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CTY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BAN KIỂM SOÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 4  năm 2013 
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  CỦA BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 

NHIỆM KỲ II (2008 -2013) 
 

 Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
 

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều 123 Luật Doanh nghiệp 
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều 37, chương X của  điều lệ  

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn. 
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT – BTC  của Bộ tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012. 

 Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài 
Gòn, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát 
trong nhiệm kỳ II( 2008 – 2013) như sau: 

A. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT: 
1/ Cơ cấu Ban kiểm soát: ( Cơ cấu thành viên hiện tại) 
- Bà Trần Thị Kim Lợi:Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm; 

- Bà Trần Thị Hạnh :Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm; 
- Ông Lưu Hoài Nam : Thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm. 

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát: 
a/ Thay đổi nhân sự trong nhiệm kỳ như sau: 
* Nhân sự ban đầu  Ban kiểm soát nhiệm kỳ II( 2008-2013) gồm có: 
- Ông Đoàn văn Kịch   : Nguyên Trưởng ban kiểm soát không kiêm nhiệm 
- Bà Trần Thị Hạnh  : Nguyên Thành viên ban kiểm soát chuyên trách 

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân  : Nguyên Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm 
* Tại  ĐHCĐ thường niên 2009 thông qua hai đơn xin miễn nhiệm : 

- Ông Đoàn văn Kịch  : Nguyên Trưởng ban kiểm soát 
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân : Nguyên Thành viên ban kiểm soát 

* Đại Hội Cổ Đông  thường niên 2009 bầu lại danh sách như sau: 
- Bà Trần thị Kim Lợi  : Trưởng ban kiểm soát 

- Bà Trần Thị Hạnh  : Thành viên ban kiểm soát 
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan : Thành viên ban  kiểm soát (Là cán bộ của SCIC, được Cổ đông sở hữu 
51,48% vốn điều lệ Công ty CP DV Vận tải Sài Gòn đề cử, theo công văn 860/ĐTKDV-CNPN của 
Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ký ngày 23/4/2009). 
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 - Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan ghi ngày 10/5/2009, tại công văn số 
627/ĐTKDV – CNPN ngày 29/7/2010 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), 
đề cử ông Lưu Hoài Nam (là cán bộ của SCIC) vào chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II( 
2008-2013), thay cho Bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho đến nay  . 

b -  Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát 
      Ngoại trừ các trao đổi đột xuất, thường kỳ Ban kiểm soát họp ít nhất 2 lần 1 năm, lập biên bản ghi 
lại nội dung cuộc họp, có đầy đủ các thành viên ký tên vào biên bản, tổng cộng nhiệm kỳ có 22 lần 
họp, phân công từng thành viên chịu trách nhiệm theo dõi đơn vị, sau mỗi lần kiểm soát các thành viên 
đều có đóng góp ý kiến, đưa đến một thống nhất chung bằng văn bản nhận xét và kiến nghị gửi đến Hội 
đồng quản trị  và báo cáo ĐHCĐ thường niên. 

 c - Tổng kết các kiến nghị  của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ II( 2008-2013) 
Ban Kiểm Soát xin được điểm qua các nét chính đã được tập thể BKS của nhiệm kỳ (2008 -

2013) kiến nghị qua các văn bản gửi đến HĐQT và báo cáo đến Đại Hội Cổ Đông như sau: 

+   Tình hình công nợ: Từ báo cáo ĐHCĐ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, công văn 280 ngày 
09/10/2009, công văn 261 ngày 16/9/2010, công văn 327 ngày 21/9/2011, công văn 302 ngày 
29/11/2012, BKS thường xuyên nêu và nhắc nhở tình hình công nợ: 
- Tại báo cáo ĐHCĐ 2009 ngày 21/4/2009, BKS kiến nghị: “ Ban Tổng giám đốc cần đưa ra những 
biện pháp thiết thực nhất để nhanh chóng thu hồi công nợ, đồng thời trích lập dự phòng nợ khó đòi 
theo như hướng dẫn của thông tư 13/2006/TT – BTC ngày 27/02/2006 “. 

- Ngày 16/9/2010 tại công văn  số 261, BKS có ghi đề nghị như sau:” Công ty  nên sử dụng biện pháp 
tài chính đối với các hợp đồng sau này”, nếu tình trạng hợp đồng hiện tại đối tác kéo dài quá thời hạn 
thanh toán. 
-  Tại báo cáo ĐHCĐ 2010, BKS đề nghị ” Ban Tổng giám đốc cần có biện pháp tích cực hơn trong 
việc thu hồi khoản công nợ phải thu khách hàng, nhất là đối với những khoản công nợ phải thu quá 
hạn nhằm đảm bảo vốn hoạt động kinh doanh” 
- Tại báo cáo ĐHCĐ 2011, BKS có đề nghị “xem xét trách nhiệm Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2010, 
Hội đồng quản trị về việc thu hồi công nợ, tập trung mọi biện pháp tháo gỡ tình trạng mất cân đối về 
vốn bằng cách giải quyết công nợ tồn đọng”.  

- Tại báo cáo ĐHCĐ 2012, BKS đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ban thu hồi công nợ công ty tiếp 
tục tìm mọi biện pháp khác thu hồi công nợ “bán nợ, trường hợp đã thực hiện các giải pháp không hữu 
hiệu, biện pháp cuối cùng đưa ra toà”, đồng thời qua việc phát sinh công nợ xấu như trên, BKS đề 
nghị “công ty không để lặp lại rủi ro, đôn đốc thu hồi công nợ” . 

- Tại báo cáo ĐHCĐ 2013, BKS đề nghị ”Tiếp tục công tác theo dõi đòi nợ 2 chủ thể hợp đồng Phong 
Điện đang nợ công ty, tòa án đang thụ lý”. 
-  Tại các báo cáo HĐCĐ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, BKS kiến nghị” Đối với khoản ứng trước cho 
công ty TNHH thiết kế tư vấn GTVT phía Nam 211.560.000đồng(30% giá trị hợp đồng 698/HĐKT 
ngày 08/4/2004), HĐQT cần có biện pháp để xử lý đối với hợp đồng này”. 
+    Trích lập dự phòng: Tại báo cáo ĐHCĐ 2009, công văn 302 ngày 11/11/2009, báo cáo ĐHCĐ 
2010, BKS đề nghị “công ty nên trích dự phòng theo tính chất thực tế từng loại công nợ theo thông tư 
228/2009/TT – BTC, đối với công nợ quá hạn” 

+    Xây dựng các quy chế, điều lệ: Tại báo cáo ĐHCĐ 2009, báo cáo ĐHCĐ 2010, BKS kiến nghị “Để 
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong công ty được hoàn thiện”, đề nghị HĐQT thông 
qua “quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát; ban hành quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; 
quy chế quản lý tài chính công ty; quy chế tuyển dụng; điều chỉnh quy chế mua sắm; quy chế đấu 
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thầu;quy chế đào tạo”. Tại công văn số 107 ngày 10/5/2012, BKS đề nghị,”công ty nên điều chỉnh một 
số khoản của điều lệ công ty theo điều lệ mẫu của thông tư Bộ tài chính”. 
 +  Xây dựng định mức: Tại báo cáo ĐHCĐ 2009 ngày 21/4/20009 và tại công văn số 170 ngày 
22/6/2009, BKS kiến nghị Tổng giám đốc công ty “công ty xây dựng định mức chi phí tiêu hao 
nguyên, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng toàn công ty “  

+   Sắp xếp lại bộ máy: Tại công văn số 261 ngày 16/9/2010, báo cáo ĐHCĐ 2010, BKS kiến nghị “ 
công ty nên sắp xếp lại khâu nhân sự , đánh giá khối lượng công việc từng bộ phận, từng cá nhân sắp 
xếp tinh gọn lại bộ máy đạt hiệu quả hơn”. 
+   Hoàn chỉnh các thủ tục giao nhận:  Tại công văn số 261, 327, 302, báo cáo ĐHCĐ 2012, báo cáo 
ĐHCĐ 2013, BKS kiến nghị cách ghi và các thủ tục trong giao nhận của Xí nghiệp vận tải giao nhận 
+    Tăng cường công tác khai thác vận tải & giao nhận : Tại công văn số 302 ngày 29/11/2012 , báo 
cáo ĐHCĐ 2012, báo cáo ĐHCĐ 2013, BKS kiến nghị “công ty cần tăng cường công tác khai thác 
vận tải của xí nghiệp Vận tải giao nhận” 
+    Giải thể: Tại công văn số 261 ngày 16/9/2010, BKS đề nghị” công ty giải thể văn phòng đại diện 
Chi nhánh Đà Nẳng vì hoạt động không hiệu quả”, đồng thời “xem xét tình hình điều hành SXKD chi 
nhánh  Hà Nội, nếu kết quả kinh doanh trì trệ đề nghị giải thể nhằm tránh rủi ro, tập trung phát triển 
Cảng Tân Thuận Đông và Xí Nghiệp Vận Tải & Giao Nhận”. Tại công văn 327 ngày 21/9/2011, BKS 
cũng nhắc lại “mặc dù 6 tháng đầu năm 2011 chi nhánh Hà Nội có lãi “công ty cần tăng cường công 
tác “hỗ trợ trong nghiệp vụ thương vụ cho chi nhánh Hà Nội nhằm tăng hiệu quả hơn” 

+    Cụ thể hoá trách nhiệm ký kết hợp đồng: Đề nâng cao trách nhiệm của đơn vị trực thuộc ký hợp 
đồng, tại báo cáo ĐHCĐ 2011, báo cáo ĐHCĐ 2013,BKS kiến nghị“ Ngoài văn bản Tổng giám đốc, 
Hội đồng quản trị uỷ quyền cho giám đốc đơn vị cấp dưới ký hợp đồng, đề nghị Ban Tổng giám đốc, 
Hội đồng quản trị cần cụ thể  hoá trách nhiệm của  người được ký kết hợp đồng, phạm vi, giá trị hợp 
đồng được ký” 
+    Thực hiện quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát: Tại báo cáo ĐHCĐ 2011, BKS nhắc nhở 
việc thực hiện quy chế tổ chức hoạt động của BKS, đối với Tổng giám đốc và HĐQT về việc “ Các 
báo cáo Tổng giám đốc gửi tới HĐQT đồng thời gửi cho BKS” 
+    Đào tạo cán bộ tiềm năng và bổ nhiệm vị trí Giám đốc Cảng và Giám đốc Xí nghiệp:Tại báo cáo 
ĐHCĐ năm 2012, báo cáo ĐHCĐ 2013, BKS đề nghị “Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc lập quỹ 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ tiềm năng, đồng thời thực hiện nghị quyết số 
88 NQ – HĐQT về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Cảng Tân Thuận Đông và  Giám đốc 
Xí nghiệp Vận tải và Giao nhận” 
+   Đầu tư Tài sản cố định: Tại báo cáo ĐHCĐ 2009 ngày 21/4/2009, BKS kiến nghị ”Việc đầu tư mua 
sắm tài sản cố định như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải; đầu tư sửa chửa lớn cần qua đấu thầu 
và thông qua Hội đồng kỹ thuật của công ty “ 
+  Đăng ký kiểm định tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật cho các thiết bị tự chế tạo: Tại báo cáo ĐHCĐ 
2009 ngày 21/4/2009, BKS kiến nghị công ty “ Sớm đăng ký kiểm định tiêu chuẩn chất lượng  kỹ thuật 
cho các thiết bị tự chế tạo, hoặc công ty ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật 
để đảm bảo tính hợp pháp về an toàn trong sử dụng và đấu thầu” 
B – THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN 
BAN KIỂM SOÁT: 
       Nhiệm kỳ (2008- 2013), Ban kiểm soát công ty CP DV Vận tải Sài Gòn không lập kế hoạch xin 
chi phí hoạt động riêng. Theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005, chi phí hoạt động 
của BKS được tính vào chí phí sản xuất kinh doanh công ty. Khi thực tế phát sinh chi phí công tác, Ban 
kiểm soát thanh toán theo quy chế công tác phí chung của toàn công ty. 
Năm 2012 ban kiểm soát thanh toán chi phí (chưa VAT)như sau: 
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* Công tác Hà Nội ( Trưởng ban): 9.570.727 đồng  
* Cước điện thoại:   Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm      :   4.014.546 đồng 
                                Thành viên ban kiểm soát  kiêm nhiệm:   3.109.104đồng 

Thù lao ban kiểm soát : 
Hàng năm, công ty thực hiện chi trả thù lao Ban kiểm soát theo nghị quyết Đại hội Cổ Đông thường 
niên và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua: 
 Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2012 là: 84.000.000đồng, trong đó: 

 1- Trưởng ban kiểm soát:   3.000.000đồng/người/tháng 
 2- Thành viên ban kiểm soát:  2.000.000đồng/người/tháng 

C - KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY: 
- Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đã trình bày đầy đủ, hợp lý và phản ảnh trung thực tình hình 
tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. 
 
- Qua các năm của nhiệm kỳ, công ty đều thực hiện kiểm toán bởi các công ty kiểm toán nằm trong  
danh sách được Bộ tài chính cấp giấy phép, là những đơn vị có tên trong danh sách được Tổng công ty 
đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đồng ý về năng lực : 

* Năm 2008: Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA ; 

* Năm 2009: Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam; 

* Năm 2010: Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam ( AASC) 

* Năm 2011: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

* Năm 2012: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

D - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ: 

Đơn vị tính: đồng 

1 Tổng doanh thu 98.783.195.246   66.788.004.949  89.294.089.608  76.961.310.137  51.566.455.991  

2 Lợi nhuận kế hoạch  
ĐHCĐ giao

3.240.000.000     8.200.000.000    10.500.000.000  10.000.000.000  5.000.000.000    

3 Lợi nhuận trước thuế
 ( Trước khi trích DP)

    21.986.164.095 9.748.453.773    11.081.953.084  5.827.615.003    6.150.249.165    

4
Lợi nhuận trước thuế 
(trước khi trích DP ) so kế 
hoạch ĐHCĐ giao 4=3-2

    18.746.164.095      1.548.453.773        581.953.084    (4.172.384.997)     1.150.249.165 

5 Lợi nhuận trước thuế
( sau khi trích DP)     21.986.164.095 9.748.453.773      10.033.528.084    (9.545.334.997)        337.299.165 

6 Vốn chủ sở hữu 40.135.096.188   41.629.508.009  46.009.435.139  32.431.750.708  32.684.725.082  
7 Vốn điều lệ 20.822.000.000   20.822.000.000  27.682.210.000  27.682.210.000  27.682.210.000  
8 Cổ tức Kế hoạch ĐHCĐ giao 12% 15% 20% 18% 10%
9 Cổ tức thực hiện 30% 20% Đã chi 8%

2011 2012STT CHỈ TIÊU 2008 2009 2010
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      Hội đồng quản trị công ty đã lãnh đạo hoạt động SXKD toàn công ty theo nghị quyết ĐHCĐ 
thường niên, đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hàng năm. 

 I -Kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ( 2008-2013) 
       Nhìn lại kết quả hoạt động nhiệm kỳ II, trước tiên Ban kiểm soát đánh giá cao về sự quyết tâm và 
nỗ lực của tập thể Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc điều hành cũng như toàn thể Cán bộ – Công 
nhân viên của công ty đã hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội Cổ đông giao qua từng 
năm.  

         Qua kết quả thống kê việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế so với lợi nhuận kế hoạch 
ĐHCĐ giao trong 5 năm( trước khi trích DP công nợ phải thu khó đòi), trong đó đã có 4 năm vượt kế 
hoạch ĐHCĐ giao, đặc biệt năm 2008 dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, ban Tổng giám đốc 
điều hành, sự quyết tâm và nỗ lực của Lãnh đạo và Cán bộ - Công nhân viên Cảng Tân Thuận Đông, 
kết hợp với sự may mắn gặp chiều thuận của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, do tình hình nhập siêu 
trên cả nước và nhất là TP Hồ Chí Minh, đã mang lại kết quả ấn tượng nhất so các năm trong nhiệm kỳ. 
Và cũng tại năm 2008 này mặc dù nghị quyết ĐHCĐ ngày 30/5/2008 đã thông qua mức cổ tức trả cho 
Cổ đông năm 2008 là 12%/năm. Với kết quả đạt được khả quan như trên, HĐQT đã xin ý kiến Cổ đông 
bằng văn bản nâng mức trả cổ tức năm 2008 từ 12% lên 30% tại nghị quyết 06/NQĐHCĐ ngày 
28/11/2008. Về cổ tức 2009, căn cứ nghị quyết ĐHCĐ 2009 ngày 25/4/2009, kế hoạch cổ tức năm 
2009 ĐHCĐ giao là 15%, qua kết quả kinh doanh năm 2009 đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ 
giao, tại ĐHCĐ 2010 Cổ đông lớn SCIC đề nghị  nâng mức cổ tức từ 15% lên 20%(mục 1.2, trang 3 
biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2010, ngày 12/5/2010) và công ty đã thực hiện việc chi trả đúng 20% 
như đề nghị của Cổ đông SCIC. Sau năm 2008 hoạt động kinh doanh Cảng trở về trạng thái bình 
thường, mặc dù vậy với sự phấn đấu và quyết tâm trong bối cảnh phải cạnh tranh giành nguồn hàng về 
Cảng của lãnh đạo Cảng Tân Thuận Đông, lợi nhuận hàng năm của Cảng lúc nào cũng quyết định và 
ảnh hưởng rất lớn đến kết quả lợi nhuận toàn công ty. Về hoạt động của Xí nghiệp vận tải giao nhận, từ 
năm 2008 nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái, làm cho nhiều nhà đầu tư giảm bớt các dự 
án mới tại Việt Nam nhất là các dự án ngành thuỷ điện, ảnh hưởng đến thị trường vận chuyển hàng hoá 
siêu trường siêu trọng nói chung, mặt khác các công ty tư nhân tham gia vào lĩnh vực vận chuyển hàng 
nặng ngày càng nhiều, với đầu tư trang thiết bị tiên tiến, tạo áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, tác 
động đến doanh thu mảng vận tải giao nhận của công ty hai năm gần đây nhất ngày càng xuống thấp, 
năm 2012 doanh thu vận tải & giao nhận chỉ đạt trên 50% so năm 2011, do phương tiện trang thiết bị 
công ty sử dụng đã nhiều năm, việc đầu tư chưa đáp ứng đủ yêu cầu làm hàng cũng như dự thầu, phải 
đi thuê ngoài, tuy nhiên năm 2012 tỷ trọng chi phí thuê ngoài xí nghiệp nói riêng, toàn công ty nói 
chung giảm nhiều nhất so với 4 năm qua, và năm 2012 cũng là năm mà công ty đã tận dụng hết khả 
năng phương tiện thiết bị sẵn có so với mọi năm. Mặc dù mảng Vận tải gặp không ít khó khăn, nhưng 
với quyết tâm của HĐQT, Tổng giám đốc công ty, sự nỗ lực của lãnh đạo xí nghiệp kết hợp với lực 
lượng cán bộ, công nhân lành nghề giàu kinh nghiệm trong suốt nhiệm kỳ vừa qua cũng đã góp phần 
công sức tạo lợi nhuận cho công ty, và giữ được thương hiệu TRANACO trong ngành vận tải Việt 
Nam, qua tổng hợp số liệu lợi nhuận trước thuế của cả nhiệm kỳ (trước khi trích dự phòng công nợ 
phải thu khó đòi), lãi trước thuế của xí nghiệp vận tải giao nhận trung bình một năm lãi khoảng 2 tỷ 
đồng, trong đó năm cao nhất 2010 là 4,4 tỷ và năm thấp nhất 2012 là 107 triệu đồng . 

         Trong nhiệm kỳ II, HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty quan tâm mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh với tinh thần trách nhiệm cao, việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch sản xuất  kinh doanh, tiết kiệm 
chi phí để có lợi nhuận trả cổ tức cho Cổ đông là vấn đề được HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành 
quan tâm hàng đầu, và phòng chức năng luôn thực hiện việc ứng, và chi trả cổ tức kịp thời theo nghị 
quyết ĐHCĐ ở giai đoạn 2008-2009, Tuy nhiên đến năm 2010 công ty gặp phải rủi ro trong kinh 
doanh, không thu được nợ từ 2 CTY TNHH MTV ĐT HT kinh doanh đô thị và CTY TNHH MTV 
Tháp UBI, công ty phải trích dự phòng công nợ phải thu khó đòi, việc rủi ro này làm cho công ty gặp 
khó khăn về vốn hoạt động, ảnh hưởng đến việc chậm trễ chi trả cổ tức cho Cổ đông. Từ khi phát sinh 
tình hình công nợ nói trên, HĐQT phối hợp cùng Tổng giám đốc công ty, ban thu hồi công nợ, Ban 
kiểm soát đã hết sức cố gắng sử dụng tất cả các biện pháp giải quyết, việc chọn quyết định khởi kiện 
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đối với 2 chủ thể gây nợ khó đòi cho công ty, là biện pháp cuối cùng sau nhiều lần hy vọng vào thiện 
chí cũng như khả năng của đối tác, việc khởi kiện này cũng được HĐQT rất quan tâm và thường xuyên 
theo dõi. Không chỉ riêng tình hình công nợ 2 công ty này, công ty đã dồn toàn lực vào phương thức 
kinh doanh mới, lưu ý nhiều hơn nữa đến yếu tố thời gian trong việc ký kết hợp đồng đầu ra, đầu vào, 
giảm áp lực trả nợ đầu vào, rút ngắn thời gian thu nợ nhanh hơn, tận dụng mối quan hệ làm hàng mới 
đòi nợ cũ, tận  dụng các nguồn vốn chưa phải trả hoặc chưa phải nộp, công ty đã dành ra được khoản 
tiền 8% để trả một phần cổ tức của năm 2010, năm 2012 HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành đã 
tháo gỡ công nợ khó đòi này từ số dư  41,3 tỷ đồng cuối năm 2011, xuống còn 37,8 tỷ đồng trước khi 
đưa sự việc này ra toà theo như tối hậu thư mà công ty CP DV Vận tải Sài gòn gửi đối tác, gia hạn thời 
gian phải trả nợ đến hết ngày 15/8/2012, HĐQT đã ban hành nghị quyết khởi kiện 2 công ty CTY 
TNHH MTV ĐT HT kinh doanh đô thị và Cty TNHH MTV Tháp UBI  ra toà. 

        Theo biên bản hoà giải của toà án, được gửi qua email từ bộ phận pháp chế công ty, BKS công ty 
xin báo cáo tiến trình được tòa án thụ lý và hòa giải như sau: 

1/ Toà án nhân dân Quận Ba Đình, TP Hà Nội hoà giải 3 lần không thành: Nội dung biên bản hòa giải 
lần 3 ngày 01/3/2013, bên bị đơn Công ty TNHH MTV ĐT HT kinh doanh đô thị xác nhận số nợ gốc 
với công ty CP DV Vận tải Sài Gòn là 15.214.750.000đồng, bên bị đơn nêu lý do công ty gặp khó 
khăn, nên xin không phải trả lãi chậm thanh toán và đưa phương án trả nợ như sau: 

+ Từ nay đến 30/7/2013            : 5 tỷ đồng 
+ Từ 30/7/2013 đến 31/8/2013  : 5 tỷ đồng 

+ Từ 31/8/2013 đến 31/10/2013: 5.214.750.000đồng.  
2/ Toà án nhân dân Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã hoà giải 2 lần không thành: Nội dung biên 
bản hòa giải lần 2 ngày 03/01/2013, bên bị đơn Cty TNHH MTV Tháp UBI xác nhận số nợ gốc với 
Công ty CP DV Vận tải Sài Gòn là  22,6 tỷ đồng, bên bị đơn nêu lý do công ty gặp khó khăn và xin 
không phải trả lãi chậm thanh toán, đồng thời đề nghị bên nguyên đơn Công ty CP DV Vận tải Sài Gòn 
rút đơn kiện, bên bị đơn sẽ đưa ra lộ trình trả nợ mà bên nguyên đơn có thể chấp nhận được . 

Trường hợp1, theo thông tin từ bộ phận pháp chế Công ty, sau 3 lần hòa giải không thành, luật sư bên 
nguyên đơn đã làm việc với thẩm phán tòa án nhân dân TP Hà Nội, dự kiến sẽ đưa trường hợp này ra 
xét xử trong tháng 4 năm 2013, đến nay chưa có thông tin gì mới.   

Về công tác đầu tư :  
      Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2008 thông qua việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, 
phương tiện vận tải xếp dỡ để đáp ứng yêu cầu SXKD công ty. Nhiệm kỳ 2008- 2013 Công ty đã đầu 
tư mua sắm tổng cộng 9.293.606.616đồng, trong đó: 

- Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện và phương tiện vận tải: 5.218.278.491đồng ( Toàn công ty) 
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, kho, bãi  Cảng Tân Thuận Đông: 3.103.448.133đồng 

- Xây tường rào, văn phòng làm việc bãi xe  xí nghiệp VT&GN: 247.167.464đồng 
- Thiết kế công cụ làm hàng của Xí nghiệp: 452.063.394đồng 

- Mua sắm máy móc thiết bị quản lý toàn công ty: 272.649.134đồng 
Trong đó, năm 2008 là năm công ty mua sắm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải chiếm tỷ trọng 
cao nhất so các năm (4.707.867.144đồng). 
- Tại những năm đầu nhiệm kỳ, BKS đã nhận xét trong báo cáo ĐHCĐ 2009 nội dung như sau “ 
việc kiểm tra đầu tư mua sắm phương tiện vận tải chưa kỹ lưỡng ( xe đã qua sử dụng), dẫn đến 
sửa chữa nhiều lần, tốn kém”,  và trong báo cáo ĐHCĐ 2010”việc đầu tư mua sắm phương tiện 
vận tải chưa tập trung vào những loại phương tiện chủ lực, vẫn còn mang tính đối phó chữa 
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cháy, chưa chú trọng đến những tài sản cần mua phải là loại còn mới mà thường là loại đã qua 
sử dụng “. 
 

        Đánh giá chung công tác mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện và phương tiện vận tải, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp kho, bãi về cơ bản thực hiện đúng quy định, được ĐHCĐ thông qua, 
HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện, các hạng mục đầu tư, mua sắm và thanh lý, có thông qua các ban 
thẩm định của công ty, tuy nhiên trong những năm đầu nhiệm kỳ việc thẩm định thiếu chặt chẽ. 

       Thanh lý tài sản cố định: Bao gồm những tài sản đã hết giá trị để khấu hao và không có nhu cầu sử 
dụng, công ty thanh lý thu hồi vốn theo đúng quy định .  

- Nguyên giá 1.910.497.130đồng  
- Giá trị còn lại 509.168.518đồng 

- Giá trị thu hồi vốn của tài sản thanh lý:  1.246.000.000đồng (đã bao gồm VAT) 

II – Những thay đổi lớn trong nhiệm kỳ II: 
1 -Thay đổi vốn điều lệ: 
        Tại ĐHCĐ 2010, Đại hội đã thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ  từ 
20.822.000.000đồng lên 27.682.210.000đồng vào năm 2010. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện 
hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, hoàn 
thiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu  trong điều lệ tổ chức và hoạt 
động của công ty  

2 - Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 
        Căn cứ công văn số 523/TB- VSD ngày 26/2/2010 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
và công văn số 167/TB –SGDCKHN ngày 08/3/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Cổ phiếu 
Công ty CP DV Vận tải Sài Gòn đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom bắt đầu từ 01/3/2010.  

3- Thay đổi nhân sự ở các chức vụ chính của công ty: 
       Tại ĐHCĐ 2008, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ (2008-2013). 

       Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Ông Ngô Ngọc Tôn 
ngày 06/12/2010. Tại ĐHCĐ 2011, Đại hội đã thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT 
công ty của ông Ngô Ngọc Tôn  từ 28/4/2011, và đề cử ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc người đại diện 
875.528 cổ phần của SCIC(tương đương 31.63% vốn điều lệ) bổ sung thành viên HĐQT. Căn cứ nghị 
quyết HĐQT đã bầu chọn ông Lê Chí Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc 
giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Sỹ Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty. 
4- Công tác sắp xếp lại bộ máy:  

        Kế hoạch số lao động toàn công ty từ đầu năm 2008 là 180 người, đến đầu năm 2013 còn 130 
người, trong nhiệm kỳ HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện việc hoán đổi, thay đổi một số vị trí cán bộ 
lãnh đạo và công nhân viên . 
5- Xây dựng các định mức tiêu hao nhiên liệu: 

        Từ năm 2009 đến 2012, công ty có 4 lần rà soát thay đổi định mức tiêu hao nhiên liệu ngày càng 
sát sao và tiết kiệm chi phí được nhiều hơn, (các định mức này đều được thông qua Hội đồng kỹ thuật 
và công nghệ công ty) gồm các văn bản sau: 
 - Quyết định   292/QĐ - HĐQT ngày 29/10/2009   

 - Quyết định 09/QĐ CTHĐQT ngày 20/01/2010  
 - Công văn ngày 07/03/2011 huỷ bỏ 1 số định mức bảo dưỡng xe của QĐ 292 



 
Báo cáo nhiệm kỳ  Ban Kiểm soát năm 2008 -2013  Trang 8 / 9 

 - Quyết định 277/QĐ – HĐQT ngày 08/7/2011, thay cho QĐ 292  

6- Xây dựng các quy chế:  
- Trong nhiệm kỳ II, “Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát” đã được BKS trình bày tại kỳ họp 
HĐQT lần thứ 29  ngày 05/7/2010, và đã được ĐHCĐ bất thường ngày 07/8/2010 thông qua. 
- Hiện nay ngoài quy chế đấu thầu, quy chế đào tạo chưa ban hành. Các quy chế khác mà  BKS đã nêu 
trong phần kiến nghị , đều đã được công ty xây dựng và ban hành. 
7-  Liên doanh và giải thể: 

- Ngày 13/3/2008 Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định số QĐ 49/QĐ-HĐQT liên doanh với công ty 
TNHH KCTC Việt Nam với giá trị góp vốn  1.472.000đồng, do việc góp vốn liên doanh không mang 
lại hiệu quả cao, ngày 28 tháng 02 năm 2011, HĐQT quyết định chuyển nhượng phần góp vốn liên 
doanh này cho công ty CP Tư vấn và liên kết Doanh nghiệp Việt với trị giá  1.994.000.000đồng, số tiền 
vốn và lãi trên đã được công ty thu hồi toàn bộ. 
- Giải thể chi nhánh Cần Thơ: Căn cứ nội dung biên bản cuộc  họp HĐQT lần thứ 7, nhiệm kỳ II ngày 
12/02/2009, xét yêu cầu công tác của công ty, đề nghị của Tổng giám đốc công ty và Giám đốc Chi 
nhánh Cần Thơ, HĐQT thông qua  giải thể chi nhánh Cần Thơ từ 01/7/2009. 

- Giải thể văn phòng Đại diện chi nhánh Đà Nẵng: Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp HĐQT lần thứ 
27, nhiệm kỳ II ngày 20/6/2011, do văn phòng Đại diện chi nhánh Đà Nẵng hoạt động không hiệu quả 
tốn kém chi phí, HĐQT  thống nhất giải thể .  
8 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh:  

         Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp HĐQT lần 26, nhiệm kỳ II ngày 31/3/2011, HĐQT thống 
nhất đề nghị bổ sung chức năng ”Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê”, ngày thay đổi bổ sung giấy phép kinh doanh là ngày 11/11/2011. 
9 - Xác lập chủ quyền sở hữu nhà, quyền được giao đất :  
        Căn cứ nội dung nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 36 , nhiệm kỳ II ngày 20/10/2012, HĐQT thống 
nhất phân công Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thực hiện để hoàn tất các thủ tục cho việc xác lập 
quyền sở hữu nhà, quyền được giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với nhà 41 Lê Quốc Hưng, quận 4; 
Bãi xe Xí nghiệp Vận tải và Giao nhận quận 7; nhà trụ sở Công ty tại 19 – 21 – 23 Phạm Viết Chánh, 
Quận 1, Hồ Chí Minh. 
10 - Bảo hộ nhãn hiệu:  
       Căn cứ QĐ số 198695 ngày 16/01/2013, do Cục sở hữu trí tuệ  - Bộ khoa học và công nghệ cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “TRANACO” cho chủ là Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn được 
bảo hộ nhãn hiệu nêu trên. 

       Tóm lại trong nhiệm kỳ (2008-2013) Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quản lý điều hành 
hoạt động đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo các quy định, điều lệ công ty, nghị quyết 
của Đại hội Cổ đông và pháp luật, HĐQT đã có thực hiện một số kiến nghị của Ban kiểm soát, ngoài ra  
một số kiến nghị HĐQT chưa thực hiện được BKS tiếp tục nhắc lại trong báo cáo ĐHCĐ 2013. 

       Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường xuyên đúng với các quy định của pháp luật, phân 
công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên, đưa ra các quyết định xử lý có sự nhất trí cao, có thực hiện 
kiểm tra và đôn đốc các đơn vị trong hoạt động kinh doanh. 

E - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI 
HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG: 
      Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp cung cấp hồ sơ, văn bản, thông tin từ  Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc các phòng ban, tạo mọi điều kiện giúp Ban kiểm soát cập nhật thông tin phục vụ 
cho công tác kiểm soát được hoàn thành. Đa số các cuộc họp HĐQT, họp giao ban đơn vị, BKS đều 
được mời  tham dự. Về liên lạc trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với các Cổ đông 
công ty vẫn chưa có gì đáng kể. 
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