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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT CỌC MUA TRÁI PHIẾU 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 

INSTRUCTIONS ON BOND SUBSCRIPTION AND PAYMENT OF BOND PURCHASE 

DEPOSIT FROM VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 

ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 1 

FIRST PUBLIC OFFERING OF BONDS 

Mã Trái Phiếu: VNDL2122006; VNDL2123007; VNDL2124008 (gọi chung là “Trái Phiếu”) 

Bond code: VNDL2122006; VNDL2123007; VNDL2124008 (collectively referred to as 

“Bonds”) 

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 308/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2021) 

(Certificate of Registration of Bond Offering No. 308/GCN-UBCK issued by the Chairman of 

State Securities Commission of Vietnam on December 16th, 2021) 

1. Thời Gian Chào Bán: Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 07/03/2022 

Offering period: From February 14th, 2022 to March 7th, 2022 

2. Ngày Phát Hành Dự Kiến: 07/03/2022 (“Ngày Phát Hành”) 

Expected Release Date: March 7th, 2022 (“Release Date”) 

3. Tổ Chức Nhận Đăng Ký Mua Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

(“VNDIRECT” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) 

Bond Subscription Registrar: VNDIRECT Securities Corporation (“VNDIRECT” or “the 

Issuer”) 

4. Phương Thức Nhận Đăng Ký Mua Trái Phiếu: 

Bond Subscription Method: 

4.1 Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu: theo quy định tại Phụ lục đính kèm Hướng dẫn này. 

Place of Bond subscription : as specified in the Appendix attached to this Instructions. 

4.2 Phương thức đăng ký mua Trái Phiếu/ Bond subscription methods: 

1. Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu quy 

định tại mục 4.1 nêu trên 

The customers may submit the subscription documents directly at the place of Bond 

Subscription specified in Section 4.1 above. 

2. Khách hàng đăng ký mua Trái Phiếu qua Nhân viên kinh doanh của VNDIRECT  

 The customers may register the Bonds subscription via sales staff of VNDIRECT. 

3. Khách hàng tải mẫu Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu qua website: 

https://www.vndirect.com.vn/, in và gửi đến VNDIRECT qua bưu điện theo địa chỉ 

sau: 

https://www.vndirect.com.vn/
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The customers may download the Bond Subscription Form via the website: 

https://www.vndirect.com.vn/, fill in, print and send to VNDIRECT by post to the 

following address: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT/ VNDIRECT Securities Corporation 

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Address: No. 1 Nguyen Thuong Hien Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, 

Hanoi 

Người nhận: Phòng Sale Desk  

Attn: Sale Desk Department 

Điều kiện để hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu của khách hàng gửi qua bưu điện hợp lệ: 

theo quy định tại Phụ lục đính kèm Hướng dẫn này. 

The qualification conditions applied to the Customer's Bond subscription documents 

sent by post: as specified in the Appendix attached to the Instructions. 

5. Thủ Tục Đăng Ký Mua Trái Phiếu/ Bond Subscription Procedure: 

 Bước 1: Đăng Ký Mua Trái Phiếu 

Step 1: Bond Subscription 

1.1. Khách hàng cá nhân trong nước/ Domestic individual customer 

- Khách hàng thực hiện mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại VNDIRECT (nếu 

chưa có tài khoản lưu ký chứng khoán) 

The customer must open a securities depository account at VNDIRECT (if no 

securities depository account is available).  

- Khách hàng đăng ký mua Trái phiếu theo một trong các phương thức đăng ký 

mua Trái Phiếu quy định tại mục 4.2 nêu trên. Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu 

phải được nộp/gửi về VNDIRECT muộn nhất 10h00 ngày 07/03/2022, bao 

gồm: 

The customers must register to the Bond Subscription via one of the Bond 

Subscription methods specified in Section 4.2 above. The Bond subscription 

documents must be submitted/sent to VNDIRECT no later than 10:00 a.m. on 

March 7th, 2022, including:  

(i) 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin 

và ký, ghi rõ họ tên (sau khi xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu 

hợp lệ, khách hàng sẽ nhận lại 01 (một) Giấy Đăng Ký Mua Trái 

Phiếu có xác nhận của VNDIRECT); 

02 (two) Bond Subscription Forms which are filled in and signed with 

full name (after confirming the validity of Bond Subscription Forms, 

the customer will receive 01 (one) Bond Subscription Form certified 

by VNDIRECT); 

(ii) 01 (một) bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. 

01 (one) copy of valid ID Card/Citizen Card. 

1.2. Khách hàng tổ chức trong nước/ Domestic organization custormer 

- Khách hàng thực hiện mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại VNDIRECT (nếu 

chưa có tài khoản lưu ký chứng khoán) 

https://www.vndirect.com.vn/
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The customer must open a securities depository account at VNDIRECT (if no 

securities depository account is available). 

- Khách hàng đăng ký mua Trái phiếu theo một trong các phương thức đăng ký 

mua Trái Phiếu quy định tại mục 4.2 nêu trên. Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu 

phải được nộp/gửi về VNDIRECT muộn nhất 10h00 ngày 07/03/2022 (ngoại 

trừ Hồ sơ pháp lý của Khách hàng quy định tại mục (iii) dưới đây phải được 

nộp/gửi về VNDIRECT muộn nhất là ngày 01/03/2022), bao gồm: 

The customers must register the Bonds Subscription by one of the Bond 

Subscription methods specified in Section 4.2 above. The Bond Subscription 

documents must be submitted/sent to VNDIRECT no later than 10:00 a.m. on 

March 7th, 2022 (except for the legal documents of the customer specified in 

item (iii) below which must be submitted/sent to VNDIRECT no later than 

March 1st, 2022), including:   

(i) Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp tại 

quầy);  

Referral of the person to submit the documents (applied for direct 

submission at the counter) 

(ii) 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, 

ký đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người 

được ủy quyền hợp lệ (nếu có) (sau khi xác nhận Giấy Đăng Ký Mua 

Trái Phiếu hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận lại 01 (một) Giấy Đăng Ký 

Mua Trái Phiếu có xác nhận của VNDIRECT);  

02 (two) Bond Subscription Forms which are filled incompletely, 

signed and stamped with full name of the legal representative or duly 

authorized person (if any) (after confirming the validity of the Bond 

Subscription Forms, the customer will receive 01 (one) Bond 

Subscription Form certified by VNDIRECT);  

(iii) Hồ sơ pháp lý còn thời hạn hiệu lực của khách hàng tổ chức theo quy 

định tại Phụ lục dưới đây. 

Valid legal documents of the organization customers as specified in 

the Appendix below. 

1.3. Khách hàng cá nhân/tổ chức nước ngoài/ Foreign individuals/organization 

customers 

Ngoài các quy định như đối với cá nhân, tổ chức trong nước, Hồ sơ đăng ký mua 

Trái Phiếu của khách hàng cá nhân, tổ chức nước ngoài cần bổ sung: 

In addition to the same requirements applied for domestic individuals and 

organizations, the documentfor Bond subscription of foreign individuals and 

organizations shall include: 

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty 

chứng khoán nơi khách hàng mở tài khoản lưu ký). 

Certificate of securities trading code issued by Vietnam Securities Depository 

(a copy certified by the depository bank or securities company where the 

customer opens a depository account) 

- Có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp phù hợp với quy định của pháp luật Việt 

Nam 
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Having an indirect investment capital account in accordance with the 

provisions of Vietnamese law. 

Ngoài Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu như quy định tại mục 1.1, 1.2, 1.3 nêu trên (tùy trường hợp 

áp dụng), trường hợp khách hàng có nhân viên kinh doanh của VNDIRECT tư vấn cho khách 

hàng đặt mua Trái Phiếu, khách hàng cần bổ sung phiếu Thông tin người tư vấn phân phối trái 

phiếu theo mẫu đăng tải tại website: https://www.vndirect.com.vn/ đã được điền đầy đủ thông 

tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có).  

In addition to the Bond Subscription documents as specified in Sections 1.1, 1.2, 1.3 above (if 

applicable), if the customer is advised to subscribe Bonds by a sales staff of VNDIRECT, it is 

necessary to fill in the Bond Distribution Advisor Information form posted on the website at: 

https://www.vndirect.com.vn/ which must be signed with full name and stamped (if any). 

 Bước 2: Thanh Toán Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu 

Step 2: Payment of Bond Purchase Deposit 

- Khách hàng nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu như được ghi nhận trong Giấy Đăng 

Ký Mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của VNDIRECT theo chỉ dẫn dưới 

đây. Hạn cuối cùng VNDIRECT nhận đăng ký và tiền đặt cọc của đợt chào bán: 

10h00 ngày 07/03/2022.  
The customers must pay the Bond Purchase Deposit as specified in the Bond 

Subscription Form to VNDIRECT's dedicated account as instructed below. 

Deadline for VNDIRECT to accept the subscription and deposit for the offering: 

10:00 a.m. on March 7th, 2022 

 Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Beneficiary: VNDIRECT Securities Corporation 

 Số tài khoản: 148001536619 

Account No.: 148001536619 

 Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 

Ba Đình 

At: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Dinh 

Branch 

 Nội dung: [Tên khách hàng] [GCNĐKDN/CMND/CCCD] thanh toan tien dat 

coc mua [Số lượng trái phiếu] [mã trái phiếu].  

Contents: [Customer name] [Business Registration Certificate/ ID Card/ 

Citizen Card] makes payment for purchase of [Amount of bonds] [bond 

code]. 

Lưu ý/ Notes:  

+ Nếu khách hàng không hoàn thành việc chuyển tiền đặt cọc mua trái phiếu vào 

tài khoản chuyên dụng của VNDIRECT đúng thời gian quy định như trên, Giấy 

Đăng Ký Mua Trái Phiếu của Khách hàng sẽ được coi là hết hiệu lực.  

 If the customer fails to complete the transfer of the bond purchase deposit to 

VNDIRECT's dedicated account within the aforesaid time limit, the customer's 

Bond Subscription Form will be deemed invalid. 

+ Nếu Khách hàng đăng ký mua nhiều hơn một Trái Phiếu trong số các Trái 

Phiếu VNDL2122006, Trái Phiếu VNDL2123007 và Trái Phiếu VNDL2124008 

thì khách hàng cần chuyển khoản nhiều lần, trong đó mỗi lần chuyển khoản 

tương ứng với một mã Trái Phiếu mà khách hàng đăng ký mua theo nội dung 

chuyển khoản đã quy định nêu trên. 

https://www.vndirect.com.vn/
https://www.vndirect.com.vn/
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If the customer subscribes more than one type of Bond among VNDL2122006, 

VNDL2123007 and VNDL2124008, the purchase deposit for each Bond code that 

the customer subscribe must be transferred separately according to the transfer 

instruction specified above. 

- Kết thúc thời gian chào bán trái phiếu (ngày 07/03/2022), VNDIRECT sẽ chuyển 

số tiền đặt cọc mua trái phiếu từ tài khoản chuyên dụng của VNDIRECT vào Tài 

khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng trái phiếu đăng 

ký mua thành công của đợt chào bán được xác định theo quy tắc nêu tại Bước 3 

dưới đây. 

At the end of the offering period (March 7th, 2022), VNDIRECT will transfer the 

bond purchase deposit from VNDIRECT's dedicated account to the Issuer's 

escrow account corresponding to the number of successfully subscribed Bonds of 

the offering period which is determined according to the principles mentioned in 

Step 3 below. 

 Bước 3: Xác Nhận Đặt Mua Thành Công 

Step 3: Confirmation of Successful Subscription 

- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, VNDIRECT sẽ gửi 

thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng khách hàng (theo hình thức trực 

tuyến hoặc theo địa chỉ khách hàng đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái 

Phiếu) với nguyên tắc như sau:  

Within 05 (five) business days from the Release Date, VNDIRECT will send a 

notice for confirmation of successful subscription to each customer (either online 

or at the customer address registered on the Bond Subscription Form) with the 

following principles: 

(i) Nếu tổng số lượng trái phiếu của tất cả các khách hàng đăng ký mua không 

vượt quá số lượng trái phiếu được phép chào bán, khách hàng sẽ được xác 

nhận mua thành công toàn bộ số lượng trái phiếu đăng ký mua.  

If the total number of bonds registered to be subscribed does not exceed 

the number of bonds allowed to be offered for sale, customers will receive 

confirmation of successful subscription for all of the subscribed bonds. 

(ii) Nếu số lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng trái phiếu được 

phép chào bán, khách hàng sẽ được phân bổ số lượng trái phiếu theo tỷ lệ 

của tổng số lượng trái phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng trái 

phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán (“Tỷ Lệ Đặt Mua Thành 

Công”).  

If the number of bonds subscribed exceeds the number of bonds allowed to 

be offered for sale, the customers will be allocated the number of bonds in 

a ratio of the total number of bonds allowed to be offered for sale to the 

total number of subscribed bonds during the offering period (“Success 

Rate of Subscription”). 

Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, 

VNDIRECT sẽ ban hành thông báo về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và 

việc phân bổ số lượng trái phiếu đặt mua (“Thông Báo”); và thực hiện 

phân bổ số lượng trái phiếu cho từng khách hàng theo Tỷ Lệ Đặt Mua 

Thành Công tại Thông Báo. Khách hàng sẽ được hoàn trả số tiền chênh 

lệch giữa số tiền đặt cọc mua trái phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua 

thành công của khách hàng theo quy định tại Bước 4 dưới đây.  
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Within 01 (one) business day from the closing date of the offering period, 

VNDIRECT will issue a notice on the Success Rate of Subscription and the 

allocation of the number of subscribed bonds (“Notice”) and allocate the 

number of bonds to each customer based on the Success Rate of 

Subscription at the Notice. The difference between the paid bond purchase 

deposit amount and the customer's successful subscribed value as 

specified in Step 4 below will be refunded to the customer. 

(iii) Nếu số lượng trái phiếu đặt mua của khách hàng không đáp ứng đủ số 

lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu được quy định, khách hàng sẽ được hoàn 

trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định tại Bước 4 dưới đây.  

If the number of bonds subscribed by the customers does not meet the 

minimum number of subscribed bonds as prescribed, the entire paid 

amount will be refunded to the customer as specified in Step 4 below. 

(iv) Nếu khách hàng nộp tiền không đúng theo quy định của Hướng Dẫn Thực 

Hiện Đăng Ký và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu này hoặc không đúng 

so với nội dung của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (dẫn tới Giấy Đăng Ký 

Mua Trái Phiếu được coi là hết hiệu lực) thì khách hàng sẽ được hoàn trả 

toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định tại Bước 4 dưới đây.  

If the customer fails to make payments as prescribed in the Instructions on 

Bond Subscription and Payment of Bond Purchase Deposit or the contents 

of the Bond Subscription Form (which causes the Bond Subscription Form 

to be deemed invalid), the entire paid amount will be refunded to the 

customer as specified in Step 4 below. 

Các khoản tiền mà khách hàng được hoàn trả theo nội dung (ii) đến (iv) trên đây 

được gọi chung là Khoản Tiền Nhận Lại.  

The amounts to which the customer is refunded under (ii) to (iv) above are 

collectively referred to as the Refund Amount. 

- Khách hàng đặt mua trái phiếu thành công sẽ trở thành chủ sở hữu đối với số 

lượng trái phiếu đặt mua thành công tương ứng và được ghi nhận vào Sổ Đăng Ký 

danh sách người sở hữu trái phiếu kể từ Ngày Phát Hành. 

The customers who successfully subscribe bonds will become the owners for the 

corresponding number of successfully subscribed bonds and will be recorded in 

the List of Registered Bondholders from the Release Date. 

 Bước 4: Nhận Khoản Tiền Nhận Lại 

Step 4: Refund Amount 

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái 

phiếu được giải tỏa (Tài khoản phong tỏa chỉ được giải tỏa sau khi Tổ Chức Phát Hành 

nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán), Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được 

hoàn trả cho khách hàng như đã nêu tại Bước 3 vào tài khoản ngân hàng theo thông tin tại 

Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể 

nhận tiền, VNDIRECT sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của 

khách hàng trên tài khoản chuyên dụng của VNDIRECT cho tới khi nhận được thông báo 

chỉ dẫn mới của khách hàng. 

Within 05 (five) business days from the date that the Escrow account is released (the 

Escrow account will be released after the Issuer receives the State Securities 

Commission's notice on receipt of the report on the offering period results). The Refund 
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Amount will be refunded to the customer as stated in Step 3 to a bank account specified 

in the Bond Subscription Form. If the registered bank account cannot receive money, 

VNDIRECT will notify and temporarily keep the customer's Refund Amount in 

VNDIRECT's dedicated account until receiving new instructions from the customer. 
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PHỤ LỤC/ APPENDIX 

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC 

LIST OF LEGAL DOCUMENTS OF INSTITUTIONAL INVESTORS 

(Danh mục có tính chất tham khảo và VNDIRECT sẽ quyết định tính hợp lệ của hồ sơ dựa trên 

hiện trạng thực tế của khách hàng) 

(The list is for reference only and VNDIRECT will decide the validity of the documentation 

based on the actual status of the customer) 

Ghi chú: các giấy tờ được cung cấp là bản đang có hiệu lực 

Remarks: documents provided are the current version. 

STT 

No. 

Tên văn bản 

Name 

Hình thức văn bản 

Form  

Số lượng (bản) 

Counterparts 

(copies) 

1 Giấy tờ định danh của khách 

hàng tổ chức: Quyết định thành 

lập/Giấy phép hoạt động/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác 

có giá trị pháp lý tương đương 

theo quy định của pháp luật.  

Identification documents of 

institutional customers: 

Establishment 

Decision/Operation 

License/Certificate of Business 

Registration/Certificate of 

Investment Registration or other 

documents of equivalent legal 

validity as prescribed by law. 

Bản sao chứng thực 

Certified copy 

01 

2 Điều lệ 

Charter 

Bản sao y công ty 

True copy certified by the 

Company 

01 

3 Phê duyệt nội bộ về việc đầu tư 

của cấp có thẩm quyền phê 

duyệt của nhà đầu tư tổ chức 

(nếu có) 

Internal approval of investment 

issued by the approval authority 

of institutional investors (if any) 

Bản sao y công ty 

True copy certified by the 

Company 

01 

4 Văn bản bổ nhiệm Người đại 

diện theo pháp luật 

(Không yêu cầu cung cấp trong 

trường hợp trên Giấy tờ định 

danh của khách hàng tổ chức đã 

thể hiện rõ) 

Writing appointment of legal 

representative 

(It is not required to provide in 

- Bản sao chứng thực: Nếu văn 

bản do cơ quan quản lý cấp; hoặc/ 

Certified copy: If the document is 

issued by a management agency; 

or 

- Bản sao y công ty: Nếu văn bản 

do nhà đầu tư tổ chức ban hành/ A 

copy certified by the Company: If 

the document is issued by an 

01 
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the case the identity document of 

the institutional customer is 

apparent ) 

institutional investor. 

5 Giấy tờ chứng thực cá nhân của 

Người đại diện theo pháp luật: 

CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc 

giấy tờ tương đương còn hiệu 

lực  

The identification documents of 

the legal representative: Valid 

Citizen Card/ID Card/Passport 

or equivalent document 

Bản sao chứng thực 

Certified copy 

01 

6 Mẫu chữ ký của Người đại diện 

theo pháp luật 

The specimen signature of legal 

representative 

Bản gốc/Bản sao y công ty 

Original/True copy certified by 

the Company 

01 

7 Văn bản ủy quyền cho Người 

được ủy quyền/Đại diện về việc 

ký kết các hợp đồng, văn bản 

giữa Nhà đầu tư tổ chức và 

VNDIRECT 

Power of Attorney for the 

Authorized 

Person/Representative to 

authorise the signing of 

contracts and documents 

between the Institutional 

Investor and VNDIRECT 

Bản sao y công ty 

True copy certified by the 

Company 

01 

8 Văn bản bổ nhiệm của Người 

được ủy quyền/Đại diện 

Written Appointment of the 

Authorized 

Person/Representative 

Bản sao y công ty 

True copy certified by the 

Company 

 

9 Mẫu chữ ký của Người được ủy 

quyền/Đại diện 

The Specimen signature of the 

Authorized 

Person/Representative 

Bản gốc/Bản sao y công ty 

Original/True copy certified by 

the Company 

01 

10 Giấy tờ chứng thực cá nhân của 

Người được ủy quyền/Đại diện: 

CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc 

giấy tờ tương đương còn hiệu 

lực  

The identification documents of 

the Authorized 

Person/Representative Valid 

Citizen Card/ID Card/Passport 

or equivalent document 

Bản sao chứng thực 

Certified copy 

01 
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PHỤ LỤC/ APPENDIX 

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU  

BOND SUBSCRIPTION PLACE  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 

AT VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 

(i) Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  

 Địa chỉ: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  

 Headquarters of VNDIRECT Securities Corporation  

Address: No. 1 Nguyen Thuong Hien Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, 

Hanoi  

(ii) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Phòng giao dịch Lê Văn Lương  

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

 VNDIRECT Securities Corporation - Le Van Luong Transaction Office  

Address: 3rd floor, Diamond Flower Building, 48 Le Van Luong Street, Thanh Xuan 

District, Hanoi 

(iii) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Nam Định 

 Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, TP. Nam Định 

 VNDIRECT Securities Corporation – Nam Dinh Branch 

 Address: No. 5 Nguyen Du Street, Nguyen Du Ward, Nam Dinh City 

(iv) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

 Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận1, TP. Hồ Chí Minh 

 VNDIRECT Securities Corporation – Ho Chi Minh City Branch 

 Address: THE 90th PASTEUR Building, No. 90 Pasteur, District1, Ho Chi Minh City 

(v) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Phòng giao dịch Sala 

 Địa chỉ: Số 151 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

 VNDIRECT Securities Corporation – Sala Transaction Office 

 Address: No. 151 Nguyen Co Thach, District 2, Ho Chi Minh City 

(vi) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Đà Nẵng 

 Địa chỉ: 57 Duy Tân, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

 VNDIRECT Securities Corporation – Da Nang Branch 

 Address: 57 Duy Tan Street, Hai Chau District, Da Nang. 

(vii) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Vinh – Nghệ An 

 Địa chỉ: T354B Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An. 
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 VNDIRECT Securities Corporation – Vinh Branch – Nghe An Province 

 Address: T354B Nguyen Van Cu Street, Hung Phuc Ward,  Vinh City, Nghe An. 

(viii) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Bình Dương 

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, 

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 VNDIRECT Securities Corporation – Binh Duong Branch 

Address: 18th floor, Becamex Tower, No. 230 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa Ward, Thu 

Dau Mot City, Binh Duong Province 
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PHỤ LỤC/ APPENDIX 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU GỬI QUA BƯU ĐIỆN LÀ HỢP 

LỆ 

QUALIFICATION CONDITIONS OF THE POSTED BOND SUBSCRIPTION 

DOCUMENTS  

1. Khách hàng đã được xác thực. Để được xác thực, Khách hàng thực hiện xác thực theo 

một trong các phương thức xác thực sau: 

The Customers have been authenticated. For authentication, one of the following 

authentication methods must be carried out: 

(i) Văn bản xác thực khách hàng của Ủy ban nhân dân phường xã, cơ quan công chứng 

có thẩm quyền; 

Customer Authentication Documents of the People's Committee of the ward or 

commune, competent notary agencies; 

(ii) Giấy rút tiền có dấu TRÒN đỏ của ngân hàng có đầy đủ thông tin CMND/CCCD của 

khách hàng, chữ ký của khách hàng phải rõ nét và giống với chữ ký trên hồ sơ đăng ký 

mua Trái Phiếu gửi cho VNDIRECT; 

Withdrawal Document with the bank's red ROUND Seal Stamp and full information of 

the customer's ID Card/Citizen Card; the customer's signature must be clear and 

identical to the signature on the documents for Bond subscription sent to VNDIRECT; 

(iii) Giấy đăng ký kết hôn có chữ ký rõ nét của khách hàng và giống với chữ ký của khách 

hàng trên hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu gửi cho VNDIRECT; 

Marriage Certificate with clear signature of the customer which must be identical to the 

customer’s signature on the documents for Bond subscription sent to VNDIRECT; 

(iv) Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, Hợp đồng khác có công chứng/chứng 

thực trong đó có chữ ký rõ nét của của khách hàng và giống với chữ ký của khách hàng 

trên hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu gửi cho VNDIRECT; 

Real estate transfer contract, other notarized/certified contracts with clear signature of 

the customer which must be identical to the customer’s signature on the documents for 

Bond subscription sent to VNDIRECT 

(v) Xác thực từ xa thông qua phương tiện điện tử (eKYC) 

Remote authentication via electronic means (eKYC) 

2. Thời gian nhận hồ sơ: căn cứ theo dấu xác nhận của bưu điện, muộn nhất trước 10h00 

ngày 07/03/2022 (ngoại trừ Hồ sơ pháp lý của khách hàng tổ chức phải được gửi về 

VNDIRECT muộn nhất ngày 01/03/2022). 

Deadline for documents submission: based on the confirmation stamp of the post office, 

no later than 10:00 a.m. on March 7th, 2022 (except for the legal documents of the 

customer which must be submitted/sent to VNDIRECT no later than March 1st, 2022). 

 


