
  
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

A. Mô tả vị trí: 

  

 

1. Đơn vị 

 

Bộ phận: 

Tài Chính 

Ký xác nhận 

 

2. Tên người giữ vị trí 

 

 

    

Chữ ký 

 

3. Chức vụ 

 

Chuyên Viên Quan hệ Cổ đông 

 

4. Chức danh quản lý trực tiếp 

 

 

Trưởng phòng Quan hệ Cổ 

đông 

Chữ ký 

 
BIỂU ĐỒ CÁC MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG VIỆC 

 
 (Mối quan hệ cấp trên)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                               

 

(Mối quan hệ cấp dưới hoặc 

các bộ phận liên quan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo trực tiếp  

- Trưởng phòng 

Quan hệ Cổ 

đông. 

 

 

Ban Tổng Giám đốc 

 

 

Chuyên Viên Quan 

hệ Cổ đông 

- Các cổ đông. 

- Các Phòng ban Công ty, các 

khối phát triển khác. 

Quan hệ với các bộ 

phận khác bên 

ngoài: 

- Các đối tác, 

khách hàng. 

- Các nhà cung 

cấp. 

 

 

 

(Mối quan hệ bên 

ngoài Công ty) 
(Mối quan hệ bên 

trong Công ty) 



B. Các trách nhiệm:  

 

B1. Trách nhiệm chính: 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công ty có vị trí phù hợp và có chiến lược với các nhà phân tích, nhà đầu 

tư và tất cả các bên liên quan.  

B2. Nội dung công việc cụ thể: 

- Công tác HĐQT và Đại hội cổ đông: 

 Làm đầu mối liên lạc giữa ban Tổng giám đốc và hội đồng quản trị, giữa Chủ tịch HĐQT và thành 

viên HĐQT. 

 Sắp xếp các cuộc họp Hội đồng quản trị (định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất). 

 Tập hợp thông tin từ các phòng ban để chuẩn bị tài liệu họp HĐQT/HĐCĐ. 

 Thực hiện các biên bản các cuộc họp HĐQT dự thảo nghị quyết Hội đồng quản trị. 

 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự thảo chương trình Đại hội, chọn địa điểm họp, 

gửi thư mời họp cho cổ đông, dự thảo tờ trình, nghị quyết Đại hội, viết báo cáo thường niên v.v...). 

 Thực hiện thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ/ HĐQT bằng văn bản theo đúng các quy định pháp luật hiện 

hành. 

 Lưu các chứng từ, văn bản liên quan đến ĐHĐCĐ/ HĐQT. 

- Công tác quản lý cổ phần, cổ phiếu (trả cổ tức, phát hành cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu quỹ): 

 Quản lý cổ đông của Công ty và các Công ty trực thuộc; cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty (còn 

hiệu lực cam kết, cổ đông chiến lược, các cổ đông nước ngoài; 

 Quản lý và báo cáo việc bán cổ phần Công ty của các Nhân sự cấp cao và những người có liên quan 

trước khi thực hiện giao dịch. 

 Làm việc với công ty chứng khoán tư vấn để thực hiện chi tả cổ tức (bằng tiền/ bằng cổ phiếu), phát 

hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu ESOP, thực hiện mua/bán cổ phiếu quỹ theo đúng các 

quy định pháp luật hiện hành. 

 Theo dõi việc cấp phát cổ phiếu cho cổ đông; 

 Lập phương án và tờ trình tăng vốn. 

 Làm đầu mối trong việc phát hành cổ phiếu, triển khai kế hoạch chi trả cổ tức. 

 Theo dõi thu hồi cổ phiếu Công ty đã phát hành trong từng thời kỳ. 

- Làm việc với cố vấn pháp lý để đảm bảo tuân thủ các vấn đề quy định: 

 Cập nhật hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm: bản điều lệ công ty, quy chế tài chính, quy chế quản 

trị, quy chế công bố thông tin và các hồ sơ phát sinh khác khi có yêu cầu 

 Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp khi có phát sinh 

- Công tác Quan hệ nhà đầu tư: 

 Tạo mối quan hệ với các quỹ tín dụng, nhà đầu tư, các chương trình xúc tiến hợp tác. 

 Tham mưu hiệu quả đầu tư, kế hoạch hợp tác 

- Các công việc khác: 

 Làm việc với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về các vấn đề liên quan đến ngày chốt 

danh sách cổ đông thực hiện quyền, đăng ý lưu ký chứng khoán. 

 Hỗ trợ công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết. 



 Dịch thuật các tài liệu công bố thông tin, tài liệu họp và các hồ sơ khác sang tiếng Anh (Nếu có) 

 Giải đáp các thắc mắc của Cổ đông những vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu; 

 Thông tin kịp thời về diễn biến thị trường chứng khoán hàng ngày cho Thường trực HĐQT; 

 Chuẩn bị Báo cáo thường niên của công ty. 

 Thực hiện những công tác khác theo yêu cầu của cấp trên. 

 

C. Quyền hạn 

 

 

 

 

 

 

D. Các yêu cầu đối với vị trí: 

 

D1. Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ 

- Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành có liên quan đến  Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, 

Quản trị doanh nghiệp; 

- Ưu tiên những người có bằng CFA, ACCA và đã làm việc trong các định chế tài chính, chứng khoán 

- Tiếng Anh giao tiếp tốt. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chuyên ngành, … 

D2. Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức 

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư tài chính, đầu tư . Có 01 

năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty bất động sản là 1 lợi thế. 

- Hiểu biết sâu sắc thị trường tài chính, chứng khoán và hoạt động của các doanh nghiệp. 

- Kinh nghiệm làm việc ở những công ty niêm yết và giao tế tốt với các cổ động, nhà đầu tư. 

D3. Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng 

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, tinh thần phải làm được. 

- Nhạy bén, tư duy tốt về nhu cầu thị hiếu của thị trường bất động sản. 

- Kỹ năng tổ chức, thuyết trình, đàm phán có sức thuyết phục. 

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao. 

 

E. Các chế độ phúc lợi: 

 

- Lương theo chức danh, chức vụ và năng lực; 

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; 

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm; 

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty. 

- Thưởng cổ phiếu thưởng Esop. 

 

- Đề xuất toàn bộ các chi phí, kế hoạch Phát triển của Phòng lên Trưởng bộ Phận. 

- Được quyền tuyển mới, đề xuất thay thế, điều chuyển nhân sự trong phạm vi công việc. 



F. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện công việc: 

 

- Chỉ tiêu phát triển quan hệ cổ đông.. 

- Các chỉ tiêu khác theo KPI của Trưởng bộ phận. 

 


