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                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021; 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 
 

 A/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021: 

I. Khái quát chung 

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 05 năm của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn, nhiện kỳ (2018-2023). 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong đấu thầu, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng 

ngành nghề. Song với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hàng siêu trường, siêu 

trọng, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi … cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo 

và CBCNV Công ty nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì và phát 

triển ổn định. 

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:  

 

1) Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  
 Đơn vị tính:Việt Nam đồng 

 

Chỉ tiêu doanh thu: Doanh thu thự hiện năm 2021 là 65.678.639.823 đồng đạt 182,44 

% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (kế hoạch 36 tỷ đồng). 

Lợi nhuận trước thuế tăng 14.497.932.350 đồng đạt 203,56 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ 

đông giao (kế hoạch 14 tỷ đồng).  
 

2) Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực 

hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án (nếu có):  

S 

T 

T 

Chỉ tiêu 

Thực hiện năm 2021 Thực hiện năm 2020 Tỷ lệ % so với năm 

2020 

Trước khi 

trích lập dự 

phòng công nợ 

Sau khi trích 

lập dự phòng 

công nợ 

 

Trước khi 

trích lập dự 

phòng công 

nợ 

Sau khi trích 

lập dự phòng 

công nợ 

Trước khi 

trích lập dự 

phòng công 

nợ 

 

Sau khi trích 

lập dự phòng 

công nợ 

 
1 Doanh thu 65.678.639.823 65.678.639.823 37.922.371.215 37.922.371.215 173,19 % 173,19 % 

2 Lợi nhuận 

trước thuế 

28.493.532.350 
28.497.932.350 

16.016.676.644 

 

15.935.276.644 176,99 % 176,99 % 
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Các khoản đầu tư lớn không có, tuy nhiên Công ty vẫn đầu tư mua sắm, trang bị công cụ, dụng 

cụ làm hàng, như săm lốp, sữa chữa phương tiện để phục vụ hoạt động kinh doanh không bị 

ảnh hưởng đến các công trình lớn đang thi công. Ngoài ra, tiếp tục nâng cấp, sữa chữa bãi đậu 

xe, kho chứa hàng và cầu cảng đang ngày càng xuống cấp.  

3) Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 
                                                                                                       Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 
% Tăng, 

Giảm 

Tổng giá trị tài sản 129.940.911.164 158.678.673.519 22,12 

Doanh thu thuần 37.922.371.215 65.678.639.823 73,19 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 15.945.851.644 28.222.932.350 76,99 

Lợi nhuận khác (10.575.000) 275.000.000 (2.700,47) 

Lợi nhuận trước thuế: 15.935.276.644 28.497.932.350 78,84 

a-Chưa trích dự phòng nợ phải thu khó đòi 16.016.676.644 28.493.532.350 77,90 

b- Đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi 15.935.276.644 28.497.932.350 78,84 

 

Lợi nhuận sau thuế  

 

13.652.234.901 22.719.649.171 
66,42 

 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 4.975 8.279 66,42 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
 

 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2020 

 

Năm 2021 

 

Ghi chú 

1- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn  

Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn.  
5,65 5,47 

 

Lần 

+ Hệ số thanh toán nhanh   

Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho  
               

                 Nợ ngắn hạn  

5,56 5,45 

 

 

Lần 

 

2- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ / Tổng Tài sản 0,16 0,17 % 

+ Hệ số Nợ / Vốn Chủ sở hữu 0,18 0,20 % 

3- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho  

Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân 
11,62 89,73 

    

Lần 
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+ Doanh thu thuần/Tổng Tài sản 0,29 4,41 Lần 

4- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần 36,00 34,59 % 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu 12,44 17,16 % 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản 10,50 14,32 % 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 42,04 42,97 
 

% 

 

4) Mức lương trung bình đối với người lao động năm 2021: 8.772.000 đồng/người/tháng 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc 

1) Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

  +   Tổng Tài sản ngày 01/01/2021 là:  129.940.911.164 đồng 

  +   Tổng Tài sản ngày 31/12/2021 là:  158.678.673.519 đồng, tăng 28.737.762.355 đồng so 

với tổng tài sản đầu năm. Nguyên nhân tăng do: Tài sản ngắn hạn tăng. 

b) Tình hình Nợ phải trả: 

-    Tình hình Nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: 

+ Tổng Nợ phải trả ngày  01/01/2021  là:  20.241.813.043 đồng 

+ Tổng Nợ phải trả ngày 31/12/2021 là:   26.259.926.227 đồng, tăng 6.018.113.184 đồng 

so với tổng nợ phải trả đầu năm.  

Trong năm 2021, Công ty không có phát sinh khoản nợ xấu phải trả 

Tình hình đầu tư, mua sắm, sửa chữa, xây dựng 

Trong năm 2021 công ty đã thanh lý 01 xe cẩu, 01 xe đầu kéo International, 01 xe ô tô con 

Toyota, 01 xe bus 29 chỗ Hoàng Trà, 01 xe bus 16 chỗ Ford Transit quá cũ hỏng đã hết và gần 

hết niên hạn sử dụng. Không có các khoản đầu tư lớn, chỉ mua sắm, trang bị công cụ, dụng cụ 

làm hàng, sửa chữa nhỏ, kho chứa hàng và cầu cảng đang ngày càng xuống cấp để phục vụ 

hoạt động kinh doanh của Cảng Tân Thuận Đông và Trung tâm điều độ vận tải và Giao nhận. 

    Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

− Đầu tư mua 02 xe cẩu, 10 xe nâng, 01 xe tải cẩu. 01 xe bán tải, xe 7 chỗ thay thế xe quá 

cũ 

− Xúc tiến tìm đối tác hợp tác và thực hiện khảo sát định kỳ cầu cảng. 

− Sửa chữa, nâng cấp giấy phép cầu cảng tiếp nhận tàu giảm tải đến 20.000 MT. 

− Mua 100 săm lốp thay thế trailer đã hỏng gần hết. 

− Sửa xe đầu kéo Man để phục vụ vận chuyển. 

− Phá bỏ kho cũ, xây kho mới (60 x 60 = 3.600m2) 

− Nâng cấp cầu cảng. 

 

2) Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, người lao động tại Công ty 
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Công ty thực hiện đầy đủ các khoản trích nộp cho Nhà nước theo quy định; thực hiện các chế 

độ chính sách đối với người lao động như trả lương, thưởng, trích đóng BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động đầy đủ, kịp thời. 

3) Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2021. 

Cho đến tháng 05/2017 chấm dứt việc trả thù lao. Công ty chỉ thanh toán cho tất cả các thành 

viên HĐQT và BKT 1.000.000 đồng/người nếu họp. 

IV. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021 

Năm 2021 Hội đồng quản trị tiến hành 02 kỳ họp, 01 lấy ý kiến bằng văn bản ban hành 03 nghị 

quyết để giải quyết đến các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, như Nghị 

quyết về hoạt động kinh doanh của Công ty. 

V. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành 

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ đã phân cấp. Ban Tổng Giám đốc có chế độ báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị. 

VI. Kết quả giám sát đối với các bộ phận quản lý khác 

Cán bộ quản lý Công ty thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã phân công 

và có chế độ báo cáo thông tin kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị. 

VII. Về việc khởi kiện đòi nợ Công ty TNHH MTV hạ tầng đầu tư và Kinh doanh Đô thị 

và Công ty TNHH một thành viên tháp UBI 

Công ty đang yêu cầu các cơ quan thi hành án thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thi hành 

án. 

B/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 

I.    Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Toàn Công ty 

1 Doanh thu Tỷ 36 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ 14 

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

Hội đồng quản trị Công ty xác định xác định hoạt động kinh doanh năm 2022 vẫn tập trung 

vào hai lĩnh vực chủ yếu là: kinh doanh khai thác cảng biển, cho thuê kho bãi chứa hàng và 

vận chuyển, bốc xếp hàng quá khổ, quá tải. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cụ thể như 

sau:  

1) Tiếp tục duy trì hoạt động của Cảng Tân Thuận Đông trong lĩnh vực kinh doanh khai 

thác cảng biển hàng rời, thiết bị và cho thuê kho, bãi chứa hàng. Tận dụng mọi nguồn 
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lực sẵn có trong việc khai thác kinh doanh Cảng Tân Thuận Đông và coi đây là nguồn 

lực chính hỗ trợ trong việc điều hành và quản lý về nguồn tài chính hoạt động kinh 

doanh của toàn Công ty. 

2) Củng cố tốt mối quan hệ đối với khách hàng truyền thống, đẩy mạnh việc khai thác 

nguồn hàng, tìm đối tác mới trong hoạt động kinh doanh vận chuyển, bốc xếp hàng hóa 

quá khổ, quá tải. 

3) Đầu tư thêm phương tiện, thiết bị vận chuyển; nâng cấp kho bãi chứa hàng phù hợp với 

khả năng của Công ty để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

4) Tiếp tục thu hồi khoản công nợ còn tồn đọng của hai đơn vị Công ty TNHH MTV Hạ 

tầng đầu tư và Kinh doanh Đô thị và Công ty TNHH Một thành viên tháp UBI. 

5) Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành 

Công ty. Vừa nâng trách nhiệm, vừa tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc thực 

hiện tốt chức năng điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy 

định. 

6) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp với quy 

định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty. 

7) Đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong Công ty. 

8) Đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022. Với tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, Hội đồng quản trị rất mong nhận 

được sự đóng góp ý kiến của cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty để Hội đồng quản trị 

hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao. 

Trân trọng! 

                                                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                              CHỦ TỊCH HĐQT 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT 

- Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; 

- Cổ đông Công ty; 

- Website Công ty; 

- Lưu VT, Thư ký. 



CÔNG TY CỔ PHẦN   

DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 

Số:  05  /TTr – DVVTSG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp.  Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng  06 năm 2022. 
 

 

TỜ TRÌNH 

(V/v Mua sắm Máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh) 

 

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn 

 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài 

Gòn đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27/04/2013 và phụ lục sửa đổi, bổ sung 

ngày 02/06/2016; 

- Căn cứ tình hình hoạt động Công ty. 

 

Nhằm giảm thiểu tối đa các chi phí thuê ngoài phục vụ bốc xếp hàng hoá trong các 

kỳ kinh doanh tiếp theo và nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác của Công ty. Công 

ty cổ phần dịch vụ Vận tải Sài Gòn kính trình Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2022 

thông qua việc mua sắm các Máy móc thiết bị và Phương tiện vận tải sau: 

        (Đơn vị tính: 1.000 đồng) 

Tên tài sản Số lượng Đơn giá (Dự tính) Thành tiền (Dự tính) 

Xe cẩu 200MT 02 10.000.000 20.000.000 

Xe nâng 24MT 10 1.500.000 15.000.000 

Tổng cộng  35.000.000 

 

Kính đề nghị Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2022 xem xét, thông qua. 

 

Trân trọng, 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT,BKS,TGĐ; 

- Lưu VT, Thư ký. 

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tổng Giám đốc 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Nguyên 
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