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Tổng quan
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
VSD thành lập dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
- Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/07/2005
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán.
- Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi,
tổ chức lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sang hoạt
động theo mô hình công ty TNHH một thành viên
thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định của Luật
Chứng khoán.
II. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA VSD
- Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán
chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết trên Sở
Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) và các chứng khoán
của công ty đại chúng chưa niêm yết.
- Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng
khoán trong nước và mã định danh chứng khoán quốc
tế (ISIN) cho các loại chứng khoán niêm yết tại SGDCK
và chứng khoán của các công ty đại chúng.
- Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng
khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại
chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết trên
SGDCK.
- Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái
phiếu cho các tổ chức phát hành.
- Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện
chuyển quyền sở hữu đối với các trường hợp chuyển
nhượng chứng khoán không qua giao dịch mua bán
chứng khoán theo quy định pháp luật.
- Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển
nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thỏa
thuận với các tổ chức phát hành.
- Cung cấp các dịch vụ liên quan tới chứng khoán đăng
ký tại VSD để hỗ trợ cho các giao dịch chứng khoán.
- Sử dụng các cơ chế quản trị rủi ro bao gồm cả việc
quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ kịp thời cho
các thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu
ký tạm thời mất khả năng thanh toán nhằm đảm bảo
an toàn cho hệ thống thanh toán chứng khoán.

Tổng quan

- Giám sát hoạt động của các thành viên lưu ký
nhằm đảm bảo sự tuân thủ các Quy chế hoạt động
nghiệp vụ của VSD nhằm bảo vệ tài sản của người
sở hữu chứng khoán.
- Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài
theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung
cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin
nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán.
- Tham gia vào các chương trình hợp tác quốc
tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường
chứng khoán.
- Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến lưu ký
chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.
Tổng số thành viên tham gia vào hệ thống hoạt động
nghiệp vụ của VSD tính đến 31/12/2011 là 127 tổ
chức, trong đó bao gồm 103 công ty chứng khoán,
04 ngân hàng lưu ký trong nước, 06 ngân hàng
lưu ký nước ngoài và 14 thành viên mở tài khoản
trực tiếp.
VSD là thành viên của các tổ chức, diễn đàn quốc tế:
- Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ACG).
- Hiệp hội các Cơ quan Cấp mã Quốc gia (ANNA).
- Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN+3 (ABMF).
III. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
Trụ sở chính:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội, Việt Nam
ĐT : (84-4) 3974 7123
Fax : (84-4) 3974 7120
Chi nhánh:
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi
nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.
Hồ Chí Minh
ĐT : (84-8) 3933 0755
Fax : (84-8) 3933 0753
* Trang thông tin điện tử: www.vsd.vn
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Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

Đ

ứng trước không ít khó khăn và thách thức
do sự phục hồi chậm của kinh tế thế giới và
trong nước, năm 2011 được coi là năm Chính
phủ thực hiện điều chỉnh và củng cố nền kinh tế
vĩ mô, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trên mọi
lĩnh vực nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng
ổn định và bền vững trong dài hạn. Với mục tiêu
đó, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là áp dụng
chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt để kiềm
chế lạm phát và duy trì tăng trưởng ở mức vừa
phải. Do tác động của điều chỉnh chính sách vĩ
mô theo hướng thắt chặt, năm 2011 cũng là
năm thị trường chứng khoán Việt Nam phải đối
mặt với không ít khó khăn khi chỉ số VN-Index
và HNX-Index đã liên tục giảm so với năm 2010,
khối lượng giao dịch cũng không ngừng giảm sút.
Tuy nhiên, năm 2011 ghi nhận việc điều chỉnh
tích cực trên thị trường chứng khoán như tăng
cường các quy định về giám sát, công bố thông
tin và tập trung tái cơ cấu thị trường, phát triển
các dịch vụ mới như các quy định về quỹ mở, về
margin… là cơ sở cho thị trường phục hồi.
Trong bối cảnh đó, để sẵn sàng thích ứng với các
thay đổi của thị trường, góp phần tăng cường
hoạt động giám sát thị trường, kiểm soát rủi ro
và duy trì cho thị trường chứng khoán vận hành
được thông suốt và an toàn tạo dựng niềm tin
cho thành viên và nhà đầu tư trong và ngoài
nước, VSD đã kiên trì các mục tiêu đặt ra trong
5 năm hoạt động chính thức kể từ 2006, tiếp
tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống
quy trình, quy chế nghiệp vụ hiện hành, nghiên
cứu phát triển các dịch vụ mới, kiểm soát rủi ro
sau giao dịch, tăng cường hội nhập và hợp tác
quốc tế, đáp ứng tốt các yêu cầu phát sinh mới
của thị trường trong năm.

Trong năm 2011, tập thể đội
ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân
viên của VSD đã nỗ lực phấn đấu
không ngừng, vượt qua thách
thức để sẵn sàng ứng phó với
biến động của thị trường

Năm 2011 VSD kỷ niệm 5 năm hoạt động để
đánh dấu một chặng đường phát triển của
mình. Ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ VSD
không thể thiếu được sự quan tâm và chỉ đạo
của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng như sự ủng
hộ có hiệu quả của các thành viên thị trường,
công chúng đầu tư. Thay mặt tập thể VSD, tôi
xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn các đồng chí
lãnh đạo Bộ Tài chính và UBCKNN, các cơ quan
và đơn vị thuộc Bộ Tài chính và UBCKNN, các
thành viên lưu ký, các tổ chức tài chính và các
nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đang và
sẽ sát cánh cùng VSD trong thời gian qua và
những chặng đường sắp tới.

Bà NGUYỄN THỊ LIÊN HOA

Chủ tịch
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Phát biểu của Tổng Giám đốc

Phát biểu của Tổng Giám đốc

N

ăm 2011 là năm có ý nghĩa quan trọng đối
với VSD - năm đánh dấu chặng đường 5 năm
hoạt động trên thị trường chứng khoán.
5 năm hoạt động của VSD gắn liền với giai đoạn
nhiều thăng trầm nhất của thị trường chứng
khoán Việt Nam kể từ khi chính thức hoạt động
vào năm 2000, với đỉnh cao khi thị trường bùng
nổ vào những năm 2006 - 2007 đến giai đoạn
thị trường suy giảm vào năm 2008 - 2009 do
khủng hoảng tài chính toàn cầu và tiếp tục sụt
giảm sâu trong năm 2011 do bất ổn của kinh tế
vĩ mô. Trong khoảng thời gian đó, VSD đã tiếp
tục hoàn chỉnh mô hình nghiệp vụ đăng ký, lưu
ký, quản lý tài sản và thanh toán bù trừ hướng
theo các chuẩn mực quốc tế trên cơ sở kế thừa
nền tảng được thiết lập từ những ngày đầu của
thị trường, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt
Nam và duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu
quả, từng bước khẳng định sự chuyên nghiệp.
VSD cũng đặc biệt chú trọng việc thiết lập các
cơ chế quản lý rủi ro, tuân thủ các quy trình, quy
chế xử lý nội bộ, nâng cao hiệu quả của công tác
quản trị điều hành, nghiên cứu các sản phẩm
mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị
trường. Song song với việc nâng cao chất lượng
các dịch vụ, VSD còn đẩy mạnh hoạt động hợp
tác quốc tế song phương và đa phương để học
hỏi kinh nghiệm và hướng tới hội nhập với khu
vực và thế giới.
Để có được những kết quả trên, chúng tôi xin
chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và chỉ
đạo sát sao của Bộ Tài chính, UBCKNN cảm ơn
các tổ chức phát hành, các thành viên, các cơ
quan truyền thông và công chúng đầu tư vì sự
hợp tác tích cực đã dành cho VSD trong thời
gian vừa qua. Đó thực sự là sự động viên và
khích lệ lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất

Chúng tôi tự hào vì VSD là tập
thể đoàn kết, từ đội ngũ lãnh
đạo Hội đồng Quản trị và ban
điều hành không ngại đổi mới để
không ngừng vươn lên...
lượng dịch vụ của mình, góp phần vào hoạt động
ổn định và phát triển bền vững của thị trường
chứng khoán Việt Nam.
Phát huy những kết quả đã đạt được qua chặng
đường 5 năm, trong giai đoạn tới, VSD sẽ
hướng tới tầm cao mới với những giá trị mới để
tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình,
không chỉ đối với các sản phẩm dịch vụ truyền
thống mà còn mở rộng với các sản phẩm dịch
vụ gia tăng giá trị khác đáp ứng nhu cầu của thị
trường, duy trì hạ tầng vững chắc cho sự phát
triển của thị trường chứng khoán trong tương
lai. Chúng tôi cam kết luôn phát huy các giá trị
cốt lõi đã đề ra, các giá trị đã tạo nên niềm tin
của các tổ chức, cá nhân đầu tư đối với VSD và
mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ
các cơ quan quản lý, các thành viên thị trường
cũng như công chúng đầu tư.

Bà PHƯƠNG HOÀNG LAN HƯƠNG

Tổng Giám đốc
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Hội đồng Quản trị

Ban Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ LIÊN HOA
Chủ tịch

Ông DƯƠNG VĂN THANH
Ủy viên thường trực
kiêm Phó Tổng Giám đốc

Bà PHƯƠNG HOÀNG LAN HƯƠNG
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN NGỌC ANH
Ủy viên

Bà TRẦN THỊ TUYẾT MAI
Ủy viên
kiêm Trưởng Ban Kiểm soát

Bà PHƯƠNG HOÀNG LAN HƯƠNG
Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Phó Tổng Giám đốc

Ông DƯƠNG VĂN THANH
Phó Tổng Giám đốc

Bà ĐỖ THƯ TRANG
Phó Tổng Giám đốc
kiêm Giám đốc Chi nhánh
TP. Hồ Chí Minh

Ông DƯƠNG NGỌC TUẤN
Phó Tổng Giám đốc
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Lãnh đạo các phòng

Cơ cấu tổ chức

TRỤ SỞ CHÍNH

Ban
Ông Phạm Trung Minh
Trưởng phòng
Phòng Đăng ký chứng khoán

Bà Trương Thị Thu Hà
Trưởng phòng/Phòng Bù trừ và
Thanh toán giao dịch chứng khoán

Ban

CHÍNH

Ông Võ Thanh Tuấn
Phó phòng phụ trách/Phòng Lưu ký
chứng khoán và Quản lý thành viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
Phó Trưởng phòng/Phòng Nghiên
cứu phát triển và Hợp tác quốc tế

Phòng

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Kế toán trưởng - Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng

Thanh toán
Phòng
NCPT
& HTQT

Bà Hoàng Thị Minh Hải
Phó Trưởng phòng
Phòng Kiểm soát nội bộ

Ông Trần Hùng Thắng
Trưởng phòng
Phòng Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Thế Nhi
Trưởng phòng
Phòng Hành chính - Quản trị

Phòng
Tài chính

Bà Nguyễn Phương Loan
Phó Trưởng phòng
Phòng Nhân sự đào tạo

Phòng

Bà Hoàng Thị Lương Trang
Trưởng phòng
Phòng Đăng ký chứng khoán

& QLTV
Phòng

Phòng
Hành chính

CHI NHÁNH TẠI TP. HCM

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Phó Giám đốc Chi nhánh

Phòng

Bà Phạm Thị Hương Giang
Trưởng phòng
Phòng Lưu ký chứng khoán

Ông Nguyễn Thế Dũng
Trưởng phòng
Phòng Kế toán - Quản trị

Phòng

Phòng

Phòng
thông tin

Phòng
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T

rong năm 2011, tình hình kinh tế vĩ mô không thuận
lợi đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của
thị trường tài chính, tiền tệ nói chung và thị trường chứng
khoán cũng không là ngoại lệ. Trong bối cảnh khó khăn
chung đó, xác định đúng vai trò của mình là tổ chức cung
cấp dịch vụ hỗ trợ sau giao dịch, VSD đã xem đây là cơ hội
để tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng cung cấp dịch
vụ, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và đẩy mạnh công
tác quản lý thành viên nhằm sớm phát hiện và khắc phục
các rủi ro có thể có đối với các mặt hoạt động của VSD.
Nhờ xác định hướng đi đúng này, một mặt VSD vẫn đảm
bảo duy trì tốt các hoạt động chuyên môn góp phần đảm
bảo cho sự vận hành an toàn, thông suốt của thị trường,
mặt khác VSD đã xây dựng được các yếu tố nền tảng tạo
đà vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

1. Hoạt động chuyên môn ngày càng chuyên nghiệp
và hiệu quả
a. Hoạt động đăng ký chứng khoán
So với năm 2010, số lượng chứng khoán mới đăng ký
tại VSD năm 2011 có xu hướng giảm và chỉ đạt 9,8 tỷ
chứng khoán đăng ký mới, trong đó có hơn 295 triệu
cổ phiếu chỉ thực hiện đăng ký tại VSD mà không thực
hiện đăng ký niêm yết và giao dịch tại các SGDCK.
Về dịch vụ đại lý chuyển nhượng, trong năm 2011
VSD đã thực hiện chuyển quyền sở hữu không qua
hệ thống giao dịch cho trên 4.000 trường hợp với
tổng số chứng khoán thực hiện là trên 400 triệu
chứng khoán, tăng gấp 3 lần so với năm 2010 về
số lần thực hiện. Các hoạt động chuyển nhượng tại
VSD đều được VSD thực hiện theo đúng quy định và
được UBCKNN phê chuẩn qua đó đã hỗ trợ tích cực
cho nhu cầu chuyển nhượng đa dạng của nhà đầu tư
như: chuyển nhượng giao dịch lô lẻ, tái cơ cấu đầu tư
của các công ty, tập đoàn và hoạt động mua bán, sáp

nhập - một xu hướng nổi bật của thị trường chứng
khoán Việt Nam năm 2011.
b. Hoạt động lưu ký chứng khoán
Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký mới chứng
khoán tại VSD đã giảm trong năm 2011, chỉ 80 doanh
nghiệp so với 335 doanh nghiệp năm 2010. Tuy nhiên
tính đến hết năm 2011, tổng số lượng chứng khoán lưu
ký tại VSD đạt gần 25 tỷ chứng khoán, tăng hơn 33%
so với cuối năm 2010. Xét về cơ cấu chứng khoán lưu
ký, cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết
đưa vào lưu ký và giao dịch trên sàn UPCoM lại tăng
đáng kể, trên 436 triệu cổ phiếu so với mức trên 278
triệu cổ phiếu năm 2010. Điều này cho thấy, nhu cầu
đăng ký, lưu ký tập trung chứng khoán của các doanh
nghiệp có quy mô nhỏ và vừa tại VSD để giao dịch trên
sàn UPCoM đã tăng lên.
Ngoài việc đảm bảo tổ chức hoạt động lưu ký chứng
khoán của nhà đầu tư một cách an toàn, bảo mật,
trong vai trò là tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu
ký chứng khoán tập trung, trong năm 2011 VSD cũng
đã tích cực phối hợp với các SGDCK, tổ chức phát hành
tiến hành hoán đổi cổ phiếu do sáp nhập cho trên 150
triệu cổ phiếu của 05 doanh nghiệp niêm yết với trên
3.000 cổ đông có số lượng cổ phiếu hoán đổi thông
qua việc ghi nhận, điều chỉnh chính xác và kịp thời các
thông tin về chứng khoán, thông tin sở hữu trên hệ
thống tài khoản lưu ký ghi sổ chứng khoán cho cổ đông
của các doanh nghiệp này. Việc xử lý thành công các
trường hợp hoán đổi cổ phiếu đã giúp duy trì sự liên
tục trong việc tổ chức giao dịch chứng khoán của nhà
đầu tư trên thị trường sau quá trình sáp nhập, từ đó
góp phần vào việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối
với hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung
mà VSD cung cấp.
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2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thành viên
lưu ký

c. Hoạt động thực hiện quyền
Để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng khoán
đăng ký, lưu ký tại VSD, trong năm 2011, VSD đã phối
hợp cùng với các tổ chức phát hành, thành viên lưu
ký tổ chức thực hiện 2.642 đợt thực hiện quyền cho
người sở hữu chứng khoán. Xét về số lượng các đợt
thực hiện quyền qua VSD năm 2011 đã tăng hơn so
với năm 2010 là 87 đợt. Giá trị tiền thanh toán cổ tức
do VSD thay mặt các tổ chức phát hành phân bổ cho
nhà đầu tư thông qua các thành viên lưu ký đạt xấp
xỉ gần 17.000 tỷ đồng; tiền thanh toán lãi và vốn gốc
trái phiếu nội tệ qua VSD đạt hơn 70.000 tỷ đồng.

d. Hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán
Năm 2011, VSD tiếp tục tổ chức tốt hoạt động bù
trừ thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đó
giúp đảm bảo cho hoạt động giao dịch của thị trường
diễn ra an toàn và liên tục. Giá trị bù trừ thanh toán
giao dịch do VSD thực hiện trong năm 2011 đạt gần
346 nghìn tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2010 chủ
yếu do quy mô giao dịch chứng khoán trên SGDCK
TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) suy
giảm. Tuy nhiên, nét nổi bật trong hoạt động bù trừ
thanh toán năm 2011 của VSD chính là việc giám sát
tuân thủ hoạt động của thành viên trên cơ sở đó đã
sử dụng các cơ chế phòng ngừa và khắc phục kịp thời,
hiệu quả như: (i) sửa lỗi đối với các giao dịch công ty
chứng khoán đặt lệnh sai thông tin so với yêu cầu của
khách hàng; (ii) cho các thành viên lưu ký tạm thời
thiếu tiền vay tiền từ Quỹ hỗ trợ thanh toán hoặc

Nhằm hoàn thiện hơn nữa và tiến
tới chuẩn hoá hệ thống quản lý
rủi ro, phù hợp chuẩn mực quốc
tế, VSD đã tiến hành nghiên cứu
và triển khai xây dựng Hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008
yêu cầu Ngân hàng thanh toán BIDV cho vay bắt
buộc đối với những khoản thiếu hụt tạm thời trên 25
tỷ; (iii) loại không thanh toán đối với các giao dịch bán
khống, không huy động được chứng khoán để sửa lỗi
hoặc các giao dịch thiếu tiền thanh toán trong trường
hợp thành viên mất khả năng thanh toán. Có thể nói
thông qua công tác giám sát tuân thủ thanh toán
của VSD, kỷ luật thanh toán giao dịch chứng khoán
cơ bản được đảm bảo tốt, các trường hợp vi phạm
nhiều lần và công ty chứng khoán gặp khó khăn về
tình hình tài chính đã được VSD áp dụng cơ chế xử lý
và báo cáo UBCKNN kịp thời nhờ đó không để xảy ra
những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thanh toán
của cả thị trường và các thành viên.

Hoạt động của các thành viên lưu ký đóng vai trò quan
trọng đối với sự lành mạnh và ổn định của hệ thống tài
chính do các tổ chức này đảm nhiệm chức năng quản
lý tài sản của các nhà đầu tư. Tính đến cuối năm 2011,
số lượng thành viên lưu ký của VSD là 113 tổ chức,
trong đó bao gồm 103 công ty chứng khoán, 10 ngân
hàng lưu ký. Do diễn biến bất lợi kéo dài của thị trường
chứng khoán, năm 2011 đã có một số công ty chứng
khoán gặp khó khăn về tình hình tài chính, kinh doanh
và bộc lộ những yếu kém trong hoạt động nghiệp vụ
gây ảnh hưởng đến hoạt động của VSD nói riêng và thị
trường chứng khoán nói chung. Trong bối cảnh đó, để
sớm phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp công ty
chứng khoán không tuân thủ đúng quy định hoạt động

VSD đã phối hợp cùng với các
tổ chức phát hành, thành viên
lưu ký tổ chức thực hiện 2.642
đợt thực hiện quyền cho người
sở hữu chứng khoán. Xét về số
lượng các đợt thực hiện quyền
qua VSD năm 2011 đã tăng
hơn so với năm 2010 là 87 đợt.
Giá trị bù trừ thanh
toán giao dịch do
VSD thực hiện
trong năm 2011

346
nghìn tỷ

đồng

Tiền thanh toán lãi và vốn gốc
trái phiếu nội tệ qua VSD đạt
hơn 70.000 tỷ đồng
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lưu ký, thanh toán, VSD đã chú trọng tăng cường công
tác quản lý thành viên. Thông qua công tác này, hầu
hết các trường hợp vi phạm quy định về lưu ký, thanh
toán đều được VSD phát hiện và xử lý dưới các hình
thức như nhắc nhở, cảnh cáo. Đặc biệt, năm 2011, lần
đầu tiên VSD đã phải áp dụng hình thức xử lý đình chỉ
hoạt động lưu ký đối với 02 công ty chứng khoán. Các
biện pháp xử lý của VSD đều được áp dụng một cách
kịp thời và phù hợp qua đó góp phần đáng kể vào việc
giảm thiểu tác động tiêu cực đối với hoạt động lưu ký,
thanh toán của thị trường, đồng thời giúp bảo vệ an
toàn chứng khoán của nhà đầu tư tại thành viên lưu ký.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát nội bộ
nhằm giảm thiểu rủi ro tác nghiệp
Hệ thống kiểm soát nội bộ của VSD được xây dựng dựa
trên nguyên tắc: mỗi bộ phận tác nghiệp tự kiểm soát
và chịu trách nhiệm về chính hoạt động mà mình thực
hiện đúng theo các Quy trình xử lý nghiệp vụ nội bộ; bộ
phận kiểm soát nội bộ của VSD kiểm soát định kỳ và bất
thường hoạt động tuân thủ của các bộ phận tác nghiệp
theo Quy trình kiểm soát hoạt động nội bộ. Trong năm
2011, VSD đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động kiểm soát nội bộ và góp phần hạn
chế rủi ro trong việc cung cấp các dịch vụ về đăng lý, lưu
ký và quản lý tài sản cụ thể là:
Thứ nhất, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống Quy
trình xử lý hoạt động nội bộ thông qua việc rà soát toàn
diện các lĩnh vực hoạt động của VSD mà các nguyên
tắc xử lý hoạt động này hiện chưa được quy trình hóa

Hoạt động năm 2011

Thứ hai, tiến hành đánh giá tính tuân thủ quy trình xử
lý nội bộ của bộ phận tác nghiệp thông qua hoạt động
kiểm soát, đánh giá của bộ phận kiểm soát nội bộ của
VSD. Năm 2011, bộ phận kiểm soát nội bộ của VSD
đã thực hiện kiểm soát tất cả các mặt hoạt động của
VSD tại tất cả các khâu tác nghiệp ở Trụ sở chính và Chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm soát cho thấy hầu
hết các hoạt động của VSD về cơ bản đều được thực
hiện theo quy định; các trường hợp chưa tuân thủ trong
quá trình tác nghiệp đều sớm được phát hiện và báo cáo
để có biện pháp khắc phục kịp thời, qua đó đã góp phần
quan trọng vào việc đảm bảo hoạt động của VSD được
thực hiện an toàn, hiệu quả, đúng quy định.
4. Đầu tư tăng cường năng lực xử lý của hệ thống công
nghệ thông tin
Việc đưa vào ứng dụng thành công hệ thống phần mềm
nghiệp vụ mới của VSD trong năm 2010 đã tạo tiền đề
quan trọng trong việc cải thiện năng lực xử lý nghiệp
vụ và cung cấp dịch vụ của VSD cho các thành viên.
Xác định việc tăng cường năng lực hệ thống công nghệ
thông tin cũng là tăng cường hiệu quả công tác quản
lý và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, vì vậy năm
2011, VSD tiếp tục đầu tư bổ sung công năng cho hệ
thống công nghệ thông tin hiện có nhằm đáp ứng ngày
càng tốt hơn yêu cầu xử lý nghiệp vụ phát sinh ngày
càng tăng. Các hạng mục đầu tư của VSD cho hệ thống
công nghệ thông tin trong năm tập trung vào hệ thống
máy chủ cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao khả năng lưu trữ,
tăng tốc độ xử lý giao dịch của hệ thống phần mềm
nghiệp vụ. Đặc biệt trong năm 2011, VSD đã hoàn
thành việc đầu tư hạ tầng hệ thống mã hóa và xác thực
dữ liệu trong hoạt động nghiệp vụ của VSD làm cơ sở
cho việc đưa vào áp dụng giải pháp này chính thức từ
năm 2012 nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật trong
việc thực hiện nghiệp vụ giữa VSD với các thành viên.
5. Tăng cường công tác bảo mật thông tin tại VSD

nhằm mục đích nâng cao ý thức tuân thủ của các bộ
phận trong quá trình tác nghiệp. Trong năm 2011, bên
cạnh việc tiếp tục bổ sung các quy trình xử lý hoạt động
nghiệp vụ, VSD cũng đã xây dựng và ban hành các quy
trình xử lý nội bộ đối với lĩnh vực công nghệ thông tin
và nghiên cứu phát triển.

Là tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán
bù trừ chứng khoán, VSD giữ vai trò quan trọng trong
việc nắm giữ các thông tin về giao dịch và sở hữu chứng
khoán của nhà đầu tư lưu ký tại VSD. Tuy nhiên, vai trò
này cũng đặt ra trách nhiệm cho VSD trong việc bảo
mật thông tin của nhà đầu tư theo đúng quy định của
Luật chứng khoán. VSD đã ban hành Quy chế bảo mật
và cung cấp thông tin tại VSD quy định cụ thể danh mục
các thông tin được bảo mật, trách nhiệm bảo mật và nội
dung, cách thức cung cấp thông tin tại VSD nhằm tăng
cường công tác bảo mật thông tin tại VSD và giúp cho
các đơn vị, cán bộ thuộc VSD hiểu và thực hiện đúng
trách nhiệm bảo mật thông tin trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình. Không những thế, Quy chế này

cũng đặt ra các chính sách phòng ngừa chủ động về phía
VSD để tránh việc cung cấp thông tin không đúng quy
định thông qua việc áp dụng giải pháp kĩ thuật như phân
quyền truy cập trên hệ thống phần mềm đồng thời với
việc thiết lập cơ chế bảo mật vật lý trên hệ thống máy
tính nghiệp vụ. Cùng với các quy chế nghiệp vụ, việc ban
hành Quy chế bảo mật và cung cấp thông tin của VSD đã
từng bước giúp VSD hoàn thiện các nguyên tắc tổ chức
cung cấp dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa.
6. Nâng cấp trang thông tin điện tử và đưa vào vận
hành trang thông tin tiếng Anh
Với mong muốn không ngừng nâng cao hơn nữa chất
lượng đăng tin, đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu
nắm bắt tin tức ngày càng cao của độc giả và công
chúng đầu tư, năm 2011 VSD đã nâng cấp trang thông
tin điện tử tiếng Việt và chính thức đưa vào vận hành
trang thông tin điện tử tiếng Anh.
Trang thông tin điện tử mới của VSD được thiết kế
với nhiều tính năng và tiện ích nổi bật như: bố trí màn
hình thân thiện; thông tin được phân nhóm theo các
nhóm tin chuyên môn để dễ theo dõi; khả năng tra cứu,
tìm kiếm với nhiều tiêu chí thực hiện thuận tiện hơn…
Ngoài ra, với trang thông tin tiếng Anh, VSD hướng
đến mục tiêu cung cấp một kênh thông tin cho các đối
tượng độc giả là công chúng đầu tư nước ngoài quan
tâm đến việc theo dõi, nắm bắt một cách kịp thời các
tin tức, sự kiện diễn ra hàng ngày trên thị trường liên
quan đến tổ chức phát hành, thành viên và các hoạt
động nghiệp vụ tại VSD.
7. Hoạt động hợp tác quốc tế
Năm 2011, VSD tham gia nhiều hoạt động hợp tác quốc
tế với mục đích chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các
Hiệp hội, đối tác quốc tế trong các lĩnh vực như: mô hình
tổ chức, quản lý và cung cấp dịch vụ của Trung tâm lưu
ký chứng khoán; sáng kiến phát triển và liên kết dịch vụ
giữa các thị trường; đào tạo tác nghiệp...

Các hoạt động hợp tác quốc tế VSD tham dự trong
năm 2011:
• Tham dự các Hội nghị quốc tế: Hội nghị các Trung
tâm Lưu ký Toàn cầu lần thứ 11 (CSD11), Hội nghị
thường niên Hiệp hội các Cơ quan Cấp mã Quốc gia,
Hội nghị thường niên của Hiệp hội các Tổ chức Lưu
ký và Bù trừ Chứng khoán khu vực châu Á - Thái
Bình Dương (ACG) lần thứ 15, Cuộc họp lần thứ 5
của Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN+3, Cuộc
họp của Liên kết các SGDCK ASEAN (ASEAN Link),
Hội thảo về thị trường vốn Hàn Quốc.
• Khảo sát kinh nghiệm về mô hình quản lý, tổ chức
cung cấp dịch vụ tại thị trường Đức, Hungary và
Trung Quốc.

• Tham dự các khóa đào tạo về nghiệp vụ tại Công
ty Ủy thác Lưu ký và Bù trừ Mỹ (DTCC); học tập
kinh nghiệm thanh toán bù trừ chứng khoán, SBL và
Buy-in tại Singapore; tham gia đào tạo chuyên môn
giữa các thành viên của ACG; tham gia Chương trình
đào tạo của Euroclear về các dịch vụ do tổ chức này
cung cấp tại Singapore.
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Sự kiện 5 năm
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Sự kiện 5 năm

2010
-

2008
2006
-

-

-

Nhận bàn giao chức năng đăng ký, lưu ký và
thanh toán bù trừ từ hai Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (hiện
chuyển đổi thành hai SGDCK) ngày 01/05/2006.
Chính thức khai trương hoạt động 07/07/2006.
Ký Biên bản hợp tác song phương đầu tiên với
Kho bạc Nhà nước về phối hợp thực hiện chi trả
tiền gốc và lãi trái phiếu Chính phủ.
Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc (KSD).

2007
-

-

-

-

Đồng nhất hệ thống phần mềm hoạt động
nghiệp vụ, đưa phương thức xử lý nghiệp
vụ về cùng nền tảng chung, thống nhất giữa
Trụ sở chính và Chi nhánh.
Cải tiến phương thức thực hiện lưu ký chứng
khoán, giảm thiểu thủ tục thời gian thực hiện
lưu ký thông qua cơ chế ủy quyền xác nhận sở
hữu của các tổ chức phát hành cho VSD.
Chính thức khai trương trang thông tin điện tử
của VSD.
Ký Biên bản hợp tác song phương với Sở Giao
dịch Ngân hàng Nhà nước về việc phối hợp cung
cấp dịch vụ chuyển khoản trái phiếu chính phủ
để giao dịch trên thị trường mở (OMO).
Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Thái Lan (TSD).
Gia nhập Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ
Chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

thành tựu

-

5 năm

20

-

Triển khai đăng ký chứng khoán
của công ty đại chúng tập trung
dưới hình thức ghi sổ theo Luật
Chứng khoán.
Quản lý đăng ký và lưu ký trái phiếu
chính phủ tập trung.
Triển khai cung cấp dịch vụ lưu ký
đồng thời với đăng ký chứng khoán.
Đăng ký là đối tác của Hiệp hội các
Cơ quan Cấp mã Quốc gia.
Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Đài Loan (TDCC).
Đón nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính.

-

-

2009
-

-

-

-

-

-

-

Chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt
động sang mô hình Công ty TNHH
Nhà nước một thành viên.
Chính thức triển khai các dịch vụ
sau giao dịch cho thị trường trái
phiếu Chính phủ chuyên biệt, thị
trường trái phiếu ngoại tệ và thị
trường UPCoM.
Chính thức cấp mã định danh
chứng khoán quốc tế (ISIN) cho
các chứng khoán phát hành tại
Việt Nam.
Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Nhật Bản (JASDEC).
Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với
Hiệp hội Tài chính Viễn thông Toàn
cầu (SWIFT).
Tổ chức Hội nghị thường niên lần
thứ 13 Hiệp hội các Tổ chức Lưu
ký và Bù trừ Chứng khoán khu vực
châu Á - Thái Bình Dương.
Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ.

-

Thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ
đông với các tổ chức phát hành.
Tổ chức và quản lý tập trung hoạt động thanh toán bù
trừ giao dịch chứng khoán trên các SGDCK, thực hiện
bù trừ chung cho các thị trường.
Chính thức thực hiện quản lý thông tin sở hữu chứng
khoán đến tận người đầu tư.
Thực hiện kết nối điện tử giữa hệ thống của VSD với hệ
thống của các thành viên để xử lý giao dịch.
Trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Cơ
quan Cấp mã Quốc gia.
Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

2011

-

Nâng cấp trang thông tin điện tử và đưa vào vận hành
trang thông tin điện tử tiếng Anh.
Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Công ty Ủy thác Lưu ký
và Bù trừ Mỹ (DTCC).
Đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba của
Chủ tịch nước.

22

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Báo cáo thường niên 2011

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Báo cáo thường niên 2011

Hoạt động hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế

Ký Biên bản ghi nhớ về
hợp tác với Trung tâm
lưu ký chứng khoán
Nhật Bản (JASDEC) 09/10/2009.

Ký Biên bản ghi nhớ về
hợp tác với Công ty Ủy
thác Lưu ký và Bù trừ Mỹ
(DTCC) - 14/04/2011.

Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với
Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc
(KSD) - 24/11/2006.

Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với
Hiệp hội tài chính viễn thông toàn cầu
(SWIFT) - 08/01/2009.

Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với
Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán
Đài Loan (TDCC) - 13/05/2008.

Hiệp hội các cơ quan cấp mã
quốc gia (ANNA)
- 06/11/2008: Trở thành đối tác của ANNA.
- 26/01/2009: Chính thức cấp mã định danh
chứng khoán quốc tế (ISIN) cho các chứng khoán
tại Việt Nam.
- 16/06/2010: Trở thành thành viên chính thức.

Hiệp hội các trung tâm lưu ký
chứng khoán khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ACG)
- 02/09/2007: Trở thành thành viên chính thức.
- 10/2009: Tổ chức hội nghị thường niên ACG lần thứ
13 tại Hà Nội.
- 01/12/2010: Được bầu vào Ban điều hành của ACG.

Tiểu diễn đàn 2 - Diễn đàn trái phiếu
ASEAN+3 (ABMF).
- 9/2008: Chính thức tham gia nhóm chuyên gia GoE về khả năng
thành lập trung tâm thanh toán khu vực RSI.
- 9/2010: Là thành viên chính thức của diễn đàn trái phiếu ABMF.

Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác
với Trung tâm lưu ký chứng khoán
Thái Lan (TSD) - 06/07/2007.
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Những con số ấn tượng

62

Những con số ấn tượng

15.569

Tỷ
Tổng số chứng khoán đăng ký tại VSD hiện tại là
hơn 62 tỷ chứng khoán, tăng hơn 20 lần so với con
số 3,4 tỷ chứng khoán đăng ký năm 2006

969

51.425
Số lượng tổ chức phát hành đăng ký chứng
khoán tại VSD là 969 tổ chức tăng gần 5 lần
con số tại thời điểm 2006

51.425 là số lượng giao dịch bình quân một
phiên mà VSD thực hiện bù trừ thanh toán.
Con số này tăng hơn 9 lần so với năm 2006

127
Số lượng thành viên của VSD là
127 thành viên, tăng gấp 6 lần so
với thời điểm nhận bàn giao chức
năng từ hai SGDCK, trong đó bao
gồm 103 công ty chứng khoán, 4
ngân hàng lưu ký trong nước, 6
ngân hàng lưu ký nước ngoài và
14 ngân hàng thương mại là thành
viên mở tài khoản trực tiếp

Tính đến hết năm 2011, tổng số
mã giao dịch đã cấp cho nhà đầu
tư nước ngoài là 15.569 mã trong
đó có 13.845 nhà đầu tư cá nhân
và 1.724 nhà đầu tư tổ chức

24,8

Tỷ

Tổng số chứng khoán lưu ký tại VSD là trên 24,8 tỷ
chứng khoán tăng hơn 12 lần so với con số hơn 2 tỷ tại
thời điểm cuối năm 2006
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Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Năm 2011 không chỉ là năm đánh dấu
chặng đường 5 năm hoạt động của VSD mà
còn là năm mở ra giai đoạn phát triển với
tầm cao mới - giá trị mới. Trong 5 năm qua, ra
đời và hoạt động gắn liền với sự phát triển của
thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ, VSD
đã từng bước xây dựng được những giá trị cốt
lõi để hình thành nên một tổ chức cung cấp các
dịch vụ sau giao dịch duy nhất, hiện đại và uy
tín đối với thành viên, tổ chức phát hành, công
chúng đầu tư trong và ngoài nước.

1

3

2

Độc đáo, sáng tạo: Là chủ thể
duy nhất cung cấp dịch vụ hỗ trợ
sau giao dịch cho thị trường, VSD
tiên phong trong việc nghiên cứu
và tiến hành các đổi mới để cung
cấp các dịch vụ ngày càng hiệu
quả theo chuẩn mực quốc tế.

4

Tận tụy phục vụ: VSD xây
dựng đội ngũ cán bộ giỏi về
nghiệp vụ, có tinh thần trách
nhiệm cao và luôn tận tụy
trong công việc, sẵn sàng phục
vụ cho sự phát triển của thị
trường chứng khoán Việt Nam.

Tin cậy, chắc chắn: VSD chú
trọng xây dựng hệ thống quản
lý rủi ro tin cậy, hiệu quả để
đảm bảo cho các hoạt động tại
VSD luôn diễn ra an toàn, ổn
định và chắc chắn.

Chân thực, chính xác: VSD
luôn phản ánh chân thực,
chính xác các thông tin về
hoạt động, dịch vụ mà VSD
cung cấp.

5

Chính các giá trị cốt lõi đã giúp tạo
dựng được “Niềm tin” của các thành
viên, tổ chức phát hành và công
chúng đầu tư đối với VSD.

Công khai minh bạch: VSD cung
cấp các thông tin về hoạt động theo
nguyên tắc công khai, minh bạch và
đúng quy định; đồng thời đảm bảo
quyền tiếp cận dịch vụ của VSD cho
mọi đối tượng thành viên, tổ chức phát
hành được thực hiện một cách công
bằng và bình đẳng.
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Khen thưởng

Khen thưởng

v Bằng khen theo Quyết định số 2177/QĐ-BTC ngày
25/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã có thành tích
xuất sắc trong công tác đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh
toán chứng khoán năm 2006.
v Cờ thi đua của Bộ Tài chính theo Quyết định số
1887/QĐ-BTC ngày 29/08/2008.
v Bằng khen theo Quyết định số 597/QĐ-TTg ngày
22/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho TTLKCK vì đã có
thành tích trong công tác từ năm 2005 đến 2007, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
v Cờ thi đua của Chính phủ theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg
ngày 21/10/2010.
v Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước theo Quyết
định số 1190/QĐ-CTN ngày 27/07/2011.

Lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động và đón nhận Huân chương lao động hạng 3

Bằng khen của Bộ Tài chính theo
Quyết định số 2177/QĐ-BTC
ngày 25/06/2007

Cờ thi đua của Bộ Tài chính theo
Quyết định số 1887/QĐ-BTC ngày
29/08/2008
Cờ thi đua của Chính phủ theo
Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày
21/10/2010

Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ theo Quyết định số
597/QĐ-TTg ngày 22/05/2008

Huân chương lao động hạng 3
của Chủ tịch nước theo Quyết
định số 1190/QĐ-CTN ngày
27/07/2011
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Hoạt động xã hội & phúc lợi

Hoạt động xã hội & phúc lợi

1

6

7

2

8

3

10
4

9

5
11

1. Từ thiện tại Huế 2. Du xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc
3. Hiến máu nhân đạo 4. Giải bóng đá VSD 5. Giải bóng bàn VSD

6. Thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
7. Chương trình văn nghệ 8. Du lịch Bình Châu 9. Noel
10. Thăm quê Bác 11. Thăm đền thờ Nguyễn Trãi
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Hướng tới tương lai

Hướng tới tương lai: Tầm cao mới - Giá trị mới

Tầm cao mới - Giá trị mới

P

hát triển trên nền tảng những giá trị cốt lõi và những
thành tựu đã đạt được trong 5 năm đầu đi vào hoạt
động, trong giai đoạn tới, cùng với sự lớn mạnh của thị
trường, đặc biệt là xu hướng hình thành thị trường phái
sinh, nhu cầu về đa dạng hóa các sản phẩm sau giao
dịch sẽ ngày càng tăng, để sẵn sàng thích ứng với các
yêu cầu của thị trường trong tương lai, vươn tới tầm
cao mới với các giá trị mới thể hiện vai trò vị thế của
mình trong việc cung cấp các dịch vụ sau giao dịch cho
thị trường, VSD sẽ tập trung vào mục tiêu phát triển
VSD từ một tổ chức cung cấp các dịch vụ sau giao dịch
truyền thống trở thành một tổ chức mang tầm khu vực
cung cấp các sản phẩm mới, hiện đại và các dịch vụ gia
tăng cho thị trường.
1. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và hiện đại vì
lợi ích của các nhà đầu tư
VSD sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, thực
hiện tái cấu trúc hệ thống các dịch vụ truyền thống
theo hướng ngày càng hiệu quả, đáp ứng các chuẩn
mực của khu vực và thế giới, phát triển các sản
phẩm mới như SBL, Buy-in, phát triển chức năng
bảo lãnh thanh toán tiền đối với thị trường giao
ngay, quản lý thế chấp, ký quỹ, quản lý tài sản, phát
triển các dịch vụ phục vụ cho các giao dịch xuyên
biên giới... để cung cấp ngày càng hiệu quả các dịch

vụ sau giao dịch cho thành viên và các nhà đầu tư
trong và ngoài nước.
2. Triển khai quy trình xử lý tự động (STP) tại các mặt
hoạt động nghiệp vụ, hướng tới hài hòa hóa các
chuẩn mực khu vực và thế giới
Giảm chi phí vận hành, giảm rủi ro, rút ngắn thời
gian thực hiện các dịch vụ sau giao dịch, đáp ứng
được các chuẩn mực quốc tế, hướng tới kết nối với
khu vực và quốc tế, tạo nền tảng để hình thành các
CSD quốc tế (ICSD) là mục tiêu hướng tới hàng đầu
của hầu hết các CSDs và CCPs trong khu vực và trên
thế giới. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà
VSD đặt ra trong giai đoạn phát triển mới. Để đạt
được mục tiêu trên, VSD sẽ từng bước nghiên cứu
và tiến tới áp dụng STP không chỉ trong các dịch
vụ sau giao dịch do VSD cung cấp, đặc biệt là đối
với lĩnh vực thanh toán bù trừ mà còn trong kết nối
nghiệp vụ giữa VSD với các Sở giao dịch và với các
thành viên của thị trường. Để đạt được mục tiêu
này, VSD sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ
thông tin, tiến tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế
về quy trình nghiệp vụ cũng như hệ thống truyền
tin như tiêu chuẩn ISO 200022 và ISO15022 trong
các dịch vụ sau giao dịch.

VSD cam kết sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng học
hỏi, sẵn sàng hợp tác trên cơ sở tôn trọng lợi
ích lẫn nhau với các trung tâm lưu ký, các tổ
chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư trong
và ngoài nước.

3. Tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng quyết định
sự thành công và sức mạnh của một tổ chức. Để vươn
tới các mục tiêu mới, phát triển các sản phẩm mới,
VSD sẽ tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực. Hướng
tới xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, làm chủ
công nghệ, cung cấp các dịch vụ ngày càng tốt hơn
cho thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
của nhà đầu tư, bên cạnh các chính sách phát triển
nhân sự hiện có, VSD sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ các
khóa học và các cuộc hội thảo để cập nhật, bổ sung
kiến thức mới về kinh tế, tài chính cho các cán bộ
đang công tác tại VSD, yêu cầu cán bộ nâng cao trình
độ ngoại ngữ bằng cách tổ chức thi sát hạch hàng
năm, xây dựng chính sách hỗ trợ cho các cán bộ học
tập nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý.
4. Tăng cường công tác quản lý rủi ro theo hướng
chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị
Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, trong giai
đoạn tới, để phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động
nghiệp vụ như rủi ro thanh toán, rủi ro trong quản lý
tài sản nhà đầu tư và rủi ro vận hành… VSD sẽ tiếp
tục hiện đại hóa hệ thống, phát triển các công cụ, cơ
chế phòng ngừa, giám sát và xử lý rủi ro theo chuẩn
mực khu vực và quốc tế. Đồng thời, VSD cũng sẽ
hướng tới nâng cao chất lượng quản trị thông qua đổi
mới mô hình tổ chức, hệ thống kiểm tra kiểm soát nội
bộ; hoàn thiện hệ thống cơ chế, quy trình nghiệp vụ,
tăng cường tính minh bạch trong hoạt động nghiệp
vụ; nâng cao trình độ quản lý… nhằm đáp ứng ngày
càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường.

5. Tăng cường hội nhập quốc tế, trở thành đối tác tin
cậy trong khu vực đối với các trung tâm lưu ký và
các nhà đầu tư nước ngoài
Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong giai
đoạn vừa qua, VSD sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động
hợp tác quốc tế, gắn hoạt động hợp tác quốc tế với
hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo đội
ngũ cán bộ để đưa hoạt động hợp tác quốc tế vào
chiều sâu và ngày càng thiết thực hơn. Đồng thời
thông qua hoạt động hợp tác quốc tế để hướng tới
mục tiêu hài hoà hoá khung pháp luật và cơ sở hạ
tầng của VSD với các trung tâm lưu ký trong khu
vực và trên thế giới theo đúng chuẩn mực quốc
tế. Với phương châm VSD sẵn sàng là đối tác tin
cậy trong khu vực, VSD cam kết sẵn sàng sẻ chia,
sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng hợp tác trên cơ sở tôn
trọng lợi ích lẫn nhau với các trung tâm lưu ký, các
tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư trong và
ngoài nước.
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180

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
(Vietcombank Securities Limited Company)

2,203

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam
(HSBC Bank (Vietnam) Ltd)

2006

Số liệu thống kê

0

10,000

20,000

Tỷ đồng
Billion VND

A. SỐ LIỆU NĂM 2011 - 2011 STATISTICS

7,000
6,000
5,000

Tỷ đồng
Billion VND

Triệu chứng khoán
Million securities

8,000

4,000
3,000
1,076

2,000
296

1,000

109

Cổ phiếu niêm yết
(Listed shares)

Cổ phiếu UPCoM
(UPCoM shares)

Cổ phiếu chỉ ĐKCK
(Registered-only shares)

Trái phiếu nội tệ
(Local currencydenominated bonds)

TOP THÀNH
GIÁ TRỊ THANH TOÁN
BẰNG NGOẠI TỆ LỚN Chứng
NHẤT NĂM
2011
LoạiVIÊN
chứngCÓ
khoán
Cổ phiếu
chỉ quỹ
Type
of
securities
Stocks
Fund
certificates
Settlement value in USD of top members in 2011

379,481,316

68

Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu

418,210,386

85

1,505,133,261

75

16,840,303,551,273

818

Right issue

37%

Thanh toán cổ tức bằng tiền/lãi
và vốn gốc trái phiếu nội tệ

Trái phiếu
Bonds

50%

Cash dividend/Interest and
principal for local currency
-denominated bonds

Công ty TNHH Chứng khoán
NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
(Vietcombank Securities Limited Company)

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
(FPT Securities JSC)

Thanh toán lãi/Gốc trái phiếu
ngoại tệ (USD)

133,136,420

Total

2,083

-

-

70,743,380,567,920

12

27,203,336

272,033,360,000

5

6

7

127,809

1,278,090,000

297

2,131,630

21,316,300,000

12

10,826

108,260,000

42

72,542,184

725,421,840,000

7

8

6

9

10

11

10,095,956

432

496,445

12

9,000

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
0

100,959,560,000
4,964,450,000

CÁC NĂM TỪ 2006-2011
3,125

299,192,545

2,991,925,450,000

Tổng cộng
500,000
Total

4,322

413,211,285

4,132,112,850,000

400,000

TOP THÀNH VIÊN CÓ G
Settlement value in USD

300,000

6%

200,000

14

Công ty chứng khoán
(Securities companies)

100,000

6
4

555

0

Tổng số
2006
thành viên
Total members

2007

127

4

103
16,842,606,376,236

14,105,540,000

CƠ CẤU THÀNH VIÊN CỦA VSD - MEMBERSHIP STRUCTURE OF VSD

Interest and principal for foreign
currency-denominated bonds
Tổng cộng

4

1,410,554

Khác (giao dịch lô lẻ, chuyển giao vốn giữa các tổng công ty, công ty)
Others (odd-lot transactions, capital transfer among companies)

CTCP Chứng khoán
Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT VN
(AGISECO Securities Joint Stock Corporation)
Ngân hàng
Thương -mại Cổ
phần Tiên Phong
70,743,247,431,500
(Tien Phong Commercial Joint Stock Bank)

3

2006-2011 Settlement value in VND

Tỷ đồng
Billion VND

Quyền mua
7%

2

389

1,000

Phân phối cổ phiếu ưu đãi từ Công đoàn sang CBNV, phân phối cổ phiếu
quỹ sang CBNV
Allocation of preferred shares from Trade Union to employees,
GIÁallocation
TRỊ THANH
CHỨNG
KHOÁN BẰNG VNĐ QUA
of fundTOÁN
certificates
to employees

1,037

Voting right

Bonus share

(Individuals)
Statistics

8,000

Cho,
biếu, tặng chứng khoán
30,000
Donation, offerings and gift
25,000
Thừa kế
Inheritance
20,000

1

Số chứng khoán
Số đợt thực hiện Số chứng khoán Số đợt thực hiện Số chứng khoán được Số đợt thực hiện
được phân bổ quyền
Number of
được phân bổ quyền
Number of
phân bổ quyền
Number of
Allocated securities
batches
Allocated securities
batches
Allocated securities
batches

Quyền bỏ phiếu
6%

Mua
lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV
45,000
Redemption of employee’s preferred stocks
40,000
Giao dịch của cổ đông sáng lập
Transactions
35,000 of founding shareholders

Góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp
Stock contribution to a company

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN TRONG NĂM 2011
Corporate entitlements processing at VSD in 2011

Cổ phiếu thưởng

2010

Số liệuCáthống
nhân kê

Tổ chức
(Institutions)

Phân
chia tài sản theo quy định của pháp luật
15,000
Asset division as stipulated by regulations
10,000
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc phân định lại cơ chế tài chính của
doanh
nghiệp
5,000
Division, seperation, merger, consolidation or corporation finance
0
restructuring

0

Stock dividend

2009

Loại chuyển quyền sở hữu
Số lần
Tổng số lượng chứng
Tổng giá trị
TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BẰNG VNĐ QUA CÁC THÁNG TRONG NĂM 2011
Types of transfer
thực hiện
khoán thực hiện
theo mệnh giá
Settlement value in VND by month in 2011
SỐ LƯỢNG CHỨNG
Times
Number of securities
Total face value
Registered securitie

8,382

Type of entitlement

2008

39

TÌNH HÌNH CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRONG NĂM 2011
Off-exchange securities ownership transfers at VSD in 2011

SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ TRONG NĂM 2011
Registered securities in 2011

Loại quyền

2007

30,000

Statistics

9,000

VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY
Annual report 2011

Triệu chứng khoán
Million securities

38

Ngân hàng lưu ký trong nước
2008
2009
(Domestic
custodian
banks)

7%

2010

Ngân hàng lưu ký nước ngoài
(Foreign custodian banks)
Thành viên mở tài khoản trực tiếp
(Direct account holding members)

559

SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TỪ NĂM 2006-2011
2006-2011 number of issuers registering securities with VSD
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37%
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Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam
(HSBC Bank (Vietnam) Ltd)
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Statistics
SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ TRONG NĂM 2011
Registered securities in 2011

SỐ DƯ CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ 2006-2011
TỔNG GIÁ
TRỊ THANH
TOÁN CHỨNG KHOÁN BẰNG VNĐ QUA CÁC THÁNG TRONG NĂM 2011
Year-end balance of deposited
securities
2006-2011
Settlement value in VND by month in 2011

TÌNH HÌNH LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
CÁC THÁNG TRONG NĂM 2011
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(Listed shares)

Cổ phiếu UPCoM
(UPCoM shares)

2
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Cổ phiếu chỉ ĐKCK
(Registered-only shares)

1
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40,000
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Triệu chứng khoán
Million securities

1,000

45,000

100,000,000

3

4

6

7

Trái phiếu nội tệ (Local currency denominated bond)
Chứng chỉ quỹ (Fund certificate)

8

9

10

Trái phiếu nội tệ
(Local currencydenominated bonds)
11

12

10,000

1,000

5,000

100

0

1

10

50%

Xếp hạng năm 2010
Rank in 2010

Tỷ đồng
Billion VND

1,715,660,663

17,156,606,630,000

CTCP Chứng khoán

6

8

9

10

11

12

CTCP Chứng khoán NHNG và PTNT VN
37%
AGISECO Securities Joint Stock Corporation

1, 139,670,139

7

129,801,788,690,064

vnd

Hnx

300,000

50,345,109,792,400

vnd

1,257,855,130,800

vnd

82,132,000

usd

100,000

8,585,862,230,000

6

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
(Tien Phong Commercial Joint Stock Bank)

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Sacombank Securities Joint Stock Company

858,586,223

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP
Ngoại Thương Việt Nam
Vietcombank Securities Limited Company

813,023,280

CTCP Chứng khoán Thăng Long
Thang Long Securities Joint Stock Company

753,311,802

7,533,118,020,000

10

CTCP Chứng khoán Bản Việt
Viet Capital Securities Joint Stock Company

702,642,445

7,026,424,450,000

5

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade
of Vietnam

665,218,580

6,652,185,800,000

Không nằm trong Top 10
Not in top 10

Deutsche Bank AG, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City Branch

609,171,643

6,091,716,430,000

3

vnd

400,000

Trái phiếu ngoại tệ
Foreign-currency dominated bond

(AGISECO Securities Joint Stock Corporation)
11,396,701,390,000

Đơn vị
Unit

Hose

200,000

1,245,412,380 Ngân
12,454,123,800,000
hàng Nông Nghiệp và PTNT9VN

0
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Overview
I. ABOUT VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY (VSD)
VSD was established based on the following legal
frameworks:
- Decision No. 189/2005/QĐ-TTg dated 27th July 2005
of Prime Minister on establishment of Central
Securities Depository.
- Decision No. 171/2008/QĐ-TTg dated 18th December
2008 of Prime Minister on establishment of Vietnam
Securities Depository based on the conversion and
reorganization of VSD into a single member wholly
state-owned limited liability company as governed by
Securities Law.
II. MAIN FUNCTIONS OF VSD
- Providing registration, depository, clearing and
settlement services to securities listed on stock
exchanges and securities of unlisted public
companies.
- Allocating securities code including local codes and
international securities identification numbers (ISINs)
for securities listed on stock exchanges and securities
of public companies.
- Processing corporate entitlements of securities
owners for issuers that are public companies and
institutions whose securities are listed on stock
exchanges.
- Providing the service of dividend and bond interest
payment agent for issuers.
- Acting as a transfer agent and transferring ownership
for those transfers which do not arise from securities
transactions as stipulated by applicable laws and
regulations.
- Providing registration, depository and transfer agent
services for other securities upon agreement with
issuers.
- Providing other services related to securities
registered with VSD to support securities transactions.
- Applying risk control mechanisms, including
management of the Settlement Compensation Fund,
to timely support depository members in case of their
temporary default in order to ensure safety for the
securities settlement system.

Overview

- Supervising depository members’ activities to
ensure their compliance with VSD’s business
guidelines for protection of securities owners’
assets.
- Managing foreign ownership of securities as
regulated by applicable laws.
- Supporting market development by providing
technical infrastructure and information services
with the aim of developing securities market.
- Taking part in international cooperation programs in
the field of securities and securities market.
- Providing other services related to securities
depository upon the requirement of customers.
As of 31st December 2011, VSD membership reached
127 institutions including 103 securities companies,
04 domestic custodian banks, 06 foreign custodian
banks and 14 direct account holders.
VSD participates as member in the following international
organizations and forums:
- The Asia-Pacific Central Securities Depository Group
(ACG);
- Association
(ANNA);

of

National

Numbering

Agencies

- ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF).
III. VSD’S HEAD OFFICE IS LOCATED IN HANOI WITH A
BRANCH IN HOCHIMINH CITY
Head Office:
Vietnam Securities Depository
15 Doan Tran Nghiep, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Tel : 84 4 3974 7123
Fax: 84 4 3974 7120
Branch:
Vietnam Securities Depository Hochiminh City Branch
151 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3,
Hochiminh City, Vietnam
Tel : 84 8 3933 0755
Fax: 84 8 3933 0753
* Website: www.vsd.vn
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C

onfronted by various difficulties and
challenges due to the sluggish recovery
of the world and domestic economy, in
the year 2011, the Government regulated
and consolidated the macroeconomics,
implementing economic restructuring in
all sectors towards the goal of long-term
stable and sustainable growth. Focusing
on this objective, the Government’s top
priorities were to restrain inflation and to
maintain a moderate growth by implementing
contractionary fiscal and monetary policies.
Under the influence of these contractionary
adjustments, in 2011, Vietnam securities
market also faced with numerous difficulties
when VN-Index and HNX-Index continuously
dropped off in comparison with the year 2010.
Trading volume also declined incessantly.
However, positive adjustments such as
the consolidation of regulations regarding
surveillance and disclosure, the focus on
market restructuring and the development
of new services like open-end funds, margin
etc. have laid a solid foundation for market
resurgence.
Against this background, to be responsive to
market changes, contributing to strengthening
market surveillance and risk management
activities, maintaining the safety and
smoothness of market operations, and gaining
confidence from members and investors at
home and abroad, VSD had tirelessly pursued
its target during the last five years of operation
since 2006, continued to refine and improve
the quality of operational guidelines and
procedures, intensified new R&D activities,
enhanced post-trade risk management, and
promoted international integration to satisfy
the newly-arising requirements in the market.

In 2011, the leaders and
staff of VSD tirelessly strived
to overcome obstacles and
be well prepared for all
market volatility

In 2011, VSD celebrated five years of
operation to mark a memorable stage of
its development. Our achievements were
attributed to not only the efforts of VSD
staff, but also to the concrete guidance from
the Government, Ministry of Finance and the
State Securities Commission (SSC) and the
effective support from market participants
and investors. On behalf of VSD, I would like to
express our sincere thanks to leaders of the
Ministry of Finance and SSC, departments and
agencies of the Ministry of Finance and SSC,
depository members, financial institutions
and domestic and foreign investors, who have
always been standing by VSD during these
years and who will continue to be with us on
the way forward.

Ms. NGUYEN THI LIEN HOA

Chairwoman
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Y

ear 2011 was of great significance to
VSD - a year marked five-year path of
VSD’s operations in Vietnam securities market.
Five-year operations of VSD went along
with a period of various ups and downs of
Vietnam securities market since its official
operations in 2000. The market reached its
peak when booming in years from 2006 to
2007, then experienced a slump in years
2008 - 2009 due to the global financial crisis
and continued deep fall in year 2011 because
of the macroeconomics volatility. During
that period, VSD had ceaselessly bettered
securities registration, depository, asset
management and clearing and settlement
towards international standards on the basis
of inheriting established foundation from the
first days of the market in order to achieve
conformity to Vietnam’s situation, maintenance
of stable, safe, and effective operations and
gradual confirmation of professionalism in
service provision. VSD had also attached
special importance to establishment of
mechanisms for risk management, compliance
with internal processes and regulations,
enhancement of administration effectiveness,
research of new products to meet increasing
demands of the market. In parallel with
strengthening service quality, VSD had been
actively promoting international cooperation
bilaterally and multilaterally to learn
experiences and achieve integration into the
region and the world.
Having obtained the above results, we
would like to express our sincere thanks to
the Ministry of Finance, the SSC for their
concerns, supports and close guidances, we
would also like to thank issuers, members,

We are proud of VSD’s unity
and constant innovation of
the Board of Directors and
the Management Board
media agencies and investors for their active
cooperation given to VSD. This is of real
driving force for us in non-stop improving our
service quality, contributing to safe operations
and sustainable development of Vietnam
securities market.
Inheriting the first 5 year’s achievements, VSD
will go towards new heights in the coming
time with new values to affirm our role
and position by both strengthening current
services and developing value-added ones to
meet market demands and to maintain sound
infrastructure for future development of the
securities market. We commit ourselves to
promote established core values which have
built confidence of instutions and individuals
in VSD and wish to continually gain the
support from regulators, market participants
and investors.

Ms. PHUONG HOANG LAN HUONG

Chief Executive Officer
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Board of Directors

Management Board

Ms. NGUYEN THI LIEN HOA
Chairwoman

Mr. DUONG VAN THANH
Standing member
cum Senior Managing Director

Ms. PHUONG HOANG LAN HUONG
Vice Chairwoman
cum Chief Executive Officer

Mr. NGUYEN NGOC ANH
Member

Ms. TRAN THI TUYET MAI
Member cum Head of the
Supervisory Board

Ms. PHUONG HOANG LAN HUONG
Chief Executive Officer

Ms. NGUYEN THI THANH HA
Senior Managing Director

Mr. DUONG VAN THANH
Senior Managing Director

Ms. DO THU TRANG
Senior Managing Director
Cum Branch Director

Mr. DUONG NGOC TUAN
Senior Managing Director
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Division Managers

Organization Chart

HEAD OFFICE IN HANOI
Board
of Directors
Supervisory
Board
Mr. Pham Trung Minh
Manager
Securities Registration Division

Ms. Truong Thi Thu Ha
Manager/Securities Clearing
and Settlement Division

Management
Board

HEAD OFFICE

Mr. Vo Thanh Tuan
Acting Manager/Securities Depository
and Member Management Division

Ms. Hoang Thi Minh Hai
Deputy Manager
Internal Control Division

Ms. Nguyen Thi Thanh Thao
Deputy Manager/Research & Development
- International Cooperation Division

Mr. Tran Hung Thang
Manager
IT Division

Ms. Nguyen Thi Bich Thuy
Chief Accountant/Manager Finance and Accounting Division

Mr. Nguyen The Nhi
Manager
Administration Division

Clearing
& Settlement
Division

Securities
Registration
Division

R&D International
cooperation
Division

Securities
depository &
Member
management
Division

Finance
& Accounting
Division

Ms. Nguyen Phuong Loan
Deputy Manager/Human
Resource and Training Division

Administration
Division

BRANCH OFFICE IN HCMC

Human
resource &
Training
Division

Internal
control
Division

IT Division

BRANCH OFFICE IN HCMC
Securities
Registration
Division

Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet
Branch Deputy Manager

Ms. Hoang Thi Luong Trang
Manager
Securities Registration Division

Ms. Pham Thi Huong Giang
Manager
Securities Depository Division

Mr. Nguyen The Dung
Manager/Accounting and
Administration Division

Securities
depository
Division

Accounting &
Administration
Division
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2011 activities

I

n 2011, adverse macroeconomic conditions had a
severe impact on the development of financial and
monetary market in general and securities market was
not an exception. In this context of market difficulties,
establishing its role as the provider of post-trade
supporting services, VSD took this as an opportunity to
concentrate the resources on improving service provision
quality, consolidating the internal control system and
strengthening member regulation activities in order to
detect and overcome possible risks to VSD’s operations.
By establishing the right direction, on the one hand, VSD
managed to maintain the safe and smooth operation of
the market; on the other hand, VSD laid a solid foundation
for the next development stage.

1. Increasingly professional and effective business
activities
a. Securities registration
In comparison with the year 2010, the number of
newly-registered securities at VSD in 2011 declined to
9.8 billion securities, 295 million of which were shares
only registered at VSD but not listed and traded on
the stock exchanges.
Regarding transfer agent service, in 2011, VSD handled
more than 4,000 cases of ownership transfer arising
outside the trading system with the total number of
shares exceeded 400 million, a threefold increase
in term of executing times compared with 2010.
Ownership transfer activities at VSD were carried out
in compliance with relevant laws and regulations and
upon the approval of the SSC, satisfying the diversified
demand for ownership transfer from investors such as

odd lot transactions, corporate restructuring, merger
& acquisition activities - a prominent trend of Vietnam
securities market in 2011.
b. Securities depository
The number of issuers registering new shares at
VSD had decreased in 2011 with only 80 issuers
compared with 335 issuers in 2010, however, at
the end of 2011, the total number of securities
deposited at VSD reached 25 billion, increasing by
33% in comparison with the year 2010. In terms of
deposited securities structure, the number of shares
of unlisted public companies deposited and traded
on UPCoM increased significantly to 436 million
compared with 278 million shares in 2010. The
demand of small and medium sized enterprises for
central registration and deposit of shares at VSD to
be traded on UPCoM had grown.
Apart from ensuring the safety and confidentiality of
securities depository activities, as the providers of
central registration and depository services, in 2011,
VSD actively cooperated with stock exchanges and
issuers in executing stock conversion as a result
of merging for more than 150 million shares of 5
listed companies held by 3,000 shareholders, by
timely recognition and adjustment of securities and
ownership information on the book-entry depository
account of relevant shareholders. VSD’s success in
handling cases of stock conversion helped to maintain
the continuance of investors’ securities trading after
merging events. Investors’ confidence in the central
registration and depository system provided by VSD
was thus consolidated.
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2011 activities

2011 activities

2. Improving the effectiveness of membership
management activities

c. Corporate actions
To protect the benefits of securities holders
whose securities had been registered and
deposited at VSD, in 2011, VSD cooperated with
issuers and depository members to execute 2,642
batches of corporate entitlement processing, 87
batches more than the figure of 2010. The value
of cash dividends allocated to investors by VSD
on behalf of issuers through depository members
was approximately 17,000 billion VND; the value
of bond principal and interest payment through
VSD exceeded 70,000 billion VND.

d. Securities clearing and settlement
In 2011, VSD maintained an effective organization of
securities transactions clearing and settlement which
contributed to the safety and continuity of market
trading activities. The value of securities transactions
cleared through VSD reached 346 trillion VND, a 30%
decrease compared with 2010 which was due to
the reduction in trading volume on both Hochiminh
Stock Exchange (HOSE) and Hanoi Stock Exchange
(HNX). However, the highlight of clearing and
settlement operation of VSD in 2011 was monitoring
membership compliance, which was the basis for
implementing appropriate preventive and corrective
mechanisms such as: (i) correcting erroneous
transactions placed by securities companies with
information different from customers’ requirements;
(ii) providing defaulting members with loans from
the settlement compensation fund or requesting

To refine and standardize the
risk management system in line
with international standards, VSD
has researched and developed
the quality management system
compliant with ISO 9001:2008
settlement bank BIDV for compulsory loan to cover
temporary deficit of more than 25 billion VND; (iii)
removing from the settlement cycle short-selling
transactions, transactions for which securities
cannot be mobilized for error correction, transactions
in shortage of fund for settlement. Thanks to VSD’s
management of compliance, settlement discipline
was basically upheld. Cases of repeated violations
and securities companies facing financial difficulties
had been handled by VSD and reported to SSC in a
timely manner. As a result, there was no negative
impact on the settlement activities of the members
and the market.

As the organizations in charge of asset management
for investors, the operation of depository members
played an important role in maintaining the
robustness and stability of the financial system. At
the end of 2011, the number of VSD’s depository
members was 113 organizations, of which 103
members were securities companies and 10 were
custodian banks. Due to prolonged unfavorable
conditions of the securities market, in 2011, some
securities companies had been struggling with
their financial and business situations, exposing
weaknesses in operational activities which adversely
affected the operation of VSD in particular and
securities market in general.

VSD cooperated with issuers
and depository members
to execute 2,642 batches
of corporate entitlement
processing, 87 batches more
than the figure of 2010.

The value of securities
transactions cleared
through VSD reached

346
trillion

VND

The value of bond principal and
interest payment through VSD
exceeded 70,000 billion VND.
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2011 activities
In this context, to timely detect and prevent
violations of depository and settlement regulations
by securities companies, VSD had focused on
strengthening the management of depository
members. Therefore, most cases of violations were
detected and handled by VSD who then applied
suitable disciplinary actions such as reminder or
warning. Especially, in 2011, VSD applied temporary
suspension of depository activities to 2 securities
companies. Disciplinary actions were implemented
by VSD in a timely and appropriate manner, thereby
contributing significantly to minimizing the negative
impacts on securities depository and settlement
activities, protecting securities of investors
deposited at members.
3. Enhancing the effectiveness of internal control to
mitigate operational risks
The internal control system of VSD is established on the
following principles: each operating unit itself manages
and bears the responsibility for it operations, ensuring
the compliance with Internal business procedures;
internal control unit of VSD shall carry out periodic and
extraordinary investigations regarding this compliance
in accordance with Internal control procedures. In
2011, VSD applied various solutions to enhance the
effectiveness of internal control activities so as to
minimize risks in providing registration, depository and
asset management services:

2011 activities

procedures applicable to information technologies and
research & development activities.
Secondly, VSD monitored the compliance of internal
business procedures by operating units through the
active control and evaluation activities of internal
control department. In 2011, the internal control
unit of VSD conducted investigations into all aspects
of VSD’s business, in all operating stages carried out
at the Head Office and Hochiminh City Branch. The
investigation result showed that basically most of
VSD’s operations strictly complied with the relevant
regulations. Irregular cases were promptly detected
and reported so that remedial measures could be
implemented in a timely manner, which contributed
considerably to maintaining the safety, effectiveness
and compliance of VSD’s operations.
4. Investment
competence

in

strengthening

IT

system’s

The successful application of VSD’s new business
software system in 2010 created an important
prerequisite to improve operation processing
power and the quality of services provided to VSD
members. Determining that the enhancement of IT
system’s capacity is equivalent to the improvement
of management efficiency and high service quality, in
2011, VSD invested in supplementing capabilities to
the existing IT system to better meet the requirements
of handling potential business operations in the future.
VSD’s portfolio for IT system in 2011 focused on
the database server to strengthen storage capacity,
processing speed of business software system.
Especially in 2011, VSD completed the investment
in encryption system and data authentication for
business operations of VSD which laid the foundation
for the introduction of this solution in 2012 to raise
high safety and security in the business performance
of VSD to members.
5. Enhancing information security at VSD

Firstly, VSD continued to consolidate and refine the
system of Internal business procedures through a
comprehensive review of all business areas to identify
activities for which official business procedures
had not been defined, with the purpose of raising
awareness among operating units. In 2011, apart
from supplementing the business procedures, VSD
established and promulgated the internal control

As a sole organization to provide securities
registration, depository, clearing and settlement,
VSD plays an important role in holding information
about transactions and investors’ ownership of
securities deposited at VSD. However, this role also
sets responsibilities for VSD to secure investors’
information as governed by Securities Law. VSD
issued security and information provision guideline
at VSD specifying the list of secure information,
security content and responsibilities, methods
to provide information at VSD so as to intensify

information security at VSD and help units and staff
of VSD understand and comply with information
security within their duties and power. Moreover,
this guideline also sets out the proactive prevention
policy for VSD to avoid providing information in
contravention of guidelines through the application
of technical solutions such as assigned-access
rights to the software system as well as the
establishment of physical security for business
computers. In line with the business guidelines, the
issuance of VSD security and information provision
guideline enables VSD to gradually complete
the organization principles to professionally
provide services.
6. Upgrading the old website and officially operating
English website
With a view to further improving the news publication
quality, meeting management requirements and
growing needs for information of readers and
investors, in 2011, VSD upgraded Vietnamese website
and officially operated English website.
VSD’s new website is designed with many outstanding
features and facilities such as user-friendly screen,
information subgroup, and search tools with various
items, etc. Besides, VSD also aims to provide an
information channel for foreign investors who wish
to follow and update daily market information, events
related to issuers, depository members and VSD’s
business operations.
7. International cooperation activities
In 2011, VSD participated in a number of international
cooperation activities with the aim of sharing and
learning experience of international associations
and partners in the following fields: CSD organization
and management model, service provision model;
market link and development initiatives; operation
training, etc.

VSD’s highlighted international cooperation activities
in 2011:
• Participating in international conferences: CSD 11
Conference, Annual Meeting of ANNA, the 15th ACG
General Meeting, the 5th ABMF Meeting, ASEAN
Link meeting, Korea Capital Market Seminar.
• Surveying organization and service provision
model at Germany, Hungary and China market.
• Taking part in operation training course at
DTCC; learning experience in securities clearing
& settlement, SBL and Buy-in at Singapore;
participating in ACG cross-training; taking part in
training course in Euroclear services provided for
Singapore market.
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Five-year memorabilia

2010
-

2008
-

2006
-

-

-

Taking over the functions of securities
registration, depository, clearing and
settlement from Hanoi Securities Trading
Centre and Hochiminh Securities Trading
Centre (currently two stock exchanges)
on 1st May 2006.
Officially
launching
operations
on
7th July 2006.
Signing the first bilateral cooperation
minute with the State Treasury for payment
of interest and principal for government
bonds.
Signing Memorandum of Understanding
(MOU) with Korea Securities Depository
(KSD).

2007
-

-

-

-

Harmonizing the business software system,
unifying business processing between the
Head Office and Branch.
Improving the mode of securities depositing,
streamlining procedures and minimizing
time for securities depository via issuers’
authorizing VSD to certify ownership.
Officially launching VSD’s website.
Signing bilateral minute with the Operations
Centre - the State Bank of Vietnam on
provision of transferring service for
government bonds to be traded on the open
market.
Signing MOU with Thailand Securities
Depository.
Becoming an official member of Asia-Pacific
CSD Group (ACG).

thành tựu

68

-

Implementing
registration
for
securities of unlisted public
companies in book-entry form as
specified by the Securities Law.
Implementing central registration
and depository for government
bonds.
Providing
securities-depositoryconcurrent-with-registration
service.
Becoming partner of the Association
of National Numbering Agencies
(ANNA).
Signing MOU with Taiwan Depository
and Clearing Corporation (TDCC).
Receiving emulation flag of the
Ministry of Finance.

-

-

-

-

2009
-

-

-

-

-

Changing business model into
a wholly state-owned limited
liability company.
Providing post-trade services for
the specialized government bond
market and UPCOM market.
Officially allocating international
securities identification number
(ISIN) for securities issued in
Vietnam.
Signing MOU with Japan Securities
Depository Center (JASDEC).
Signing MOU with the Society for
Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT).
Organizing successfully 13rd ACG
General Meeting.
Receiving Certificate of Merit of
the Prime Minister.

-

Changing the mode of providing shareholder
book-managing service to issuers.
Centrally managing securities clearing and
settlement operations for transactions on stock
exchanges, making cross-markets clearing.
Officially managing ownership information at
investor level.
Developing electronic link between VSD’s system
and members’ for transactions handling.
Becoming official member of ANNA.
Receiving the emulation flag of the Government.

2011

-

Upgrading VSD’s website and launching
English website.
Signing MOU with The Depository Trust
& Clearing Corporation (DTCC).
Receiving the Third-Grade Labour
Medal of the State President.
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International cooperation activities

Signing MOU with
Japan Securities Depository
Center, Inc. (JASDEC) 9th October 2009.

Signing MOU with
Depository Trust &
Clearing Cooperation
(DTCC) - 14th April 2011.

Signing MOU with
Korea Securities Depository (KSD) 24th November 2006.

Signing MOU with Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) - 8th January 2009.

Signing MOU with
Taiwan Depository & Clearing
Corporation (TDCC) - 13rd May 2008.
ASEAN+3 Bond Market
Forum (ABMF)
Association of National
Numbering Agencies (ANNA)
- 6th November 2008: Becoming partner of ANNA.
- 26th January 2009: Officially allocating International
Securities Identification Number (ISIN) for securities
in Vietnam market.
- 16th June 2010: Becoming official member of ANNA.

Asia Pacific CSD Group
(ACG)
- 2nd September 2007: Becoming official
member of ACG.
- October 2009: Holding the 13th Annual
Meeting of ACG in Hanoi.
- 1st December 2010: Being elected as
member of Executive Committee of ACG.

- September 2008: Officially participating in the Group of
Experts (GoE) researching the possibility of establishing
Regional Settlement Intermediary (RSI).
- September 2010: Becoming official member of ABMF.

Signing MOU with
Thailand Securities Depository
(TSD) - 6th July 2007.
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Impressive numbers

Billion
The total number of securities registered at VSD
was over 62 billion, increasing more than 20 times
in comparison with 3.4 billion in 2006.

969

51,425
The number of issuers registering securities
with VSD was 969, increasing nearly
5 times as compared to that in 2006.

51,425 was the average number of
transactions in trading session that was
cleared and settled by VSD. This number was
more than 9 times as compared to 2006.

15,569

127

By the end of 2011, the total
number of trading codes issued
to foreign investors was 15,569,
of which 13,845 was for
individual investors and 1,724
was for institutional investors.

The number of VSD’s member was
127, a nearly sixfold increase in
comparison with that at the time
of taking over post-trade functions
from two stock exchanges. This
number included 103 securities
companies, 4 domestic custodian
banks, 6 foreign custodian banks,
and 14 commercial banks who are
direct account holders.

24.8

Billion

The total number of securities deposited at VSD was
more than 24.8 billion, an over twelvefold increase as
compared to 2 billion at the end of 2006.
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Core values
Year 2011 not only marked five-year path of
VSD’s operations, but also opened a new
development stage with new heights - new
values. In the past five years, being established
and operating along with the development
of young Vietnam securities market, VSD has
gradually built up core values to form a single
entity providing modern and prestigious posttrade services to members, issuers, domestic
and foreign investors.

1

Core values

3

2

Unique: VSD is the sole entity to
provide post-trade services to the
securities market, VSD pioneers
in researching and introducing
innovations to provide services
with increasing effectiveness
towards international
standards.

4

Reliability: VSD attaches
importance to building reliable
and effective risk management
system with an aim to assure
VSD’s safe, stable and solid
operations.

Service: VSD has its staff who
is professional at business
handling, highly responsible,
devoted to work, and willing
to serve for the development
of Vietnam securities market.

Truth: VSD always provides
truthful and correct
information on VSD’s
operations and services.

The core values themselves have
built “Confidence” of members,
issuers and investors in VSD.

5

Transparency: VSD provides
information in business operations on
an open, transparent and lawful basis;
and at the same time ensures fair and
equal right to access VSD’s services
for all participants and issuers.
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Awards

v Certificate of Merit of the Prime Minister according
to Decision No. 2177/QD-BTC dated 25th June 2007.
v Emulation flag of the Ministry of Finance
according to Decision No. 1887/QD-BTC dated
29th August 2008.
v Certificate of Merit of the Prime Minister according
to Decision No. 597/QD-TTg dated 22th May 2008.
v Emulation flag of the Government according to
Decision No. 1928/QD-TTg dated 21st October 2010.
v The Third-Grade Labour Medal of the State
President according to Decision No. 1190/QD-CTN
dated 27th July 2011.

VSD’s Ceremony of 5 years of operation and receiving The Third-Grade Labour Medal of The State President

Certificate of Merit of the Prime
Minister according to Decision
No. 2177/QD-BTC dated 25th
June 2007

Emulation flag of the Government
according to Decision No. 1928/QDTTg dated 21st October 2010

Emulation flag of the Ministry
of Finance according to Decision
No. 1887/QD-BTC dated 29 th
August 2008

Certificate of Merit of the
Prime Minister according to
Decision No. 597/QD-TTg dated
22th May 2008

The Third-Grade Labour
Medal of the State President
according to Decision No.
1190/QD-CTN dated 27th
July 2011
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Social welfare activities

1

6

7

2

8

3

10
4

9

5
11

1. Charity Activities at Hue City 2. Lunar New Year’s Trip to Con Son - Kiep Bac
3. Blood Donation 4. VSD’s Football Tournament 5. VSD’s Table Tennis Tournament

6. Supporting Children in Difficult Circumstances
7. Music Program 8. Binh Chau Tour 9. Christmas Celebration
10. Visiting Uncle Ho’s Hometown 11. Visiting Nguyen Trai temple
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REACHING
NEW
HEIGHTS

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Báo cáo thường niên 2011

81

82

VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY
Annual report 2011

VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY
Annual report 2011

Toward the future: New heights - New values

Toward the future
New heights - New values

B

ased on core values and achievements gained in
the first 5 years of operation, in the next stage, in
parallel with the growth of securities market (especially
the tendency to form derivatives market and the
growing demand for diversifying post-trade products),
to be ready to adapt to the requirements of market in
the future, to reach new heights with new values and
to fulfill VSD’s roles in providing post-trade services
for the market, VSD will focus on forming the current
VSD - an organization providing traditional post-trade
services into a highly-positioned organization in the
region providing new, modern products and valueadded services for the market.
1. Developing innovative products and services for
the benefits of investors
VSD will continue to promote current strong points;
restructure traditional services more efficiently
in order to meet regional and global standards. In
addition, VSD will concentrate on developing new
products such as SBL, Buy-in, payment guarantee
for spot market, collateral management, margin,
services for cross-border transactions in order
to effectively provide post-trade services for
depository members, domestic investors and
foreign investors.

2. Implementing STP process in business operations
to harmonize regional and international standards
The priorities of CSDs and CCPs in the region and
in the world are to reduce operation cost, mitigate
risk, shorten the duration of handling post-trade
services, connect with the region and the world
and build up the foundation for ICSD establishment.
This is also one of the objectives that VSD sets out
in the next stage. In order to obtain that goal, VSD
will take steps into doing research and applying STP
not only to post-trade activities provided by VSD
(especially in the field of clearing and settlement)
but also to business operation links with Stock
exchanges and market players. Moreover, VSD will
continue to upgrade IT system, prepare for applying
international standards of operation procedures as
well as message system such as ISO 20022 and
ISO15022 to post-trade services.
3. Focusing on human resource development
Human resource is a critical factor to determine
the success and strength of an organization. With
a view to achieving new objectives and developing
new products, VSD will focus on investing in
human resource. In order to build up professional

VSD undertakes to willingly share, learn and
cooperate with other CSDs, international
finance institutions, domestic investors and
foreign investors on the basis of respecting
mutual interest.

staff, master technology and provide better
services for securities market to meet growing
needs of investors, along with the existing human
resource policy, VSD will continue to periodically
organize training courses and conferences to
help VSD staff update and supplement new
knowledge about finance and economy; require
staff to improve foreign language skills through
yearly examination; build a policy to support
all staff to study and enhance profession and
management skills.
4. Strengthening risk control professionally and
improving administration quality
Based on gained achievements, in the next
period, VSD will modernize IT system; develop risk
management tools to prevent, supervise and handle
risk in compliance with regional and international
standards in order to prevent risks in business
operations including settlement risk, investors’
asset management risk and operation risk, etc.
Concurrently, VSD will better administration quality
through innovating organization model and internal
control system; complete business guidelines;
increase the transparency of business operations;
improve the management level... in order to better
meet the requirements of market.
5. Enhancing international integration to become
reliable partner with CSDs and foreign investors in
the region
Inheriting gained achievements in the past
time, VSD will expand international cooperation
activities, associate international cooperation
activities with business operations and train VSD

staff to deepen international cooperation activities,
thereby bring more practical values. At the same
time, via international cooperation activities,
VSD desires to harmonize VSD’s legal framework
and infrastructure with other CSDs in the region
and in the world in compliance with international
standards. With the motto “VSD is willing to be a
reliable partner in the region”, VSD undertakes to
willingly share, learn and cooperate with other
CSDs, international finance institutions, domestic
investors and foreign investors on the basis of
respecting mutual interest.
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Toward the future

Visit our website for more information:
Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập:

www.vsd.vn

