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THÔNG ĐIỆP TỪ  

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

 
 

 

 
Ông Tsuyoshi Imai – Chủ tịch 

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản 

 Kính thưa Quý vị, 

 

Năm 2021 là một năm đầy biến động khi nhân 

loại phải vật lộn với đại dịch COVID-19 và nền 

kinh tế toàn cầu bị sụt giảm nghiêm trọng, một 

diễn biến tất yếu khi các quốc gia thực hiện chính 

sách đóng cửa khiến toàn thế giới suy sụp. 

 

Tất cả các sự kiện trên, chắc chắn, sẽ gia tăng sự 

lo ngại của chúng ta về tương lai. 

 

Tôi xin gửi lời cảm thông và chia sẻ chân thành 

nhất đến những người không may đã mắc phải 

căn bệnh COVID-19. 

 

Với tư cách là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản, tôi rất 

vinh dự được gửi thông điệp này tới Quý vị. 

 

Chúng tôi đã hết sức nỗ lực và hoàn thành mục tiêu bù đắp hết số lỗ lũy kế các năm 

qua. Tôi xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất thay lời cám ơn tới toàn thể cán 

bộ nhân viên JSI. 

 

JSI đã chứng kiến nhiều đổi thay trong suốt thập kỷ qua. Đáng chú ý nhất, từ ngày 

chính thức trở thành công ty con của Công ty Chứng khoán Aizawa (hiện nay đã đổi 

tên thành Tập đoàn Chứng khoán Aizawa) vào tháng 06 năm 2018, chúng tôi đã nỗ 

lực không ngừng nghỉ để xây dựng một JSI hoàn toàn mới, vững mạnh hơn. 

 

Tập đoàn Chứng khoán Aizawa là một công ty tại Nhật Bản tập trung kinh doanh chủ 

yếu tại khu vực châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Theo đó, JSI không ngừng mở rộng, 

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khi làm việc với 

các tổ chức nước ngoài. 
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Chủ tịch Tập đoàn Chứng khoán Aizawa Takuya Aizawa trong khuôn khổ  

cuộc hội kiến tại Nhật Bản giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính  

và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko  

 

Vượt qua mọi khó khăn, chúng tôi sẽ tiếp tục có những bước tiến dài vì lợi ích cao 

nhất của khách hàng, phấn đấu để đáp ứng sự kỳ vọng của Chủ sở hữu. 

 

Chúng tôi không ngại thử thách khi có mặt tại đây, đất nước Việt Nam tươi đẹp, phát 

triển bền vững và cũng đang đối mặt với nhiều thử thách mới. 

 

Lời cuối, tôi xin chúc các 

Quý vị và gia đình sức 

khỏe dồi dào, bình an và 

thịnh vượng, đồng thời xin 

nhấn mạnh tới Quý vị rằng 

JSI sẽ không ngừng tiến về 

phía trước. 

 

Chúng tôi mong rằng JSI 

sẽ mãi nhận được sự hỗ trợ 

và ủng hộ từ Quý vị. 

  

 
Tập thể nhân viên JSI 

 

Kính thư, 

 

TSUYOSHI IMAI 

Chủ tịch công ty 

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản 
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THÔNG TIN CHUNG 

 

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
 

1.1 Giới thiệu công ty 

 

- Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN 

- Tên viết tắt: JSI 

- Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu số 103/UBCK-GP do UBCKNN cấp 

ngày 16/01/2009 

- Giấy phép thành lập và hoạt động hiện tại số 129/GP-UBCK do UBCKNN cấp 

ngày 10/08/2021 

- Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 108/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 

03/12/2021 

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ Việt Nam đồng./.) 

- Vốn chủ sở hữu: 316.394.854.206 VND (Ba trăm mười sáu tỷ, ba trăm chín mươi 

tư triệu, tám trăm năm mươi tư nghìn, hai trăm linh sáu Việt Nam đồng./.) 

- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, 

Q. Đống Đa, Hà Nội 

- Số điện thoại: +84.24.3791 1818 

- Số fax: +84.24.3791 5808 

- Website: https://www.japan-sec.vn/ 

- Email: info@japan-sec.vn 

  

1.2 Thông tin về Chủ sở hữu công ty 

 

- Tên công ty: Tập đoàn Chứng khoán Aizawa (Aizawa Securities Group Co., Ltd.) 

- Giấy phép thành lập và hoạt động ban đầu số 00199-01-036574 cấp ngày 

03/10/1933 tại Nhật Bản 

- Giấy phép thành lập và hoạt động hiện tại số 0100-01-036574 cấp ngày 

01/10/2021 tại Nhật Bản 

- Địa chỉ: 1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-7307, Japan 

- Website: https://www.aizawa.co.jp/ 

- Điện thoại: +81.3.3272 3127 
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1.3 Quá trình hình thành và phát triển 

 

 
 

Trong năm 2021, JSI thực hiện tổ chức lại, chuyển đổi hình thức pháp lý từ công 

ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ 

sở hữu. Ngày 10/08/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động số 129/GP-

UBCK, theo đó: 

- Công ty đổi tên thành: Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (giữ nguyên 

tên viết tắt JSI); 

- Chủ sở hữu: Công ty Chứng khoán Aizawa có trụ sở tại Nhật Bản; 

- Người đại diện trước pháp luật: Ông Tsuyoshi Imai do Chủ sở hữu bổ nhiệm, 

kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc. 

 

Ngày 01/10/2021, Chủ sở hữu của JSI là Công ty Chứng khoán Aizawa (Aizawa 

Securities Co., Ltd.) đã đổi tên thành Tập đoàn Chứng khoán Aizawa (Aizawa 

Securities Group Co., Ltd.). Theo đó, ngày 03/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước Việt Nam ban hành giấy phép điều chỉnh số 108/GPĐC-UBCK xác nhận 

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản trở thành công ty con thuộc 100% sở hữu 

của Tập đoàn Chứng khoán Aizawa. 

16/01/2009
Thành lập công ty với 
tên Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Hoa Anh 
Đào 

11/03/2010
Đổi tên thành Công ty 
Cổ phần Chứng khoán 

Nhật Bản

13/06/2018
Trở thành công ty con 

của Công ty Chứng 
khoán Aizawa tại Nhật 

Bản

16/10/2018
Tăng vốn điều lệ từ 41 

tỷ đồng lên 100 tỷ 
đồng

14/11/2018
Thay đổi trụ sở tới 

Tầng 14, tòa nhà TNR 
tower, 54A Nguyễn 
Chí Thanh, Hà Nội

18/09/2019
Tăng vốn điều lệ từ 

100 tỷ đồng lên 160 tỷ 
đồng

03/10/2019
Được cấp phép thực 

hiện nghiệp vụ tự 
doanh chứng khoán

28/01/2021
Tăng vốn điều lệ từ 

160 tỷ đồng lên 300 tỷ 
đồng

10/08/2021
Đổi tên thành Công ty 
TNHH Chứng khoán 

Nhật Bản
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2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
 

2.1 Ngành nghề kinh doanh 
 

 
 

2.2 Địa bàn kinh doanh 

 

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ cùng sự linh hoạt trong chính sách chăm 

sóc khách hàng, công ty chủ trương không giới hạn phạm vi cung cấp dịch vụ. 

Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng cũng như hiểu biết về thói quen, nhu 

cầu đầu tư của các khách hàng, công ty tập trung nguồn lực phát triển các khách 

hàng tại: 

- Thị trường quốc tế: Nhật Bản và các nước Châu Á khác. 

- Thị trường nội địa: Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

 

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 

3.1 Mục tiêu của công ty 

 

Triết lý cơ bản của công ty là luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng, 

của khách hàng cũng như toàn thể nhân viên. Việc tuân thủ những nguyên tắc này 

đảm bảo không những mang lại lợi ích cho bản thân công ty, mà còn cho khách 

hàng cùng các bên có liên quan, đóng góp vào sự ổn định kinh tế của quốc gia. 

NGÀNH 
NGHỀ KINH 

DOANH

MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN - Tập trung đầu tư về
con người và công nghệ nhằm cung cấp các giao dịch
chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm: giao dịch chứng
khoán cơ sở, giao dịch chứng quyền có bảo đảm, dịch
vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, lưu ký chứng
khoán.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - JSI cung
cấp các sản phẩm phân tích, tư vấn chất lượng, đa
dạng, ưu việt nhất cho từng nhu cầu cụ thể của
khách hàng.

TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN - Tìm kiếm, phân tích
cơ hội đầu tư kỹ lưỡng và thực hiện phân bổ nguồn
vốn của công ty để hiện thực đầu tư vì mục tiêu lợi
nhuận trên cơ sở bảo toàn vốn của Chủ sở hữu công ty.
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JSI mong muốn sẽ là cầu nối giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với các nhà 

đầu tư nước ngoài trên nền tảng đôi bên cùng có lợi. Một mặt, nhà đầu tư sẽ được 

tiếp cận với các cơ hội đầu tư đầy hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam 

tiềm năng đang phát triển; trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam còn 

non trẻ sẽ trưởng thành bền vững hơn nhờ nguồn vốn chuyên nghiệp và bài bản từ 

nước ngoài.  

 

JSI định hướng trở thành công ty chứng khoán uy tín, là kênh giao dịch tin cậy và 

thuận tiện dành cho các khách hàng tổ chức nước ngoài khi tham gia thị trường 

chứng khoán Việt Nam. Trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và 

tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, cùng việc cung cấp các dịch vụ chuyên biệt dành 

cho các khách hàng tổ chức, đội ngũ nhân sự đảm bảo năng lực chuyên môn và 

ngoại ngữ, JSI cam kết trở thành đối tác hàng đầu của các nhà đầu tư tài chính 

quốc tế chuyên nghiệp. 

 

  

Công ty cung cấp 

các sản phẩm thiết 

yếu cùng chất 

lượng cao nhất 

phù hợp với mục 

đích và nhu cầu 

của khách hàng. 

Công ty góp phần 

phát triển một thị 

trường chứng 

khoán lành mạnh 

và minh bạch, 

giúp xã hội tăng 

cường hiểu biết và 

tiếp cận dễ dàng 

hơn với lĩnh vực 

tài chính. 

Công ty cung cấp 

một môi trường 

làm việc an toàn, 

lành mạnh và 

hạnh phúc; tạo cơ 

hội cho nhân viên 

phát huy năng lực 

và phát triển bản 

thân. 
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3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 

THỊ TRƯỜNG   MÔ HÌNH   QUẢN TRỊ 
       

- Củng cố và phát triển 

thương hiệu 

- Mở rộng thị trường 

mục tiêu 

- Tập trung vào phân 

khúc khách hàng tổ 

chức, đồng thời phát 

triển các sản phẩm thu 

hút khách hàng cá nhân. 

  - Xây dựng mô hình 

kinh doanh môi giới 

thân thiện, bền vững, 

tạo ra giá trị đồng bộ 

cho khách hàng, chủ 

sở hữu và nhân sự, từ 

đó, tạo ra giá trị cho 

xã hội. 

  - Tiếp tục hoàn thiện 

các văn bản, nội quy, 

quy trình, chính sách 

nội bộ đảm bảo tính 

tuân thủ và hạn chế rủi 

ro trong quá trình hoạt 

động. 

          

          

 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC  
          

          

KHÁCH HÀNG   NHÂN SỰ   SẢN PHẨM 
       

- Chăm sóc tốt các khách 

hàng hiện tại và phát 

triển khách hàng mới.  

- Chú trọng phát triển hai 

mảng thiết yếu là hoạt 

động bán hàng cho 

nhóm khách hàng tổ 

chức và hoạt động giao 

dịch.  

- Tìm kiếm, tiếp cận và 

giới thiệu cơ hội đầu tư 

cho các quỹ đầu tư toàn 

cầu quan tâm tới các thị 

trường cận biên và mới 

nổi như Việt Nam.  

- Đảm bảo khả năng thực 

hiện lệnh tốt nhất cho 

khách hàng, đẩy mạnh 

bán các sản phẩm tự 

động như DMA, 

EMSX… 

  - Đầu tư phát triển về 

kiến thức chuyên môn 

và kỹ năng chăm sóc 

để đảm bảo đáp ứng 

các nhu cầu của khách 

hàng, đặc biệt là các 

khách hàng tổ chức 

nước ngoài. 

- Cung cấp thông tin và 

trao đổi thường xuyên 

với khách hàng, tạo 

mối quan hệ win-win 

giữa khách hàng và 

nhà cung cấp dịch vụ. 

 

  - Đầu tư tập trung vào 

sản phẩm cốt lõi là dịch 

vụ môi giới, phục vụ đa 

dạng nhu cầu của nhóm 

khách hàng mục tiêu. 

- Hoạt động phân tích và 

tư vấn đầu tư cũng 

được tập trung phát 

triển nhằm nâng cao lợi 

thế cạnh tranh bằng 

những sản phẩm phân 

tích tốt và phù hợp hơn 

với nhu cầu của nhà 

đầu tư.  

- Nâng cao mối quan hệ 

với các doanh nghiệp 

lớn và uy tín trên thị 

trường, hỗ trợ hiệu quả 

khách hàng trong việc 

gặp gỡ và tìm hiểu 

doanh nghiệp.  
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3.3 Các mục tiêu phát triển bền vững  

 

Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam đã đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững 

nhằm giải quyết những thách thức mà người dân Việt Nam nói riêng và trên thế 

giới nói chung phải đối mặt. Cụ thể: 

 

 
 

Với tư cách là một công ty chứng khoán, JSI cũng đóng góp một phần sức lực nhỏ 

bé để tham gia cùng với Chính phủ thực hiện các mục tiêu trên thông qua những 

hoạt động sau: 

 

- Đối với nhóm mục tiêu đầu tư vào con người: Các mục tiêu 1-2-3-4-5-6 

 JSI đảm bảo cơ chế lương, từ đó đảm bảo đời sống người lao động, góp 

phần xóa đói giảm nghèo chung cho toàn xã hội 

 Người lao động được trao quyền tự do cải thiện, phát triển và phát huy 

đầy đủ năng lực bản thân và nâng cao hiệu suất lao động 

 Công ty cũng cung cấp chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện, định kỳ, 

hiệu quả, phù hợp với yêu cầu pháp lý và tình hình thực tiễn của xã hội 

 

- Đối với nhóm mục tiêu đảm bảo khả năng thích ứng với khí hậu và môi trường 

bền vững: Các mục tiêu 2-5-6-7-9-11-12-13-14-15 
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 JSI tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu xanh và trái phiếu xã hội, 

từ đó, đóng góp một phần vào việc tạo ra một nền kinh tế bền vững, đáp 

ứng các nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến nhu cầu tương lai   

 Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường, 

đóng góp vào các quỹ phù hợp, đồng hành cùng Nhà nước và Chính phủ 

Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. 

 

- Đối với nhóm mục tiêu thịnh vượng và hợp tác: Các mục tiêu 5-8-10-12-17 

 JSI đảm bảo các tiêu chí về bình đẳng, tuyệt đối không sử dụng các tiêu 

chí về giới tính, quốc tịch, tuổi tác, sắc tộc, tôn giáo, màu da… khi tiến 

hành các hoạt động bổ nhiệm/miễn nhiệm/kỷ luật, xem xét đánh giá lương 

thưởng, các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự… 

 Công ty áp dụng mô hình tăng trưởng toàn diện và bền vững, trao cơ hội 

công bằng cho tất cả các nhân sự nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong 

công việc. 

 

- Đối với nhóm mục tiêu thúc đẩy công lý, hòa bình và quản trị toàn diện: Các 

mục tiêu 5-10-16 

 JSI xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, trách nhiệm và minh 

bạch ở tất cả các cấp, đảm bảo sự tham gia toàn diện của toàn bộ nhân sự. 

 Công ty tăng cường quản trị và áp dụng các quy trình - quy định - quy chế 

nội bộ một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu của pháp luật 

trong quá trình hoạt động. 

 Công ty đưa các chính sách về phòng chống quấy rối/xâm hại tình dục 

trong công sở vào nội quy, bao gồm trách nhiệm của tất cả các cấp từ lãnh 

đạo tới nhân viên, xây dựng được chế tài xử phạt hiệu quả, hợp lý, và đã 

được Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội chấp thuận 

thông qua. 

 

4. CÁC RỦI RO 
 

4.1 Xây dựng chính sách rủi ro 

 

Cơ sở xây dựng chính sách rủi ro dựa trên các yếu tố sau: 

- Chiến lược hoạt động của công ty; 

- Khả năng chấp nhận rủi ro của công ty; 

- Sự hiểu biết các công cụ tài chính chịu rủi ro tại công ty; 

- Mức độ chuyên nghiệp về quản trị rủi ro của đội ngũ thừa hành; 
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- Tham khảo các hoạt động quản trị rủi ro trong quá khứ và hiện hành trên thị 

trường; 

- Tuân thủ và vận dụng quy định pháp lý về Quản trị rủi ro. 

 

Quản lý rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: 

- Xác định được bản chất của rủi ro và mức độ rủi ro mà JSI chấp nhận được. 

- Đo lường, đánh giá rủi ro, cập nhật các rủi ro có thể phát sinh; 

- Kiểm soát, ghi nhận và xử lý rủi ro; 

- Lập các báo cáo về rủi ro gửi đến Chủ tịch công ty, Ban giám đốc và các 

phòng/ban/bộ phận nghiệp vụ liên quan. 

 

4.2 Các loại rủi ro 

 

Các rủi ro liên quan đến công ty và có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh 

cũng như việc thực hiện các mục tiêu của công ty bao gồm: 

 

 

 
  

CÁC LOẠI 
RỦI RO

Rủi ro thị 
trường

Rủi ro 
thanh toán

Rủi ro 
thanh 
khoản

Rủi ro 
pháp lý

Rủi ro 
hoạt động

Rủi ro 
thiên tai 

dịch bệnh
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Loại rủi ro Mô tả rủi ro Hình thức kiểm soát rủi ro 

Rủi ro  

thị trường 

- Là rủi ro làm thay đổi các 

giá trị tài sản đang sở hữu 

theo chiều hướng bất lợi.  

- Xảy ra khi thị trường biến 

động bất lợi làm ảnh 

hưởng đến việc sử dụng 

nguồn tiền cho hoạt động 

kinh doanh của công ty, 

ảnh hưởng tới danh mục 

đầu tư của hoạt động tự 

doanh. 

- Các phòng ban nghiệp vụ trong 

công ty có trách nhiệm phối hợp 

theo dõi biến động về giá cả chứng 

khoán, lãi suất trái phiếu, xu hướng 

thị trường; báo cáo cho Ban lãnh 

đạo nhằm đưa ra các giải pháp hợp 

lý, kịp thời. 

Rủi ro 

thanh toán 

- Là rủi ro khi đối tác không 

thể thanh toán đúng hạn 

hoặc không thể chuyển 

giao tài sản đúng hạn như 

cam kết. 

- Quản lý các khoản phải thu dựa trên 

các chính sách, thủ tục và quy trình 

kiểm soát.  

- Do đặc thù hoạt động cho vay ứng 

trước tiền bán dựa trên tài sản đảm 

bảo là tiền bán chờ về của khách 

hàng dưới sự quản lý chặt chẽ của 

hệ thống phần mềm, công ty hầu 

như không gặp rủi ro hoặc xác suất 

rủi ro là rất thấp cho hoạt động này. 

Rủi ro 

pháp lý 

- Là rủi ro phát sinh từ việc 

không tuân thủ các quy 

định pháp lý liên quan đến 

hoạt động kinh doanh và 

từ việc hủy bỏ hợp đồng 

do hợp đồng bất hợp pháp, 

vượt quá quyền hạn, thiếu 

sót các điều khoản hoặc 

chưa hoàn thiện các tiêu 

chuẩn hoặc do các nguyên 

nhân khác.  

- Thường xuyên cập nhật những văn 

bản pháp luật mới nhất liên quan 

đến lĩnh vực chứng khoán và các 

lĩnh vực liên quan.  

- Tiến hành các chương trình kiểm 

soát nội bộ để giám sát và báo cáo 

về tính tuân thủ hoặc các vấn đề 

khác, thường xuyên rà soát, sửa đổi 

và ban hành các quy định, quy trình 

làm việc.  

- Tham vấn pháp luật của công ty với 

các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý 

hoặc các công ty cung cấp dịch vụ 

tư vấn chuyên nghiệp. 
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Loại rủi ro Mô tả rủi ro Hình thức kiểm soát rủi ro 

Rủi ro 

thanh 

khoản 

- Là rủi ro xảy ra khi công 

ty không thể thanh toán 

các nghĩa vụ tài chính đến 

hạn hoặc không thể 

chuyển đổi các công cụ tài 

chính thành tiền mặt với 

giá trị hợp lý trong ngắn 

hạn do thiếu hụt thanh 

khoản trong thị trường. 

- Duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn 

ở các ngân hàng và các khoản tương 

đương tiền ở mức độ hợp lý để giảm 

thiểu ảnh hưởng do sự thay đổi 

luồng tiền.  

- Quản lý tách bạch tiền gửi của nhà 

đầu tư và nguồn tiền của công ty. 

Rủi ro  

hoạt động 

- Là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ 

thuật, hệ thống, quy trình 

nghiệp vụ, con người phát 

sinh trong quá trình tác 

nghiệp và cung cấp dịch 

vụ, phát sinh do lỗi trong 

hệ thống công nghệ thông 

tin hoặc sơ xuất trong vận 

hành kinh doanh gây thiệt 

hại...  

- Ban hành các quy trình làm việc cụ 

thể nhằm đảm bảo mọi thao tác đều 

được thực hiện trên nguyên tắc 

kiểm tra chéo lẫn nhau. 

- Tổ chức các khóa đào tạo và hỗ trợ 

nhân viên tham dự các khóa học 

chuyên môn để nâng cao kiến thức 

về nghiệp vụ và pháp luật. 

- Thực hiện trích lập Quỹ dự phòng 

tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ 

nguồn lãi của các năm trước để lại.  

Rủi ro 

thiên tai 

dịch bệnh 

- Là các rủi ro xảy ra do 

thiên tai, dịch bệnh gây ra 

làm ảnh hưởng đến việc 

hoạt động liên tục của 

công ty. 

- Xây dựng phương án dự phòng cho 

các tình huống khẩn cấp như thiên 

tai, dịch bệnh...nhằm đảm bảo cho 

hoạt động liên tục của công ty. 

- Ban hành các chính sách để áp dụng 

kịp thời khi xảy ra thiên tai, dịch 

bệnh như quy trình làm việc từ xa, 

chính sách bảo vệ tài sản và bảo mật 

thông tin... 

- Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn nhân 

sự để ứng phó với các tình huống 

khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. 
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4.3 Phân quyền trong quản trị rủi ro 

 

 
 

Chủ 

tịch 

công 

ty

• Phê duyệt kế hoạch dự phòng, các chính sách quản trị rui ro, hạn mức 
rủi ro

• Đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro
• Chỉ đạo xử lý các tồn tại trong công tác quản trị rủi ro
• Kiểm tra, đánh giá đầy đủ tính hiệu quả của bộ phận Quản trị rủi ro

Tổng

giám 

đốc

công

ty

• Xây dựng, rà soát thường xuyên kế hoạch dự phòng
• Xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro
• Xây dựng chính sách rủi ro, hạn mức và tiêu chuẩn quản lý rủi ro
• Xây dựng và triển khai các quy trình xử lý rủi ro phù hợp
• Đảm bảo bộ phận Quản trị rủi ro được thiết lập và tổ chức đầy đủ, rõ 

ràng, đủ nhân sự và nguồn lực tài chính
• Báo cáo Chủ sở hữu và Chủ tịch công ty về việc triển khai thực hiện 

quản trị rủi ro

Phòng

Quản 

trị 

rủi 

ro

• Đề xuất chính sách quản lý rủi ro, trình Chủ tịch công ty và Tổng 
giám đốc phê duyệt

• Phân tích và đo lường rủi ro
• Đề xuất hạn mức rủi ro cho các dịch vụ kinh doanh tại công ty 
• Phát hiện và ghi nhận các thông tin về rủi ro 
• Xây dựng các công cụ hạn chế rủi ro
• Lập các báo cáo rủi ro, báo cáo trực tiếp Ban giám đốc về các rủi ro 

tiềm ẩn của công ty

Các 
phòng

ban

nghiệp

vụ

• Tuân thủ chính sách và hạn mức rủi ro đã được phê duyệt
• Tham gia góp ý cho các kiến nghị của phòng Quản trị rủi ro nhằm hạn 

chế các rủi ro phát sinh tại phòng/bộ phận
• Kiểm soát rủi ro tại phòng/bộ phận do mình quản lý
• Báo cáo về các rủi ro phát sinh tại phòng/bộ phận mình cho phòng 

Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2021 

 

5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 

5.1 Điểm nhấn 2021  

 

 

TỔNG 
TÀI   
SẢN

TỔNG 
DOANH 

THU

LỢI 
NHUẬN 
TRƯỚC 
THUẾ

LỢI 
NHUẬN 

SAU 
THUẾ

VỐN 
CHỦ SỞ 

HỮU

31/12/2021 321,6 tỷ đồng 

31/12/2020 300,4 tỷ đồng 

Tỷ lệ tăng trưởng 7% 

31/12/2021 49,2 tỷ đồng 

31/12/2020 22,1 tỷ đồng 

Tỷ lệ tăng trưởng 122% 

 

31/12/2021 22,5 tỷ đồng 

31/12/2020 0,9 tỷ đồng 

Tỷ lệ tăng trưởng 2315% 

 

31/12/2021 18,5 tỷ đồng 

31/12/2020 0,9 tỷ đồng 

Tỷ lệ tăng trưởng 1878% 

 

31/12/2021 316 tỷ đồng 

31/12/2020 158 tỷ đồng 

Tỷ lệ tăng trưởng 101% 
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5.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

 

Năm 2021, JSI ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu đạt 49,2 tỷ 

đồng, tăng 122% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 22,5 tỷ đồng, tăng 

2315% so với cùng kỳ. 

 

Liên tục thua lỗ trong 4 năm từ 2014 đến 2017, tổng số lỗ lũy kế cao nhất của JSI 

vào cuối năm 2017 lên đến gần 11 tỷ đồng. Từ năm 2018, công ty bắt đầu có lãi 

và dần bù đắp số lỗ để lại từ các năm trước. Tính đến hết năm 2020, số lỗ lũy kế 

còn lại là 2,7 tỷ đồng. Năm 2021, trước tình hình dịch Covid còn phức tạp và đem 

lại những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói 

chung, Ban giám đốc công ty hiểu rằng phía trước còn quá nhiều khó khăn và trở 

ngại, nên ngay từ đầu năm, JSI chỉ đặt ra những mục tiêu tương đối thận trọng, 

triển khai chậm nghiệp vụ tự doanh để thăm dò thị trường, và xây dựng kế hoạch 

phấn đấu xóa số lỗ lũy kế nói trên còn lại từ các năm trước ở mức 2,7 tỷ đồng. 

  

Thị trường chứng khoán Việt Nam 2021 liên tục xô đổ các mức đỉnh lịch sử đã 

lập trước đó để leo lên các mốc cao mới. Động lực chính của thị trường tiếp tục là 

dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước với số lượng tài khoản 

mở mới kỷ lục. Tính đến hết năm 2021, số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân 

đã đạt mức hơn 4,3 triệu tài khoản, tăng 1,5 triệu tài khoản chỉ trong vòng 1 năm. 

Kéo theo đó là mức tăng thanh khoản đột biến so với năm 2020 với giá trị giao 

dịch bình quân 25.960 tỷ đồng/phiên. Điều này càng được ủng hộ thêm bởi tâm lý 

thị trường tích cực và niềm tin của các nhà đầu tư về triển vọng của nền kinh tế và 

mặt bằng lãi suất thấp khiến kênh gửi tiết kiệm trở nên kém hấp dẫn. Mặc dù hứng 

chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 vào quý 3 năm 2021, Việt Nam vẫn 

đạt mức tăng trưởng GDP 2,58%; trong khi đó, VN-Index tăng gần 36% và nằm 

trong top những thị trường sinh lời cao nhất thế giới.  

 

Trước những diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán, JSI đã ghi nhận những 

kết quả vượt bậc so với năm 2020. Không những xóa được số lỗ lũy kế theo kế 

hoạch đề ra từ đầu năm, công ty còn ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt đỉnh 

lịch sử từ khi thành lập. Kết thúc năm 2021, JSI ghi nhận: 

- Doanh thu đạt 49,2 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ 2020. 

- Tổng tài sản đạt 321,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2020. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 22,5 tỷ đồng, tăng 2315% so với cùng kỳ 2020. 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 1878% so với cùng kỳ 2020. 
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5.3 Những tiến bộ công ty đã đạt được 

 

Năm 2021, do diễn biến dịch Covid phức tạp, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói 

riêng đã có những khoảng thời gian khá dài duy trì chính sách giãn cách xã hội 

tương đối chặt chẽ. Điều này đã khiến cho JSI chưa thực hiện được một số kế 

hoạch công ty đã xây dựng từ đầu năm, chủ yếu liên quan đến việc củng cố, nâng 

cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Một số kế hoạch đầu tư hệ thống, 

công ty phải dời lại sang năm 2022.  

 

Mặc dù năm 2021 thị trường có nhiều biến động do ảnh hưởng của các thông tin 

liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cũng như các biến động của thị trường vĩ mô, 

nhưng với mục tiêu đa dạng hóa nguồn doanh thu, công ty đã thận trọng triển khai 

nghiệp vụ tự doanh bằng việc giải ngân vốn vào các chứng chỉ quỹ mở. Đối tượng 

mà công ty lựa chọn đầu tư là các quỹ mở có quy mô lớn, có uy tín, có kết quả 

hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển bền vững qua các năm. Bên cạnh đó, 

công ty cũng phân tích, đánh giá danh mục đầu tư của các quỹ mở này nhằm chọn 

ra các quỹ có danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của công ty, vừa tận 

dụng được lợi thế tăng trưởng của thị trường chứng khoán, vừa phòng ngừa được 

rủi ro trong trường hợp có biến động. 

 

Các báo cáo phân tích trên nền tảng Bloomberg đã thu hút khách hàng nước ngoài, 

xây dựng tên tuổi và uy tín của công ty trên trường quốc tế. Công ty cũng tiếp tục 

xây dựng mối quan hệ mật thiết với các khách hàng hiện có với tần suất trao đổi, 

chia sẻ thông tin ngày càng nhiều. Các sản phẩm báo cáo mới của công ty cũng 

nhận được phản hồi tích cực từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn nhà đầu tư tổ chức. 

 

6. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
 

- Doanh thu và lợi nhuận của JSI đều tăng mạnh trong năm 2021, xóa toàn bộ lỗ lũy 

kế của các năm trước để lại và bắt đầu ghi nhận lãi. 

- Các khoản nợ ngắn hạn giảm đáng kể giúp các chỉ tiêu về khả năng thanh toán và 

cơ cấu vốn của JSI được cải thiện. 

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của JSI đều thay đổi theo 

chiều hướng tích cực. 

- Vốn điều lệ của công ty được tăng gần gấp đôi lên 300,000,000,000 kể từ tháng 

1/2021. 
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6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 

 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu 2020 2021 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 300,408,627,056 321,684,891,168 7.08% 

Doanh thu thuần 22,101,725,557 49,120,015,701 122.25% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
-2,223,829,173 14,387,722,917  

Lợi nhuận khác 3,158,026,273 8,169,147,440 158.68% 

Lợi nhuận trước thuế 934,197,100 22,556,870,357 2314.57% 

Lợi nhuận sau thuế 934,197,100 18,482,119,666 1878.40% 

 

 

6.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

Chỉ tiêu 2020 2021 

1. Quy mô vốn   

Vốn điều lệ (VND) 160,000,000,000 300,000,000,000 

Tổng tài sản có (VND) 300,408,627,056 321,684,891,168 

Tỷ lệ an toàn vốn (%) 503.19 733.94 

2. Kết quả hoạt động kinh doanh   

Doanh số huy động tiền gửi (VND) 8,638,977,362 12,292,713,700 

Doanh số cho vay (VND) 38,437,197 135,999,911 

3. Khả năng thanh khoản   

Khả năng thanh toán ngay (lần)  1.36  32.15 

Khả năng thanh toán chung (lần)  2.11   60.81  
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Đơn vị: Lần 

Chỉ tiêu 2020 2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 

1.36 32.15 

Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngăn hạn 

1.36 32.15 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số nợ 

Tổng tài sản 
0.47 0.02 

Hệ số nợ 

Vốn chủ sở hữu 
0.90 0.02 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần 

Tổng tài sản bình quân 

0.10 0.16 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Lợi nhuận sau thuế 

Doanh thu thuần 
0.04 0.38 

Lợi nhuận sau thuế 

Vốn chủ sở hữu 
0.01 0.06 

Lợi nhuận sau thuế 

Tổng tài sản 
0.003 0.06 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Doanh thu thuần 
-0.10 0.29 
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6.3 Tình hình tài sản 
 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu 

2020 2021 
Tăng 

trưởng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tài sản ngắn hạn 193,747,840,826 64.5 160,709,313,571 50.0 -17.1  

Tài sản tài chính 192,084,146,450 63.9 159,366,849,927 49.5 -17.0  

Tài sản ngắn hạn khác 1,663,694,376 0.6 1,342,463,644 0.4 -19.3  

Tài sản dài hạn 106,660,786,230 35.5 160,975,577,597 50.0 50.9  

Tài sản tài chính dài hạn 93,000,000,000 31.0 150,000,000,000 46.6 61.3  

Tài sản cố định 10,330,765,885      3.4  8,081,509,878 2.5 -21.8  

Tài sản dài hạn khác 3,330,020,345  1.1  2,894,067,719 0.9 -13.1  

Tổng cộng tài sản  300,408,627,056  100.0  321,684,891,168 100.0 7.1  

  

6.4 Tình hình nợ phải trả 
 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu 

2020 2021 
Tăng 

trưởng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Nợ ngắn hạn 142,495,892,516 100 4,999,359,739  94.5  -96.5 

Phải trả người bán ngắn hạn 314,174,165 0 212,092,251  4.0  -32.5 

Thuế và các khoản phải nộp 

nhà nước 
359,572,138 0.25 1,738,716,407  32.9  383.6 

Phải trả người lao động 1,390,144,755 0.98 2,444,926,819  46.2  75.9 

Các khoản trích nộp phúc lợi 

nhân viên 
74,647,800 0.05 85,042,400  1.6  13.9 

Chi phí phải trả ngắn hạn 98,455,658 0.07 299,040,527  5.7  203.7 

Các khoản phải trả, phải nộp 

khác ngắn hạn  
140,258,898,000 98.43 219,541,335  4.2  -99.8 

Nợ phải trả dài hạn - -  290,677,223   5.5   

Tổng cộng nợ phải trả 142,495,892,516 100 5,290,036,962 100 -96.3 
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7. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 

QUẢN LÝ 
 

Năm 2021, JSI thay đổi hình thức pháp lý thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Vẫn với quy mô nhỏ, cơ cấu tổ chức 

“phẳng” và sản phẩm dịch vụ cơ bản, JSI hướng tới hoạt động nhỏ gọn, ổn định, 

đồng bộ và hiệu quả. 

 

- Để tối đa năng suất lao động và đáp ứng được yêu cầu của luật định, một vài 

vị trí trong công ty được kiêm nhiệm bởi nhân sự có trình độ chuyên môn cũng 

như năng lực cao. Các thành viên Ban giám đốc ngoài việc điều hành chung 

công việc được giao còn trực tiếp quản lý vận hành các bộ phận chuyên môn.  

 

- Trước tình hình bất ổn của đại dịch Covid-19, trong năm 2021, thành phố Hà 

Nội đã thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao nhất. Theo đó, thời lượng làm 

việc tại nhà của nhân sự toàn công ty tăng đáng kể so với năm 2020. Với việc 

xây dựng đầy đủ các kế hoạch dự phòng chi tiết và khả thi nhằm đối phó với 

dịch ngay từ những ngày đầu, JSI đã nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc 

trong quá trình vận hành công ty trong thời gian giãn cách. Số lượng nhân sự 

tại công ty thường xuyên duy trì ở mức tối thiểu nhưng công ty vẫn gặt hái 

được kết quả tốt, vượt xa kế hoạch đề ra. 

 

- Trước, trong và sau quá trình chuyển giao loại hình doanh nghiệp từ công ty 

cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, công tác quản trị doanh nghiệp của 

JSI luôn được đảm bảo và đáp ứng yêu cầu luật định cũng như thực tế. Hệ 

thống báo cáo nội bộ xây dựng từ trước mặc dù vẫn được duy trì do đáp ứng 

tốt yêu cầu quản trị và giám sát của ban lãnh đạo công ty nhưng cũng có những 

điều chỉnh phù hợp theo mô hình mới. 

 

- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có điều chỉnh 

và bổ sung nhiều nội dung mới. JSI đã nhanh chóng xây dựng và đăng ký lại 

nội quy lao động với Sở lao động thương binh xã hội thành phố Hà Nội, cùng 

với đó, công ty có bổ sung các điều khoản cụ thể liên quan đến phòng chống 

quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhằm đảm bảo một môi trường làm việc văn 

minh, tuân thủ theo pháp luật, quyền lợi của người lao động – đặc biệt là lao 

động nữ – được đảm bảo ở mức cao nhất. 
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8. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

Tháng 10/2019, JSI được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép bổ sung nghiệp 

vụ tự doanh chứng khoán. Mục tiêu của hoạt động này là sử dụng nguồn vốn của 

công ty để thực hiện đầu tư vì mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở thận trọng và bảo toàn 

vốn của Chủ sở hữu. Năm 2021, JSI chính thức triển khai hoạt động tự doanh bằng 

cách giải ngân đầu tư vào các chứng chỉ quỹ mở. Tính đến cuối năm 2021, giá trị 

khoản đầu tư vào các quỹ mở này đã gia tăng đáng kể với tỷ lệ tương đương 2 lần 

lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tại cùng thời điểm. 

 

Cùng với việc sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động tự doanh và phát triển các dự 

án mang tính chất bền vững của công ty, số vốn nhàn rỗi được JSI lựa chọn hình 

thức gửi tiết kiệm định kỳ tại các ngân hàng lớn. JSI luôn chủ động lựa chọn thời 

điểm và kỳ hạn thích hợp để duy trì lượng tiền gửi hợp lý nhằm tối ưu hóa việc sử 

dụng nguồn tiền. 

 

9. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ 

XÃ HỘI  
 

9.1 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

 

- Bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không. 

 

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: Không. 

 

9.2 Chính sách liên quan đến người lao động 
 

 

Hoạt 
động đào 

tạo

Chính 
sách lao 

động

Chế độ 
lương 
thưởng
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- Số lượng lao động trung bình năm 2021: 22 người/tháng. 

 

- Mức lương trung bình đối với người lao động: 21 triệu đồng/người/tháng.  

 

- Chính sách lao động: Công ty luôn duy trì chính sách lao động cạnh tranh, 

đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

 Chính sách tuyển dụng linh hoạt, hiệu quả, thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao; hình thức tuyển dụng (online hoặc offline) linh hoạt tùy theo vị 

trí và tình hình thực tiễn. 

 Thu nhập bình quân của nhân viên liên tục tăng trưởng qua các năm, chế 

độ về lương và phụ cấp đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù 

hợp với năng lực và trình độ của từng người. 

 Chính sách khen thưởng, phúc lợi, đãi ngộ được áp dụng gắn liền với kết 

quả công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo động lực làm 

việc tích cực cho người lao động. 

 Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được 

công ty tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp 

pháp cho người lao động. 

 Chú trọng đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho người lao động như thực hiện 

đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tổ 

chức khám sức khoẻ định kỳ… 

 Mọi quyết định liên quan tới người lao động của công ty tuyệt đối không 

liên quan tới giới tính, tôn giáo hay tuổi tác... JSI thực hiện các chính sách 

chăm sóc sức khỏe và đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ, hơn 50% các 

vị trí quản lý do lao động nữ đảm nhiệm. 

 

- Hoạt động đào tạo người lao động:  

 Số giờ đào tạo trung bình là 40 giờ/nhân viên/năm. 

 Nội dung đào tạo đa dạng phong phú, bao gồm cả nghiệp vụ chuyên môn, 

nghiệp vụ chứng khoán và ngoại ngữ, dành cho tất cả nhân sự Việt Nam 

và nước ngoài, bám sát nhu cầu thực tiễn. 

 Công ty đảm bảo những chính sách hỗ trợ một cách công bằng cho tất cả 

nhân sự, nhằm thúc đẩy và khuyến khích nhân sự học tập suốt đời, nâng 

cao kỹ năng và hiểu biết về ngành, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia 

các chương trình đào tạo, tập huấn.  
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9.3 Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 

Trách nhiệm đối với cộng đồng của JSI được thể hiện qua triết lý cơ bản của công 

ty: LUÔN HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH TỐT NHẤT CỦA CỘNG ĐỒNG.  

 

Đối với 

XÃ HỘI 

 Đối với 

NHÀ NƯỚC 

 Đối với 

THỊ TRƯỜNG 
     

Công ty tích cực hưởng 

ứng các hoạt động phát 

triển cộng đồng, bao gồm 

hỗ trợ tài chính nhằm 

phục vụ cộng đồng. Công 

ty cam kết luôn nỗ lực cân 

bằng các hoạt động tạo ra 

lợi nhuận cho Chủ sở hữu 

với các hoạt động có lợi 

ích cho toàn xã hội, đảm 

bảo đạo đức kinh doanh, 

đóng góp vào phát triển 

kinh tế bền vững. 

 JSI luôn chấp hành tốt 

chính sách pháp luật 

của Nhà nước nói 

chung và của ngành 

chứng khoán nói riêng; 

thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ về thuế và các 

khoản phải nộp cho 

ngân sách Nhà nước. 

 JSI luôn tích cực và chú 

trọng vào việc tìm kiếm 

khách hàng nước ngoài - 

là những tổ chức tài chính 

có kinh nghiệm và tiềm 

lực - đầu tư vào thị trường 

chứng khoán Việt Nam, 

góp phần huy động nguồn 

vốn từ các thị trường phát 

triển trên thế giới đến với 

nền kinh tế nói chung và 

thị trường tài chính nói 

riêng của Việt Nam. 

   

Đối với 

KHÁCH HÀNG 

 

Đối với 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 
  

Công ty hỗ trợ quản lý tài 

sản của khách hàng thông 

qua việc cung cấp các sản 

phẩm thiết yếu với chất 

lượng cao nhất, đảm bảo 

đem đến sự hài lòng và tin 

tưởng cho khách hàng 

bằng quy trình quản lý 

minh bạch, an toàn và bảo 

mật, đạt tiêu chuẩn quốc 

tế. 

JSI cung cấp một môi 

trường làm việc lành 

mạnh và hạnh phúc; công 

ty cũng cam kết về việc 

hành xử đạo đức và đóng 

góp cho phát triển kinh tế 

nhằm nâng cao chất 

lượng cuộc sống của lực 

lượng lao động và gia 

đình của họ, từ đó, tạo ra 

những ảnh hưởng tích 

cực đối với cộng đồng địa 

phương và xã hội nói 

chung. 

TRÁCH 
NHIỆM 
CỘNG 
ĐỒNG

Nhà 
nước

Thị 
trường

Người 
lao 

động

Khách 
hàng

Xã hội
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9.4 Hoạt động thị trường vốn xanh  

 

Là một công ty chứng khoán, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, không sản xuất 

ra các sản phẩm vật thể, JSI không có những hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến 

môi trường. Tuy vậy, công ty luôn ý thức về sự đóng góp dù là nhỏ bé đối với 

hành tinh xanh. Chính vì thế, công ty khuyến khích nhân sự giảm thiểu các tác 

động tiêu cực đến môi trường, ví dụ như tiết kiệm giấy, tiết kiệm năng lượng, sử 

dụng hợp lý các nguồn lực tài nguyên, và bảo vệ môi trường chung. 

 

Đội ngũ Phân tích Tư vấn của công ty – trong quá trình thực hiện các báo cáo phân 

tích của mình – luôn đặt cao yếu tố xanh/bền vững làm một chỉ tiêu đánh giá. Bên 

cạnh những yếu tố thiết yếu như hoạt động kinh doanh và tiềm năng phát triển, 

JSI cũng đánh giá cao cổ phiếu của những công ty chú trọng đến tác động với môi 

trường, có các hoạt động tích cực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 

cộng đồng và môi trường. Đây là các nội dung quan trọng mà JSI muốn nhấn mạnh 

với nhà đầu tư, qua đó thể hiện trách nhiệm của công ty đến các hoạt động xanh 

của thị trường vốn. 

  

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

10. CƠ CẤU SỞ HỮU, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 
 

10.1 Cơ cấu sở hữu 

 

Chủ sở hữu Vốn góp Tỷ lệ sở hữu 

Tập đoàn Chứng khoán Aizawa 

(Aizawa Securities Group Co., Ltd.) 
300 tỷ đồng 100% 

 

10.2 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 

- Ngày 28/01/2021: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tăng vốn từ 160 tỷ 

đồng lên 300 tỷ đồng. 

- Ngày 27/04/2021: Các cổ đông nhỏ lẻ thực hiện hoàn tất việc chuyển nhượng, 

theo đó, JSI thuộc sở hữu 100% của Công ty Chứng khoán Aizawa. 
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- Ngày 10/08/2021: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản đổi tên thành Công 

ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản. 

- Tháng 10/2021: Công ty Chứng khoán Aizawa đổi tên thành Tập đoàn Chứng 

khoán Aizawa. Ngày 03/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ban 

hành giấy phép điều chỉnh số 108/GPĐC-UBCK xác nhận Công ty TNHH 

Chứng khoán Nhật Bản trở thành công ty con thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn 

Chứng khoán Aizawa. 

 

11. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
 

11.1 Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

Chủ sở hữu công ty

Chủ tịch công ty

Ban giám đốc

Khối Nghiệp vụ

Phòng 
Môi giới giao dịch

Phòng 
Phân tích tư vấn

Phòng Tự doanh Khối Văn phòng

Phòng 
Kế toán tài chính

Phòng
Hành chính nhân sự

Phòng
Công nghệ thông tin

Phòng 
Quan hệ khách hàng

Bộ phận 
Giám sát tuân thủ

Kiểm soát nội bộ

Quản trị rủi ro
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11.2 Mô hình quản trị  

 

JSI quản trị theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tổ chức 

quản lý và hoạt động được thực hiện theo Khoản a Điều 79 Luật Doanh nghiệp 

2019 bao gồm Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc. Công ty không có Ban kiểm 

soát và Kiểm toán nội bộ. 

 

- Chủ sở hữu là Tập đoàn Chứng khoán Aizawa có trụ sở chính tại Nhật Bản, 

có toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm 

hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm 

vi số vốn góp cũng chính là số vốn điều lệ của công ty. 

 

- Chủ tịch công ty do Chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở 

hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu công ty; nhân danh công 

ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của 

Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ sở hữu công ty về 

việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định tại Điều lệ. 

 

- Ban giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc. Tổng giám 

đốc thực hiện việc điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, 

chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ sở hữu công ty và Chủ tịch công ty về 

việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Các Phó tổng giám đốc do Tổng 

giám đốc phân công trực tiếp, thực hiện chỉ đạo một số nội dung công việc và 

một số nội dung uỷ quyền theo phân quyền.  

 

- Bộ phận Giám sát tuân thủ bao gồm Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro hoạt 

động độc lập và chuyên trách, hỗ trợ Chủ tịch công ty và Ban giám đốc trong 

việc quản lý và kiểm soát rủi ro theo các nội dung được quy định tại Điều lệ 

công ty và các văn bản nội bộ tương ứng, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ 

của công ty được vận hành một cách chính xác, hạn chế những rủi ro không 

đáng có phát sinh trong quá trình tác nghiệp. Bộ phận Giám sát tuân thủ có 

nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý trong mọi hoạt động điều hành và 

vận hành, hoạt động độc lập, trực tiếp báo cáo Chủ tịch công ty và Ban giám 

đốc tất cả các vấn đề liên quan đến giám sát tuân thủ chung của toàn công ty. 

Bộ phận Giám sát tuân thủ được xây dựng và đảm bảo một cơ cấu tổ chức 

hoàn chỉnh, vận hành thống nhất, với đầy đủ bộ máy nhân sự và quy trình, 

nhằm có thể phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro có thể gặp phải trong quá 

trình hoạt động của công ty. 



  
 

29 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 

 

- Các trưởng phòng ban trực tiếp giải quyết công việc cụ thể và chịu trách nhiệm 

đối với mọi hoạt động của phòng ban đó trước Ban Giám đốc. 

 

11.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

 

- JSI là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. 

Theo đó, các thành viên Ban điều hành (bao gồm Chủ tịch công ty, Tổng giám 

đốc và các Phó tổng giám đốc, cùng các trưởng phòng ban) đều không phải là 

cổ đông và không nắm giữ cổ phần của công ty. Do vậy, công ty ứng xử với 

các thành viên này giống như người lao động bình thường, tuân thủ luật lao 

động với các chế độ lương thưởng, nghỉ phép, bảo hiểm, khám sức khỏe định 

kỳ… Một số chế độ đãi ngộ cao hơn như sử dụng xe ôtô, thanh toán chi phí 

điện thoại trên thực tế phát sinh, hỗ trợ chi phí nhà ở đối với các thành viên là 

chuyên gia người nước ngoài do công ty mẹ cử sang nhận nhiệm vụ theo 

nhiệm kỳ có thời hạn… được quy định cụ thể trong quy chế tài chính nội bộ.  

 

- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: không có. 

 

- Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có. 

 

12. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
 

12.1 Danh sách Ban điều hành 

 

Mặc dù có những thay đổi lớn về hình thức pháp lý, theo đó công ty sắp xếp lại 

cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tiễn và thực hiện tổ chức lại nhân 

sự, JSI cơ bản giữ nguyên bộ máy nhân sự điều hành chủ chốt của công ty. Theo 

đó, danh sách Ban điều hành trong năm 2021 cụ thể như sau: 
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STT Họ và tên 
Vị trí 

công việc 
Trình độ Kinh nghiệm 

1 

Ông 

Tsuyoshi 

Imai 

- Người 

đại diện 

theo pháp 

luật 

- Chủ tịch 

công ty 

- Tổng 

giám đốc 

Cử nhân 

kinh tế 

Trước khi được cử sang đảm nhiệm 

công tác tại JSI, ông Imai đã có kinh 

nghiệm hơn 30 năm làm quản lý tại 

các công ty chứng khoán và tập đoàn 

đầu tư tại Mỹ, Hồng Kông, Nhật 

Bản… Hiện, ngoài công việc điều 

hành hoạt động chung của cả công ty, 

ông còn trực tiếp phụ trách phòng Tự 

doanh.  

2 

Ông 

Tomonori 

Tsuchiya 

Phó tổng 

giám đốc 

Cử nhân 

kinh tế 

Trước khi được cử sang đảm nhiệm 

công tác tại JSI, ông Tsuchiya đã có 

kinh nghiệm gần 20 năm làm việc tại 

Tập đoàn Chứng khoán Aizawa – 

chủ sở hữu của JSI. Hiện, ông đang 

đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc 

trực tiếp quản lý khối Nghiệp vụ của 

công ty. 

3 

Bà 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Phó tổng 

giám đốc 

Cử nhân 

kinh tế 

Gia nhập JSI từ những ngày đầu 

thành lập, bà Trang từng được giao 

đảm nhiệm các chức vụ Trưởng 

phòng Tổng hợp, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Chứng khoán tại công ty. 

Hiện, bà đang đảm nhiệm vị trí Phó 

tổng giám đốc trực tiếp quản lý khối 

Văn phòng của công ty. 

4 

Bà 

Khổng 

Thị 

Hương 

Kế toán 

trưởng 

Cử nhân 

kinh tế 

Là nhân sự có bề dày hơn 20 năm 

kinh nghiệm trong ngành tài chính kế 

toán, và gia nhập JSI từ năm 2010, bà 

Hương chính thức được bổ nhiệm vị 

trí Kế toán trưởng của công ty kể từ 

đầu năm 2019. 
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12.2 Nhân sự 

 

Tính đến hết năm 2021, JSI duy trì tổng số nhân viên là 22 người với 100% trình 

độ đại học và trên đại học. Để tối đa năng suất lao động và đáp ứng được yêu cầu 

của luật định, một vài vị trí trong công ty được kiêm nhiệm bởi nhân sự có trình 

độ chuyên môn cũng như năng lực cao. 

 

Xét về độ tuổi, hơn 80% nhân sự có độ tuổi dưới 40, cho thấy sự trẻ hóa về nguồn 

lực. Số lượng nhân sự quản lý ở độ tuổi này ngày càng tăng thể hiện quá trình trẻ 

hóa nguồn lực không những không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, mà còn 

chứng minh được sự nhạy bén, thích ứng nhanh và dám đương đầu của đội ngũ 

nhân sự JSI. 

 

Xét về thâm niên, trung bình thâm niên tại JSI là 5 năm với gần 60% nhân sự có 

thâm niên trên 3 năm. JSI chủ trương xây dựng một môi trường làm việc quốc tế 

chuyên nghiệp, nơi con người có thể phát huy hết khả năng của mình đồng thời 

được đảm bảo về các phúc lợi và đời sống tinh thần, điều đó được thể hiện qua 

thời gian gắn bó với doanh nghiệp của tập thể cán bộ nhân viên JSI. 

 

 

 

 
  

Tổng số 
nhân sự

Thâm niên 
trung bình

Độ tuổi 
trung bình

Tỷ lệ lao 
động nữ

Trình độ 
đại học

22 

5 34 64% 100% 
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STT 
Hình thức  

phân loại 

Tiêu chí  

cụ thể 

Số lượng  

nhân sự 

Tỷ lệ  

% 

1 Theo bằng cấp 
Đại học và trên đại học 22 100% 

Dưới đại học 0 0% 

2 Theo giới tính 
Nam 8 36% 

Nữ 14 64% 

3 Theo độ tuổi 

Trên 40 tuổi 4 18% 

Từ 30 – 40 tuổi 9 41% 

Dưới 30 tuổi 9 41% 

4 

Theo thâm niên 

(tính riêng thời 

gian làm việc 

tại JSI) 

Dưới 1 năm 3 14% 

Từ 1 – 3 năm 6 27% 

Từ 3 – 10 năm 10 45% 

Trên 10 năm 3 14% 

 

 
 

Đại học Giới tính Độ tuổi Kinh nghiệm

100%

36%

18% 14%

64%

41%

27%

41% 45%

14%
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12.3 Những thay đổi trong ban điều hành 

 

Do tổ chức lại công ty, thay đổi hình thức pháp lý từ công ty cổ phần thành công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vào ngày 10/08/2021, JSI đã thực hiện 

miễn nhiệm các vị trí sau đây: 

 

STT Họ và tên Vị trí trước khi miễn nhiệm 

1 Ông Tsuyoshi Imai Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2 Ông Tomonori Tsuchiya Thành viên Hội đồng quản trị 

3 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Thành viên Hội đồng quản trị 

4 Ông Takuya Aizawa Thành viên Hội đồng quản trị 

5 Ông Kazuhiro Mashiba Thành viên Hội đồng quản trị 

6 Bà Lương Thị Trà Trưởng Ban kiểm soát 

7 Ông Kazutoshi Nakano Thành viên Ban kiểm soát 

8 Ông Tohru Kitayama Thành viên Ban kiểm soát 

9 Bà Bùi Thị Hòa Kiểm toán nội bộ 

10 Bà Trương Thị Thu Hồng Kiểm soát nội bộ 

11 Ông Kazuhiro Mashiba Tiểu ban QTRR thuộc HDQT 

12 Ông Trần Việt Sơn Ban QTRR thuộc Ban giám đốc 

 

Và cùng ngày, đồng thời bổ nhiệm các vị trí sau: 

 

STT Họ và tên Vị trí bổ nhiệm mới 

1 Ông Tsuyoshi Imai Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2 Bà Bùi Thị Hòa Kiểm soát nội bộ 

3 Bà Trương Thị Thu Hồng Quản trị rủi ro 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

 

 

13.  VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

Với kết quả tăng trưởng vượt bậc từ năm 2020 sang năm 2021, JSI đánh giá các 

cơ chế chính sách quy trình của công ty hiện đã và đang hoạt động tốt, đáp ứng 

yêu cầu quản trị nội bộ, đồng thời hỗ trợ một cách hiệu quả cho Chủ sở hữu công 

ty cũng như Ban lãnh đạo trong việc giám sát điều hành. Mặc dù vậy, với việc 

thay đổi mô hình pháp lý từ hình thức công ty cổ phần sang hình thức công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, JSI vẫn tiếp tục 

tiến hành cập nhật, bổ sung, cải thiện những chính sách hiện có, nhằm đảm bảo 

việc vận hành của công ty, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và thực tiễn thị trường, từ 

đó, đem lại hiệu quả hoạt động tốt nhất. Theo đó, công ty tiến hành thực hiện các 

hoạt động sau: 

 

- Tăng cường hoạt động giám sát và nâng cao tính minh bạch: Công ty tiếp tục 

bổ nhiệm nhân sự độc lập và chuyên trách phụ trách các công việc về giám sát 

tuân thủ, trao quyền cho bộ phận này để chủ động tiến hành công việc và kịp 

thời xử lý những tình huống rủi ro có thể xảy ra, giúp cho hoạt động của công 

ty được suôn sẻ và hiệu quả hơn. 

 

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ: Rà soát tất cả các quy trình, quy 

chế nghiệp vụ và quản trị nội bộ để cập nhật theo mô hình tổ chức mới, tiến 

hành phân cấp phân quyền phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cá 

nhân/bộ phận cũng như tình hình hoạt động của công ty trong từng thời kỳ. 

 

- Nâng cao chất lượng và năng lực quản trị điều hành, khuyến khích các nhân 

sự chủ chốt tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng 

khoán Nhà Nước tổ chức. 

QUẢN 
TRỊ 

CÔNG  
TY

MỞ 
RỘNG 

THỊ 
TRƯỜNG

HỆ 
THỐNG 
CÔNG 
NGHỆ

DỊCH   
VỤ 

CHỨNG 
KHOÁN

ĐÀO  
TẠO 

NHÂN  
SỰ
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- Hoàn thiện Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm thiết lập và duy trì văn hóa 

đạo đức công ty để phù hợp với các quy định trong lĩnh vực chứng khoán và 

thị trường chứng khoán. 

 

- Nghiên cứu để áp dụng hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị của công ty. 

 

14. VỀ THỊ TRƯỜNG 
 

Tận dụng lợi thế có công ty mẹ là một công ty chứng khoán lớn với bề dày lịch sử 

lâu đời tại Nhật Bản, đặc biệt, từ tháng 8/2021, khi trở thành công ty con thuộc sở 

hữu 100% của Aizawa, JSI đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện: 

 

- Phối hợp với công ty mẹ, mở rộng hoạt động tại thị trường Nhật Bản, song 

song với việc tìm kiếm khách hàng tại các thị trường mới. 

 

- Nâng cao đồng thời số lượng lẫn chất lượng các sản phẩm báo cáo nhằm đáp 

ứng các nhu cầu của khách hàng hiện tại và thu hút các khách hàng tiềm năng. 

 

- Cử nhân sự đi gặp gỡ giao lưu, tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài; quảng 

bá hình ảnh và tiềm năng cũng như các cơ hội to lớn của Việt Nam nói chung 

và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. 

 

- Thành lập phòng Quan hệ khách hàng do nhân sự người Nhật trực tiếp quản 

lý: Xây dựng chính sách đánh giá và thực hiện các cải tiến phù hợp với nhu 

cầu thị trường để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, thiết lập qui trình xử 

lý khiếu nại và góp ý của khách hàng để ngày càng hoàn thiện hệ thống. 

 

15. VỀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Ngày 03/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 

số 379/QĐ-UBCK về Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin 

trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường 

chứng khoán. Căn cứ vào các tiêu chuẩn kỹ thuật này, đội ngũ nhân sự công nghệ 

thông tin của JSI đã rà soát hệ thống hiện đang vận hành, đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trữ dữ liệu, phù hợp 

với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán. Theo đó, trong năm 2022, JSI sẽ: 
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- Tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm giám sát hệ thống công nghệ thông tin 

nhằm giảm thiểu rủi ro khi vận hành hệ thống, phát hiện lỗi nhanh hơn và giúp 

xử lý sự cố tốt hơn. Đồng thời công ty cũng sẽ bám sát các kế hoạch chuyển 

đổi sang hệ thống KRX của các Sở HOSE, HNX và VSD, từ đó cập nhập hệ 

thống kịp thời theo đúng yêu cầu của Sở và thực hiện thay đổi quy trình vận 

hành phù hợp với sự thay đổi hệ thống. 

 

- Tiếp tục theo dõi hệ thống phần cứng đặt tại Trung tâm dữ liệu dự phòng Sở 

HOSE nhằm sớm phát hiện ra lỗi phần cứng và các thiết bị máy chủ cần nâng 

cấp để tăng hiệu năng của hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định cho giao dịch 

chứng khoán.  

 

- Tùy từng thời điểm và yêu cầu thực tiễn, JSI sẽ bổ sung các chức năng cần 

thiết cho hệ thống để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng. 

 

16. VỀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN 
 

Là hoạt động mang lại doanh thu trực tiếp cho công ty, dịch vụ chứng khoán luôn 

được chú trọng lên kế hoạch hoạt động chi tiết, kỹ lưỡng. Để đạt được mục tiêu 

trung và dài hạn, các kế hoạch hoạt động được xác lập cụ thể dựa trên tầm nhìn 

chiến lược và tập trung vào các yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững cho công ty. 

 

- Thực hiện việc phân tích khách hàng dựa trên nhu cầu đầu tư, tài sản đầu tư, 

đặc tính đầu tư, vòng quay tài sản...từ đó cung cấp đúng thông tin, sản phẩm, 

nhằm kích thích, gia tăng tần suất và giá trị giao dịch của khách hàng. 

 

- Cập nhật và điều chỉnh chính sách khách hàng nhằm gia tăng cơ hội đầu tư 

của khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới. 

 

- Chú trọng phát triển mạng lưới khách hàng tổ chức tại các thị trường quen 

thuộc mà công ty có thế mạnh. 

 

- Tăng cường đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự về chuyên môn, các 

kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả thực hiện giao 

dịch. 
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- Hoàn thiện và bổ sung hệ thống quy trình làm việc, đặc biệt là các quy trình 

xử lý tình huống phát sinh nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết 

vấn đề, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp. 

 

17. VỀ NHÂN SỰ 
 

JSI hiểu rằng, con người luôn là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Công ty luôn 

luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng quản trị 

công việc, cũng như thường xuyên định hướng việc kiểm soát rủi ro. 

 

- Công ty không ngừng củng cố và xây dựng một môi trường làm việc an toàn 

và lành mạnh, là một đại gia đình, là nơi nhân viên được thăng hoa trong công 

việc, được hoàn thiện bản thân cũng như đóng góp cho đại gia đình ngày càng 

vững mạnh, từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và lâu dài, tạo được 

sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. 

 

- Nhân sự tại JSI được đánh giá năng lực và sự đóng góp đối với công ty thường 

niên thông qua hệ thống đánh giá cụ thể và minh bạch. Cùng với sự phát triển 

của công ty và sự đổi mới của thị trường nhân sự, hệ thống đánh giá sẽ tiếp 

tục được hoàn thiện nhằm đưa ra được kết quả khách quan và công bằng nhất 

đối với toàn thể cán bộ nhân viên. 

 

- JSI đang xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chi tiết với từng cấp bậc 

nhân sự trong mỗi giai đoạn phù hợp. Mục đích của chương trình nhằm:  

(1) Đảm bảo toàn bộ nhân sự có kiến thức cơ bản về ngành chứng khoán 

nói chung và về công ty nói riêng;  

(2) Đào tạo các kỹ năng cần thiết và đáp ứng yêu cầu công việc và lộ trình 

phát triển của nhân sự, từ đó, đáp ứng được các đòi hỏi ngày càng cao 

của thị trường; 

(3) Phát triển đội ngũ nhân sự vững mạnh, đào tạo đội ngũ kế cận, tạo nền 

tảng vững chắc giúp công ty phát triển bền vững; 

(4) Xây dựng công ty gắn kết và hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị gia 

tăng cho khách hàng. 
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CẤP BẬC NHÂN SỰ  NỘI DUNG ĐÀO TẠO  MỤC 

ĐÍCH 
 THỜI 

GIAN 
       

N
hậ

n 
vi

ệc
  

         Nội quy lao động của công ty  Hiểu 

biết  

chung  

về  

ngành 

và 

công  

ty 

 
1  

ngày 

         Cam kết bảo mật  

 

         Quy trình quy định chung  

 

T
hử

 v
iệ

c 

       Cơ cấu tổ chức của công ty  

 

2  

tháng 

       Hiểu biết cơ bản về ngành chứng khoán  

 

        Sản phẩm dịch vụ của công ty  

 

        Công việc chung của phòng ban  

 

        Nội dung công việc cơ bản  

 

 

N
hâ

n 
vi

ên
 c

hí
nh

 t
hứ

c 

    

 Kỹ năng thuyết trình, thực hiện báo cáo 

và báo cáo  Các  

kỹ  

năng  

cơ  

bản  

đáp  

ứng  

nhu  

cầu  

công  

việc  

 

      

 Nội dung công việc chuyên sâu: 

- Tự thực hiện các nội dung công việc 

được giao 

- Lập và kiểm soát các báo cáo công việc 

liên quan  

 2  

năm 

      

 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả: 

- Đối tượng: Đồng nghiệp, khách hàng, 

đối tác, cơ quan quản lý… 

- Phương thức: Trực tiếp, qua email, điện 

thoại, chat…  

 

Trong 

quá 

trình 

làm 

việc 

  

P
hó

 p
hò

ng
 

  

 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công 

việc hiệu quả  
 

    

 Kỹ năng làm việc nhóm, trong phòng ban, 

và với các phòng ban khác  

Kỹ  

năng  

quản  

lý  

điều  

hành 

 

   

T
rư

ở
ng

 p
hò

ng
 t

rở
 l

ên
 

 Kỹ năng quản lý, tổ chức, điều hành đội 

nhóm một cách hiệu quả  

 

    Kỹ năng giao việc và huấn luyện nhân sự  

 

    Kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp hiệu 

quả  

 

    Kỹ năng tư vấn nghiệp vụ chuyên sâu cho 

Ban lãnh đạo  

 

     Kỹ năng xây dựng văn hóa tập thể  

 

     Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết 

định  

 

     Kỹ năng gắn kết nhân sự, truyền động lực 

và năng lượng cho nhân sự  

 

     Kỹ năng phỏng vấn và tìm kiếm nhân tài  

 

 

 
















































































