự	

04

04

04

Tỷ	lệ	tham	
dự	họp

Tỷ	lệ	biểu	
quyết

100%

Lý	do	không	
tham	dự	họp

100%

100%100%

100%100%

Thành	viên	BKS

Hoàng Thúy Nga

Huỳnh Thanh Bình Minh

Nguyễn Thị Minh Hạnh

BKS thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự 
tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hoạt 
động của HĐQT công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, 
Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ của Công ty. Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm 
vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
và HĐQT. 

BKS Công ty cũng dành thời gian quan sát, đánh giá các hoạt động khác của Công ty trong năm 
2021, đặc biệt là các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án phát triển 
của Công ty.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 là 600 triệu đồng, 
trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền 
thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức 
vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 510 triệu 
đồng/tháng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao 
động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Trong các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp của BKS đối với tình hình triển khai kế hoạch kinh 
doanh của Công ty, BKS thường xuyên phối hợp, đưa ra các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu 
hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty nhằm có đầy 
đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc. Trong năm 2021 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong 
việc thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát 
trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 
lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
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TT

1

3

5

6

7

9

Quan	hệ	với	
người	nội	bộ	

Cổ đông lớn 18.211.280

10.782.380

0

56.188.354

3.325.000

0

8,73%

5,17%

0

25,49% 

1,55% 

0%

Cổ đông lớn 

Người có 
liên quan 
của Ông Vũ 
Hiền 

Người có 
liên quan 
của Ông Vũ 
Hiền 

Người có 
liên quan 
của Ông 
Pekka 
Mikael 
Nastamo 

Thành viên 
HĐQT 

Lý	do	
tăng,	
giảm		

Bán 

Bán 

Chuyển 
quyền sở 
hữu do 
sáp nhập 
doanh 
nghiệp  

Nhận 
chuyển 
quyền sở 
hữu do 
sáp nhập 
doanh 
nghiệp 

Bán

Bán

Người	thực	
hiện	giao

Pyn Elite Fund 
(Non-Ucits)

2 Cổ đông lớn 15.999.280 7,67% Bán Pyn Elite Fund 
(Non-Ucits)

Pyn Elite Fund 
(Non-Ucits)

4 8.782.380 4,21%Cổ đông lớn Bán Pyn Elite Fund 
(Non-Ucits)

Công ty TNHH
Một thành viên 
Tài chính IPA  

Công ty CP 
Tập đoàn 
Đầu tư I.P.A  

Access S.A., 
Sicav-Sif – 
Asia Top Picks.

8 0 0%

9,07%

7,10%

25,49% 

0%

3,10%

0,0005%

8,04%

5,17%

18.909.370

14.796.580

56.188.354

0

6.650.000

2.300

16.762.080

10.782.380

3.325.000 0,7645%Người có 
liên quan 
của Ông 
Pekka 
Mikael 
Nastamo 

BánAccess S.A., 
Sicav-Sif 
– Asia Top 
Picks.

Pekka Mikael 
Nastamo

Số	cổ	phiếu	sở	hữu
đầu	kỳ	

Số	
cổ	phiếu	

Tỷ	lệ

Số	cổ	phiếu	sở	
hữu	cuối	kỳ	
Số	

cổ	phiếu	
Tỷ	lệ

GIAO	DỊCH	CỦA	NGƯỜI	NỘI	BỘ	VÀ	NGƯỜI	CÓ	LIÊN	QUAN	ĐỐI	VỚI	CỔ	PHIẾU	CỦA	
CÔNG	TY:	


