
1 

 

   

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                        ---------------------------- 

    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

(Báo cáo Đại hội Cổ đông năm tài chính 2020) 

Kính thưa Quý vị cổ đông, 

Hôm nay, tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020, Tôi xin thay mặt Hội đồng quản 

trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác chỉ đạo, định hướng và tình hình hoạt động của 

Hội đồng quản trị trong công tác triển khai thực hiện các nội dung trong năm tài chính 2020 vừa 

qua và kế hoạch năm 2021 như sau: 

I. Về tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 

Trên cơ sở Nghị Quyết Đại hội Cổ đông qua các năm, HĐQT đã tập trung công tác chỉ đạo 

hướng đến mục tiêu duy trì hoạt động ổn định của SBS, cụ thể:  

1. Thứ nhất, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, ổn định hệ khách hàng, duy trì cơ chế 

kinh doanh linh hoạt, mang tính hợp tác, chia sẻ cao. 

2. Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng tập trung nguồn lực cho kinh 

doanh. 

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý các khoản nợ xấu và có rủi ro pháp lý cao. 

4. Cuối cùng, chỉ đạo thực hiện giải pháp cân đối tài chính phù hợp với điều kiện thực tế 

nhằm giữ vững cơ cấu tài chính, cải thiện bổ sung vốn lưu động.  

Đối với công tác chỉ đạo, xác định phương hướng duy trì ổn định hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

HĐQT đã cùng với Ban Điều Hành xây dựng giải pháp duy trì, giữ ổn định hoạt động kinh doanh 

trên cơ sở tự chủ về nguồn lực tài chính, cố gắng tạo ra nguồn thu, đảm bảo duy trì bộ máy hoạt 

động, giữ thị phần, chăm lo các chế độ chính sách cho người lao động, quản lý an toàn tài sản 

của Nhà đầu tư. Các nội dung trên được cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động cốt lõi thông qua cơ chế kinh doanh linh hoạt, gắn kết chế 

độ thu nhập với các chỉ tiêu kinh doanh. 

2. Sử dụng có hiệu quả và đảm bảo an toàn nguồn lực tài chính còn lại để duy trì và giữ ổn định 

bộ máy vận hành và thị phần trên nguyên tắc thận trọng, đáp ứng các điều kiện cơ bản của 

Cơ quan quản lý ngành, thông lệ của thị trường. 

3. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, duy trì sự thông suốt, chính xác, an toàn cho các giao dịch 

của Nhà đầu tư. 

Đối với công tác đảm bảo ổn định bộ máy hoạt động công ty: 

Tiếp tục điều chỉnh, củng cố bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tập trung nguồn 

lực nhân sự cho các bộ phận kinh doanh. Thực hiện công tác kiểm soát, quản trị rủi ro, phù hợp 

với thực tế hoạt động. 
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Đối với công tác xử lý nợ  

Tiếp tục phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách xử lý hiệu quả, theo đúng trình tự pháp 

luật trong việc thực hiện phán quyết của Cơ quan bảo vệ pháp luật, không để xảy ra bất lợi, rủi 

ro cho Công ty. 

Về duy trì ổn định cơ cấu tài chính:  

Tiếp tục cơ cấu các khoản nợ xấu với Bên thứ ba theo hướng dẫn của các quy định hiện hành, 

duy trì các chỉ tiêu thuộc tổng tài sản Có ở mức phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khả 

dụng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty chứng khoán. 

II. Về đánh giá công tác điều hành hoạt động Công ty 

Kết quả hoạt động của Ban Điều Hành trong năm 2020 mặc dù còn khiêm tốn so với các đơn vị 

cùng ngành nhưng xét trong điều kiện thực tại của SBS, giới hạn phạm vi hoạt động kinh doanh, 

kết quả kinh doanh của năm 2020 nói riêng và các chỉ tiêu tài chính Ban Điều Hành đạt được là 

một thành quả đáng trân trọng và ghi nhận.    

Sự chung sức chung lòng của Tập thể SBS là yếu tố quan trọng để duy trì, giữ vững ổn định 

thành quả đạt được của SBS sau những biến động của thị trường. Sự phối hợp đồng bộ, hợp tác, 

chia sẻ giữa 3 cơ quan Quản trị - Điều Hành – Kiểm soát là yếu tố quan trọng để duy trì, giữ 

vững ổn định thành quả đạt được sau khi SBS thoát khỏi nguy cơ bị buộc phải chấm dứt hoạt 

động, bên cạnh sự kiên nhẫn, kỳ vọng, nỗ lực không ngại gian khó của Tập thể CBCNV cùng 

với sự đồng hành của Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Cơ quan hữu quan cùng với SBS trong thời gian 

qua 

Về vận hành, tác nghiệp hàng ngày, nhìn chung được thực hiện quy chuẩn, phân chia trách nhiệm 

rõ ràng, cụ thể, thuận tiện, an toàn cho khách hàng. Ban Điều Hành cũng đã mạnh dạn thực hiện 

các cơ chế chính sách trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo tạo ra nguồn tài chính đủ để duy trì  

hoạt động Công ty.  

Ban Điều Hành trong năm hoạt động vừa qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được ĐHCĐ giao 

phó trên cơ sở phối hợp và tuân thủ các phương hướng nhiệm vụ được HĐQT chỉ đạo thực thi, 

đã duy trì thành công hoạt động của SBS, đảm bảo hoạt động được vận hành an toàn, phục vụ 

tốt khách hàng, bảo toàn nguồn lực tài chính, những gì Ban Điều Hành đạt được là nền tảng quan 

trọng của SBS trong năm 2020. 

III. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021 

Trong năm 2021, trên cở sở kết quả đạt được từ các năm qua, Công ty vẫn tiếp tục sứ mệnh 

nhiệm vụ duy trì, giữ vững ổn định hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền 

gửi nhà đầu tư và không gây biến động trên thị trường. Đồng thời, HĐQT sẽ có những chỉ đạo 

kịp thời đến Ban Điều Hành trong công tác kinh doanh, đảm bảo thích ứng nhanh với tính biến 

động khó lường của thị trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Cuối cùng, trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, xin thay mặt HĐQT gởi đến Đại Hội lời 

chúc sức khỏe và lời cám ơn chân thành của chúng tôi! 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ         

 Chủ tịch 

  

  


