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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0301114089 do Sở Kế hoạch 

đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2006, đăng ký 

thay đổi lần thứ 6 ngày 08/11/2012 

 Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng  

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 29.894.477.803 

 Địa chỉ: 720 QL1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 

 Số điện thoại: (08) 3716 1333 

 Số fax: (08) 37160891 

 Website: http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/ 

 Mã cổ phiếu : TPS 
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Tháng 10/1997, theo Quyết định của UBND TP.HCM số 5369/QĐ-UB-KT, 

Bến xe vận tải Hóc Môn chuyển từ đơn vị sự nghiệp kinh tế sang doanh 

nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Sở giao thông công chánh. 

Thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 17/11/1988 của UBND 

TP.HCM với tên gọi là Bến xe Vận tải Hóc Môn trên cơ sở thành lập bến 

đậu xe vận tải hàng hóa của nước bạn Campuchia được phép hoạt động 

trên địa bàn thành phố tại xã Tân Thới Nhất, huyện Hóc Môn. 

 

Đến tháng 06/1999, Bến xe vận tải Hóc Môn được đổi tên thành Công ty 

Bến bãi vận tải hàng hóa Thành phố theo Quyết định của UBND TP.HCM 

số 3661 /QĐ-UB-KT. 

 

Tháng 02/2002, theo Quyết định của UBND TP.HCM số 544 /QĐ-UB Công 

ty Bến bãi vận tải hàng hóa Thành phố được đổi tên thành Công ty Bến 

bãi Vận tải Thành phố. 

Quá trình hình thành và 

phát triển 
h 
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Ngày 15/07/2004, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – 

TNHH MTV (SAMCO) được thành lập.  

Công ty Bến bãi vận tải hàng hóa Thành phố được sáp nhập, trở thành 

thành viên của SAMCO. 

Sau thời gian thực hiện cổ phần hóa, tháng 05/2006, Công ty chính thức 

chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với tên gọi là Công 

ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn theo Quyết định số 5927/QĐ-UBND 

Ngày 01/12/2015, cổ phiếu Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn chính 

thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM. 

 

h 
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: 

 Quản lý và thực hiện các dịch vụ cung ứng đối với phương tiện vận tải hàng hóa lưu đậu tại Bến xe; 

 Tổ chức cung ứng dịch vụ về bến bãi trên địa bàn thành phố để phục vụ lưu đậu đối với tất cả các 

phương tiện vận tải; 

 

Ngành nghề kinh doanh h 
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 Trung chuyển hàng hóa trong thành phố và vận chuyển hàng hóa đường bộ liên 

tỉnh bằng hợp đồng kinh tế ; 

 Kinh doanh kho chứa hàng; 

 Môi giới vận chuyển hàng hóa; 

 Dạy nghề. 

 

2.1 Ngành nghề kinh doanh 
2.1 Ngành nghề kinh doanh 

 Tổ chức vận chuyển hành khách liên tỉnh qua bến xe và các phương tiện VTHK lưu đậu tại bến;  

 Tham gia vận tải hành khách liên tỉnh theo hợp đồng kinh tế; 

 h 
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  Địa bàn kinh doanh 

h 

h 

Văn phòng công ty 

Địa chỉ: 720 QL1A, KP 3B, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8) 3716 1333 

Fax: (84-8) 37160891 

Email: stp@benbaivantaisaigon.com.vn 

Website: www.benbaivantaisaigon.com.vn 

 

 

Bến xe An Sương 

Địa chỉ: Ngã tư An Sương, QL22, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8) 3883 2516 

Fax: (84-8) 3883 0411 

Email: bxansuong@benbaivantaisaigon.com.vn 

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh: Có tổng 42 đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh 

hoạt động tại bến xe tham gia khai thác tuyến qua tỉnh Tây Ninh, Cà Mau, Huế, Đăk Lăk, Quảng Trị, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Nam Định, Bắc Ninh... và một đơn vị có xe hoạt động quá cảnh 

từ BX Ngã Tư Ga. 

Hoạt động vận tải hành khách công cộng: 14 tuyến xe buýt của 08 đơn vị vận tải hoạt động tại bến. 

- Bãi xe ô tô lưu đậu bình quân 2069 lượt xe/ngày đêm 

- Bến có vị trí dành riêng cho Taxi đậu đón trả khách 24/24 

- Hệ thống kho chứa hàng với diện tích 1.089m2  với 09 doanh nghiệp khai thác 

- Ngoài ra, bến xe còn có các dịch vụ hỗ trợ như: Nhận ủy thác bán vé, Văn phòng cho thuê để 

bán vé, điều hành, Dịch vụ cung cấp nhiên liệu CNG, Dịch vụ ăn uống (12 điểm), dịch vụ giữ 

xe 02 bánh, hệ thống nhà vệ sinh, tắm giặt. 

 

 

mailto:stp@benbaivantaisaigon.com.vn
http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/
mailto:bxansuong@benbaivantaisaigon.com.vn
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Bến xe Ngã Tư Ga 

Địa chỉ: 720 QL1A, KP3B, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8) 3716 1333 

Fax: (84-8) 3716 1587 

Email: bxngatuga@benbaivantaisaigon.com.vn 

Hiện tại tổng số tuyến xe khách cố định liên tỉnh từ Bến xa Ngã Tư Ga đi các nơi trong nước là 78 tuyến 

do 80 doanh nghiệp đảm nhận với số lượng xe là 300 chiếc. Trong đó: 

- Khu vực miền Bắc :     36 tuyến  128 xe 

- Khu vực miền Đông và miền Trung:  30 tuyến  145 xe 

- Khu vực miền Tây:    12 tuyến    27 xe 

Bến xe Ngã Tư Ga có 05 tuyến xe buýt hoạt động: Bến xe Ngã Tư Ga – Bến xe Chợ Lớn/ Bến xe Miền 

Đông/ Bến xe Miền Tây/ Bến xe Quận 8/ Bến xe Bình Mỹ (Củ Chi) thuộc 04 doanh nghiệp. Mỗi ngày thực 

hiện 385 lượt xuất bến. 

Bãi đậu xe ô tô lưu đậu bình quân trong bến đạt 784 lược xe/ngày đêm. Bến có vị trí dành riêng cho taxi 

đậu đón trả khách hoạt động 24/24 giờ. 

Trong bến có diện tích kho chứa hàng với diện tích gần 1.600 m2, hiện có 08 doanh nghiệp đang khai 

thác với lượng hàng hóa luân chuyển qua bến bình quân 100 tấn/ngày. 

Ngoài 5 chức năng đã nêu, bến xe còn có các dịch vụ hỗ trợ như: Nhận ủy thác bán vé, Văn phòng cho 

thuê để bán vé, điều hành, Dịch vụ ăn uống (gần 20 điểm), dịch vụ giữ xe 02 bánh, hệ thống nhà vệ sinh, 

tắm giặt. 

 

mailto:bxngatuga@benbaivantaisaigon.com.vn
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Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất 

của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của 

Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận 

và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn 

về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, 

bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty.  

Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, bao gồm 

05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền 

lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội 

đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát 

triẻn Công ty; xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh 

doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý công 

ty; đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được 

các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

Ban Tổng giám đốc 

Ban Tổng giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động 

kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ 

chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp 

nhằm đạt được mục tiêu phát triển của Công ty. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TỔNG GIÁM ĐỐC  

PHÓ TỔNG 

GIÁM ĐỐC  

ĐỘI 
ĐIỀU 

HÀNH 

ĐỘI 
BẢO 

VỆ 

TỔ 
THU 

NGÂN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

PHÒNG  
KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ  

BẾN XE AN SƯƠNG  

Các phòng ban trong Công ty 

Các phòng ban thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật. 

 

Cơ cấu bộ máy quản lý h 
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PHÒNG  
TỔ CHỨC  

HÀNH CHÍNH  

PHÒNG  
KẾ TOÁN  

TÀI CHÍNH 

BẾN XE NGÃ TƯ GA  

PHÓ TỔNG 

GIÁM ĐỐC  

PHÓ TỔNG 

GIÁM ĐỐC  

TỔ 
HÀNH 

CHÍNH  

ĐỘI 
ĐIỀU 

HÀNH 

ĐỘI 
BẢO 

VỆ 

TỔ 
THU 

NGÂN 

TỔ 
HÀNH 

CHÍNH  

BAN KIỂM SOÁT  

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông 

bầu ra, có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ 

đông giám sát, đánh giá kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty 

một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi 

ích cho các cổ đông.  

Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

 

 h 
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Định hướng phát triển h 

Mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 

- Trở thành một trong những Công ty hàng 

đầu trong lĩnh vực kinh doanh Bến bãi khu 

vực phía nam. 

- Phát triển 2 Bến xe thành các Bến xe đa 

chức năng trong đó bao gồm cung ứng các 

dịch vụ về Bến bãi, dịch vụ kho bãi, tổ chức 

lưu đậu phương tiện, trung chuyển hàng 

hóa, khu mua sắm, giải trí,… 

- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, 

năng động, thu nhập ổn định và ngày càng 

cao cho toàn thể Cán bộ công nhân viên. 

Các mục tiêu phát triển bền vững 

- Nâng cao nguồn nhân lực: Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo, phát huy tính năng động, 

sáng tạo, chăm lo đời sống vật chất cho CBCNV,... 

- Đảm bảo công tác ANTT, PCCN và BVMT,... 

- Quan tâm công tác xã hội như: Các phong trào chung của địa phương, quỹ xã hội tập trung của 

Tổng Công ty, đóng góp quỹ vì người nghèo, góp đá xây dựng Trường Sa, thăm hỏi Me ̣Viêṭ 

Nam anh hùng, hỗ trợ phong trào đoàn thanh niên, phong trào thể thao,... 
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Chiến lược phát triển  
 

Chiến lược phát triển trung hạn 

- Tập trung vào phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng các phương thức quảng cáo hiệu quả, nâng cao 

chất lượng dịch vụ, phát triển mạnh công tác chăm sóc khách hàng, mở rộng khách hàng, cung cấp 

sản phẩm dịch vụ tốt nhất để thu hút khách hàng. 

- Đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình để đáp ứng hoàn chỉnh theo các tiêu chí Bến xe Loại 2 và 

hướng tới Bến xe Loại 1. 

- Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty, trong đó đặc biệt chú trọng đến văn hóa giao tiếp, văn 

hóa ứng xử. 

- Tăng cường hợp tác với các đối tác để phát triển Công ty. 

Chiến lược phát triển dài hạn 

- Lấy tiêu chí phục vụ để phát triển, phát triển để phục vụ làm nền tảng để phát triển bền vững.  

- Tập trung triển khai dự án mở rộng Bến xe An Sương, Bến xe Sông Tắc khi đủ điều kiện. 

- Quy hoạch phân khu hợp lý nhằm tăng diện tích mặt bãi. Đầu tư xây dựng theo từng khu vực, ngành 

nghề, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hợp lý. 
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• Thay thế bằng văn bản 
của bạn. 

• Thay thế bằng văn bản 
của bạn. 

Rủi ro 

kinh tế 

Năm 2015 – Năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 đã khép lại. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của năm 2015 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong 

bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt nhiều rủi ro 

lớn với các nhân tố khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh 

tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Sự bất ổn của thị trường 

tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của 

kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới.  

Mặc dù tình hình kinh tế nhiều biến động của thế giới, nhưng nền kinh tế Việt Nam 

trong năm 2015 đã có nhiều lạc quan thể hiện qua GDP năm 2015 ước tính tăng 6,68% 

so với năm 2014, vượt mức kế hoạch đặt ra là 6,2% và tăng cao nhất trong 5 năm từ 

năm 2011 – 2015, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Năm 2015 cũng đánh dấu một 

bước tiến quan trọng của nền kinh tế Việt Nam đó là việc đàm phán Hiệp định đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) và dự kiến sẽ đi đến ký kết vào Quý I năm 2016 mở ra 

nhiều cơ hội cũng như thách thức cho sự phát triển trong tương lai của quốc gia. 

Là một Công ty hoạt động trong dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa, kết quả sản 

xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động ít nhiều bởi sản xuất công nghiệp, sự phát 

triển giao dịch hàng hóa, thương mại, nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng. Do đó, mức 

độ tăng trưởng kinh tế là công cụ dự báo đắc lực cho việc hoạch định các chính sách 

trung và dài hạn .  

 

Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. 

Những thay đổi trong chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ đều có những tác động 

nhất định đến hoạt động của công ty. Hoạt động dưới sự điều chỉnh của  pháp  luật  Việt 

Nam, Công ty chịu nhiều rủi ro do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ và còn nhiều quy 

định chồng chéo. Bất kỳ điều chỉnh nào trong những quy định  của  Luật  Doanh  nghiệp, 

Luật Chứng khoán và quy định khác liên quan đến ngành nghề hoạt  động kinh doanh 

của công ty đều có ảnh hưởng và tác động đến hoạt động và kết quả kinh doanh của 

công ty. Để giảm thiểu rủi ro về luật pháp, Công ty luôn duy trì việc cập nhật  các quy 

định pháp luật mới đối với toàn bộ công nhân viên, đồng thời sẽ tham khảo thêm với các 

tổ chức tư vấn luật pháp khi cần thiết.  

 

Rủi ro 

luật pháp 

Rủi ro môi trường và bất ổn chính trị : Dịch bệnh, thiên tai, ô nhiêm môi trường,… 

gây ra thiệt hại về tài sản, con người ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tình hình 

hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Rủi ro từ nhà cung cấp: Cung cấp dịch vụ không đúng theo chất lượng, đảm bảo 

thời gian theo hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ký kết.  

 

Rủi ro 

khác 
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Rủi ro về giá nhiên liệu : Do hoạt động trong ngành vận tải hành khách và hàng 

hóa nên hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng lớn từ giá nguyên liệu. Tuy nhiên, 

việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới khiến giá xăng dầu ngày 

càng phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình thế giới. Trong khi đó, tình hình chính trị 

tại các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn lại không ổn định, kéo theo nguồn cung 

cầu xăng dầu có nhiều biến động nên doanh nghiệp chỉ có thể điều chỉnh giá cả 

bắt nhịp theo tình hình chung của thị trường đảm bảo về chi phí mà vẫn thu hút 

khách hàng.  

Rủi ro cạnh tranh: Có thể nói cho tới nay, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty 

trên địa bàn TP.HCM gồm 2 bến xe lớn là Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây, 

các doanh nghiệp thương hiệu lớn hầu hết tập trung khai thác ở hai bến xe này. 

Bên cạnh đó xung quanh hai bến xe tập trung nhiều các bãi đỗ tư nhân tự phát 

như Bến xe Lam Hồng, Bãi xe Bắc Nam, Bãi xe Lê Hà, bãi đậu khu Nam Long. 

Công ty đã khẳng định được vị thế vững mạnh trong lĩnh vực khai thác dịch vụ 

hỗ trợ vận tải thông qua bến xe vì Công ty có những lợi thế cạnh tranh sau:  

- Vị trí đắc địa,  

- Giá cả dịch vụ hợp lý,  

- Chất lượng dịch vụ tốt, phong cách phục vụ chuyên nghiệp 

Ngoài loại hình vận tải đường bộ, hành khách còn nhiều lựa chọn khác như tàu 

hỏa, hàng không,…ngoài ra, còn có các điểm hoạt động trái phép biến tướng 

trong vận tải hành khách ngày càng phát triển chưa được khắc phục. Tuy là đối 

thủ cạnh tranh gián tiếp nhưng ảnh hưởng không ít đến hoạt động của công ty  

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều đến chất lượng, an toàn, 

cung cách phục vụ chuyên nghiệp, uy tín,… thì với chất lượng dịch vụ của công 

ty chắc chắn ngày càng có cơ hội tiến xa hơn trong công cuộc cạnh tranh với các 

đơn vị cùng ngành nghề trên thị trường. Nhưng với cương vị là người đi sau thì 

sản phẩm dịch vụ của công ty sẽ vấp phải rào cản từ những phía đối thủ với tiềm 

lực tài chính dồi dào, hay thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường như Bến xe 

Miền Đông, Bến xe Miền Tây.  

Rủi ro tai nạn giao thông: Là một doanh nghiệp vận tải ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

– giao thông phức tạp và nạn kẹt xe diễn ra hằng ngày, rủi ro về tai nạn giao 

thông cũng góp một phần ảnh hưởng đến tài sản, thời gian và danh tiếng của 

Công ty nếu phát sinh các sự việc ngoài ý muốn này. 

Rủi ro 

đặc thù 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự  

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

 

 

 

 

 



16 
 

2015 

 

  

 

Cơ cấu cổ đông 

Thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của 

công ty 
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Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 

Kế hoạch 

2015 

Thực hiện 

2015 

%TH/KH 

2015 

%TH 

2015/2014 

Doanh thu thuần 26.198 28.877 30.294 104,91% 110,23% 

Lợi nhuận trước thuế 7.826 5.509 6.397 116,12% 81,74% 

Lợi nhuận sau thuế 6.101 4.277 4.958 115,92% 81,27% 

(ĐVT:Triệu đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.449
26.198 

30.294 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Doanh thu thuần 

Năm 2015, nền kinh tế Viêṭ Nam diễn ra trong bối cảnh thi ̣trường thế giới có nhiều biến đôṇg maṇh. 

Trong đó, viêc̣ giá dầu thô liên tuc̣ giảm maṇh, chủ yếu do nguồn cung tăng, tác đôṇg tích cực đến 

tăng trưởng của các nước nhâp̣ khẩu dầu nhưng ngược laị đối với các nước xuất khẩu dầu thì bi ̣ảnh 

hưởng do doanh thu xuất khẩu giảm.Trước diễn biến như vâỵ, giá dầu trong nước cũng theo đó mà 

giảm theo, tác đôṇg trực tiếp đến nền kinh tế. Tuy nhiên, ở khía caṇh tích cực, giá dầu giảm là cơ 

hôị để hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh và dic̣h vu ̣trong nước giảm chi phí đầu vào. 

Đối với ngành giao thông vận tải, trong năm qua cũng có những khởi sắc nhất điṇh. Riêng vâṇ tải 

hành khách đường bô ̣cả nước đã tăng hơn 7,5% lượt khách so với cùng kỳ. Bô ̣Giao thông vâṇ tải 

đã có nhiều giải pháp maṇh để cải taọ cơ sở ha ̣tầng, haṇ chế ùn tắc giao thông, siết chăṭ trong quản 

lý kinh doanh vâṇ tải, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đăc̣ biêṭ là có chi ̉đaọ rõ ràng, sâu sát trong viêc̣ 

thực hiêṇ kê khai và giảm giá cước vâṇ tải đảm bảo đúng quyền lợi của người dân. 

 

Tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

 

h 
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Trong tình hình chung đó, hoạt động 

kinh doanh của Công ty được duy trì và 

phát triển khá thuận lợi. Doanh thu 

thuần năm 2015 tăng 10,23% so với 

năm 2014 do ngay từ đầu năm, Công ty 

đã thực hiện việc ký kết lại tất cả các 

hợp đồng thương mại với khách hàng 

đang tham gia kinh doanh tại hai Bến 

xe trên cơ sở điều chỉnh một số đơn giá 

dịch vụ cho phù hợp với tình hình và 

điều kiện của 02 bến. Đồng thời, tích 

cực liên hệ với các đơn vị tham gia khai 

thác kho bãi, quảng cáo, tích cực trong 

công tác tiếp nhận tuyến mới để tăng 

doanh thu. Bên cạnh đó, Công ty kiến 

nghị Sở giao thộng Vận tải được tiếp 

nhận thêm tuyến tại Bến xe An Sương 

và đã được chấp thuận từ giữa Quý 

II/2015. Từ đó, Bến xe An Sương tiếp 

nhâṇ thêm nhiều tuyến mới và sản 

lượng tăng đáng kể.  

Nhưng từ đầu năm, do đoán biết được 

trong năm 2015, Công ty cần triển khai 

nhiều dự án, nộp tiền thuê đất bổ sung 

các năm trước, đầu tư để hoàn thiện 

các tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn về bến 

xe khách, môi trường, phòng chống 

cháy nổ làm cho chi phí phát sinh thêm 

nên kế hoạch đặt ra khiêm tốn hơn so 

với năm trước nhưng việc quan trọng là 

sử dụng đồng vốn hiệu quả, đầu tư lâu 

dài. Tuy lợi nhuận chỉ đạt ở khoảng 

81% so với năm 2014 nhưng đã vượt 

15% so với kế hoạch được đặt ra cho 

năm nay 

 
 h 
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 Danh sách Ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

1 Ông Phạm Tiến Dũng Tổng Giám đốc 272.500 17,03% 

2 Ông Tạ Chương Chín Phó Tổng Giám đốc 274.000 17,125% 

3 Ông Trần Hiếu  

(Bổ nhiệm 01/01/2016) 
Phó Tổng Giám đốc - - 

4 Ông Nguyễn Tấn Lộc 

(Miễn nhiệm 01/01/2016) 
Phó Tổng Giám đốc 272.000 17% 

5 Ông Võ Văn Quang 

(Miễn nhiệm 01/01/2016) 
Phó Tổng Giám đốc 500 0,03% 

6 Bà Bồ Kim Thu Nga Kế toán trưởng 6.000 0,38% 

 

  

Tổ chức và nhân sự  h 
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Ban Tổng giám đốc 

Ban Tổng giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh mọi hoạt động kinh doanh của Công 

ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh 

doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu phát triển của Công ty. 
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Ngày tháng năm sinh 01/01/1956 

Nơi sinh Đà Nẵng 

CMND 020102414 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Đà Nẵng 

Địa chỉ thường trú 497/25 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vâp 

Số ĐT liên lạc 0903 643 660 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư, Cử nhân 

Quá trình công tác  

 1976 – 1995 Cán bộ Sở giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh 

 1995 –1997 Phó văn phòng Sở Giao thông công chánh TP. HCM 

 1997 – 2003 Chánh văn phòng Sở Giao thông công chánh TP.HCM 

 2003 - 2005 Phó Giám đốc Công ty Xe khách Sài Gòn 

 2005 – 2009 
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải 

Thành phố 

 2009 – nay 
Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Công 

ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn 

Chức vụ công tác tại Công ty Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 408.500 cổ phiếu, chiếm 25,53% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 408.000 cổ phiếu, chiếm 25,5% vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 500 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ  

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 

người có liên quan 
Không có  

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

  

Ông Phạm Tiến Dũng 

 

Tổng Giám đốc 
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Ngày tháng năm sinh 29/11/1977 

Nơi sinh Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định 

CMND 025063206 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Bình Định 

Địa chỉ thường trú 108/1 KP 6, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM 

Số ĐT liên lạc 0989 636 009 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ 

Quá trình công tác  

 2002 – 2003 Chuyên viên – Trung tâm buýt Công ty TNHH Phương Trinh  

 2003 – 2004 Phó Giám đốc – Trung tâm buýt Công ty TNHH Phương Trinh 

 2004 – 2005 Tổ trưởng tổ điều hành – Công ty TNHH Vận tải Thành phố 

 2006 – 2007 Phó phòng kế hoạch điều hành – Công ty TNHH Vận tải Thành Phố  

 2008 – 2009 Trưởng phòng Kế hoạch điều hành – Công ty TNHH Vận tải Thành Phố 

 10/2009 – 03/2013 Phó Giám đốc Bến xe An Sương – CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 04/2013 – 06/2014 Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga – CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 07/2014 – Nay 
TV HĐQT, PTGĐ CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, kiêm GĐ Bến xe Ngã 

Tư Ga 

Chức vụ công tác tại Công ty 
TV HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, kiêm GĐ Bến 

xe Ngã Tư Ga, Bí thư Đảng ủy 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức 

khác 
Không có 

Số CP nắm giữ 410.000 cổ phiếu, chiếm 25,625% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 408.000 cổ phiếu, chiếm 25,5% vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 2000 cổ phiếu, chiếm 0,125% vốn điều lệ  

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của 

những người có liên quan 
Vợ Đỗ Kim Loan sở hữu 500 CP, chiếm 0,0313%   

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Ông Tạ Chương Chín 

 

Phó Tổng Giám đốc 
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Ngày tháng năm sinh 02/01/1981 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ 

Quá trình công tác  

 06/2004 – 07/2005 Q. Đội trưởng Cty TNHH Vận tải TPHCM (Citranco) 

 08/2005 – 9/2009 Đội trưởng Cty TNHH Vận tải TPHCM (Citranco) 

 10/2009 – 12/2009 Chuyên viên Phòng kế hoạch đầu tư Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải 

Sài Gòn (STP.JSC) 

 01/2010 – 12/2010 Phó Trưởng Phòng kế hoạch đầu tư Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải 

Sài Gòn (STP.JSC) 

 01/2011 – 02/2013 Phó Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải 

Sài Gòn (STP.JSC) 

 03/2013 – 01/2015 Phó Giám đốc Bến xe An Sương Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài 

Gòn (STP.JSC) 

 02/2015 – 12/2015  Giám đốc Bến xe An Sương Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn 

(STP.JSC) 

 01/01/2016 – nay  Phó.TGĐ Công ty kiêm GĐ BX An Sương STP.JSC 

Chức vụ công tác tại Công ty Phó TGĐ CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ  

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 

người có liên quan 
Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

  

Ông Trần Hiếu 

 

Phó Tổng Giám đốc 

 
Bổ nhiệm ngày 01/01/2016 
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Ngày tháng năm sinh 10/02/1955 

Nơi sinh TP.HCM 

CMND 022869299 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán An Giang 

Địa chỉ thường trú 45/2 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc 0918 839 892 

Trình độ chuyên môn Trung cấp họa viên cơ khí 

Quá trình công tác  

 1968 – 1975 Tham gia cách mạng đơn vị an ninh T4  

 1976 – 1978 Tập huấn ở miền Bắc 

 1978 – 1980 BTV Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh 

 1980 – 1985 Phó Ban văn hóa Thông tin phụ trách Đài truyền thanh Q.Bình Thạnh 

 1986 Trưởng phòng Thể dục thể thao Quận Bình Thạnh 

 Cuối năm 1986 Giám đốc Bến xe Văn Thánh 

 Từ 2000 – 2003 Chuyên viên Phòng kế hoạch Công ty  

 2003 – 2004  Phó Ban quản lý Bến xe Ngã Tư Ga 

 04/2004 – 31/12/2015  Phó Tổng Giám đốc CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn 

 Từ 01/01/2016 Nghỉ hưu 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ  

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 

người có liên quan 
Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

  

Ông Nguyễn Tấn Lộc 

 

Phó Tổng Giám đốc 

 
Miễn nhiệm 01/01/2016 
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Ngày tháng năm sinh 06/02/1955 

Nơi sinh TP.HCM 

CMND 020023234 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 

Địa chỉ thường trú 11/7 Ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc 0913 604 374 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí ô tô 

Quá trình công tác  

 07/1997 – 07/2009 Nhân viên Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn 

 07/2009 – 05/2011 Trưởng phòng tổ chức CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 05/2011 – 31/12/2015 Phó Tổng GĐ CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 Từ 01/01/2016 Nghỉ hưu 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 500 cổ phiếu, chiếm 0,0313% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 500 cổ phiếu, chiếm 0,0313% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 

người có liên quan 
Vợ: Nguyễn Thị Hồng, sở hữu 500 CP, chiếm 0,0313% vốn điều lệ 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

  

Ông Võ Văn Quang 

 

Phó Tổng Giám đốc 

Miễn nhiệm 01/01/2016 
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Ngày tháng năm sinh 30/04/1965 

Nơi sinh Bình Thạnh, TPHCM 

CMND 022258705 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán TPHCM 

Địa chỉ thường trú 87 Tầng 3 trước, Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình 

Số ĐT liên lạc 0908 001 465 

Trình độc chuyên môn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  

 01/1986 – 10/1994 
Nhân viên TCLĐTL – Công ty CTGTCC – Sở Giao thông vận tải  

TP.HCM 

 12/1994 – 06/1995 Nhân viên TCHC – Bến xe Hóc Môn 

 07/1995 – 03/2004 Nhân viên P. KTTC – Công ty Bến bãi vận tải TPHCM 

 04/2004 – 06/2006 Phó phòng KTTC – Công ty Bến bãi vận tải TPHCM 

 07/2006 – Nay Kế toán trưởng CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

Chức vụ công tác tại Công ty Kế toán trưởng 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 6.000 cổ phiếu, chiếm 0,38% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 6000 cổ phiếu, chiếm 0,38% vốn điều lệ  

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 

người có liên quan 
Không có   

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

  

Bà Bồ Kim Thu Nga 

 

Kế toán trưởng 
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Những thay đổi trong ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Trần Hiếu Phó Tổng Giám đốc 01/01/2016 - 

2 Ông Nguyễn Tấn Lộc Phó Tổng Giám đốc - 01/01/2016 

3 Ông Võ Văn Quang Phó Tổng Giám đốc - 01/01/2016 

  

Số lượng CBCNV   

Tổng số lao động: 115 người   

Trong đó:   

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 115 100% 

1 Trình độ trên đại học 3 2,61% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 30 26,09% 

3 Trình độ trung cấp 15 13,04% 

4 Công nhân kỹ thuật 59 51,30% 

5 Lao động phổ thông 8 6,96% 

II Theo loại hợp đồng lao động 115 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 95 82,61% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 1 0,87% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 19 16,52% 

III Theo giới tính 115 100% 

1 Nam 86 74,78% 

2 Nữ 29 25,22% 
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Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm   

STT Năm 
Tổng số lượng người lao động 

(người) 

Thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng) 

1 2013 117  7.600.000 

2 2014 115 8.700.000 

3 2015 115 9.482.000 

Ngày 01/01/2016, Công ty đã ra quyết điṇh Bổ nhiêṃ 1 Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Hiếu 

(Bổ nhiêṃ theo lô ̣trình quy hoac̣h để thay thế lãnh đaọ đến tuổi nghỉ hưu).  

Taị Bến xe An Sương: Bổ nhiêṃ 1 Giám đốc kiêm nhiêṃ, 1 Phó Giám đốc, 01 đôị trưởng Đôị Bảo vê.̣  

Taị Bến xe Ngã Tư Ga: Bổ nhiêṃ 01 Phó Giám đốc, Bổ nhiêṃ laị 01 đôị trưởng Đôị Bảo vê,̣ Bổ nhiêṃ 

01 Đôị phó Điều hành Bến xe Ngã Tư Ga và giao Quyền đôị trưởng Đôị Điều hành Bến xe Ngã Tư 

Ga.  

Khối văn phòng: Bổ nhiêṃ laị 02 Phó phòng (Phó phòng KHĐT và Phó phòng TCHC). 

Tuyển dụng mới: 01 lao động bổ sung cho Bảo vệ Bến xe Ngã Tư Ga và 01 lao đôṇg bổ sung cho 

Bảo vê ̣Bến xe An Sương. 

Công tác đào tạo: 03 nhân sự có bằng cao học, 01 nhân sự đang học cao học, 04 nhân sự đang hoc̣ 

Đại học, 06 đồng chí Đảng viên đang hoc̣ trung cấp chính trị và 09 cán bộ đảng viên tham quan học 

tập taị Singapore – Malaysia do Công ty tổ chức; 01 nhân sự tham quan hoc̣ tâp̣ tại Châu Âu và 01 

nhân sự tham quan hoc̣ tâp̣ tại Singapore do Tổng Công ty tổ chức. 

Triển khai thực hiện phương án trả lương theo chức danh, Quy chế trả lương – trả thưởng theo 

phương án lương mới. Thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động và mua Bảo hiểm An toàn cá nhân 

cho toàn thể CB.CNV Công ty. Thu nhập bình quân của Người lao động năm 2015 là 9,48 triệu đồng 

tăng 9% so với năm 2014. 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 114 CBCNV với tổng số tiền 38,785 triệu đồng. May đo đồng 

phuc̣ cho CBCNV. 

  

82,61%

0,87%
16,52%

Theo loại hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

74,78%

25,22%

Theo giới tính

Nam Nữ

2,61% 

26,09%

13,04%

51,30%

6,96%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên đại học Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Chi tiết về các dự án như sau: 

Tên dự án, công trình Tiến độ thực hiện Ghi chú 

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại 

Bx Ngã Tư Ga. 
Hoàn thành vào tháng 01/2015.  

Duy tu mặt bãi, lắp đặt dải phân cách, 

phân luồng xe ra vào tại Bến xe An 

Sương.  

Hoàn thành vào tháng 02/2015.  

Lắp đặt camera quan sát tại 2 Bến xe 

để tăng cường công tác giám sát. 
Hoàn thành vào tháng 03/2015.  

Sửa chữa sụt lún nền nhà ga tại Bx 

Ngã Tư Ga. 
Hoàn thành vào tháng 05/2015.  

Xin giấy phép xây dựng khu bảo 

dưỡng sửa chữa tại Bến xe Ngã Tư 

Ga.  

Hoàn thành vào tháng 06/2015.  

Lắp dựng mái che nhà ga hành khách 

– BX Ngã tư Ga 

Hoàn thành vào tháng tháng 

12/2015 
 

Cải taọ Bể lắng taị Bến xe An Sương 
Hoàn thành vào tháng tháng 

12/2015 
 

Nâng cấp nhà ga HK hiêṇ hữu – Bến 

xe An Sương 

Ký kết hợp đồng thiết kế và lập dự 

toán. 

Đơn vị tư vấn tiếp tục thực hiện thiết 

kế và lập dự toán chi tiết. 

Nâng cấp nhà ga 

kết hợp nhà giữ xe 2 

bánh. 

   

Tình hình đầu tư và thực 

hiện các dự án 

 

h 



30 
 

2015 

   

 

 

 

 

 

  

Tên dự án, công trình Tiến độ thực hiện Ghi chú 

Công trình Nhà ga HK – Bến xe An 

Sương (Công ty Phương Trang thuê). 

 

- Ký kết biên bản ghi nhớ. 

- Thiết kế và dự toán 

- Đã có chứng nhâṇ thẩm duyêṭ 

PCCC và Giấy phép xây dựng 

- Hoàn thành viêc̣ đấu thầu lựa 

choṇ nhà thầu và chuẩn bi ̣ thi 

công. 

- Ký hợp đồng với đối tác. 

- Ký hợp đồng với đội thi công và 

đã tổ chức khởi công. 

Hợp đồng đang 

thực hiện 

Hợp tác với Saigon Co.op tại Bx Ngã Tư 

Ga. 

Chuẩn bị xong phương án mặt bằng 

mở rộng nhà ga lên 2.500 m2. 

Tiếp tuc̣ thương thảo với đối tác 

phương án hợp tác đầu tư kinh 

doanh. 

Diện tích nhà ga: 

650m2. Diện tích 

siêu thị: 1.850m2. 

Quy mô 02 tầng 

Dự án nâng cấp mở rộng Bến xe An 

Sương. 

Lâp̣ báo cáo phân kỳ giải phóng măṭ 

bằng báo cáo Tổng Công ty. 
 

Dự án Bến xe Sông Tắc Chưa thể khởi động. 

Do chờ QH phân 

khu 1/2000 khu vực 

Tam Đa. 

 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có  
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Tình hình tài chính 

Số 
TT 

CHỈ TIÊU ĐVT 
Thực hiện 
Năm 2014 

Kế Hoạch 
Năm 2015 

Thực hiện 
Năm 2015 

So sánh (%) 

KH 2015 
TH 2014 

TH 2015 
TH 2014 

TH 2015 
KH 2015 

 A B 1 2 3 4=2/1 5=3/1 6=3/2 

A SẢN LƯỢNG 
              

I Xe khách liên tỉnh 
              

1 Xe xuất bến lượt 129.649 129.972 145.736 100,2 112,4 112,1 

2 Hành khách qua bến lượt 2.704.672 2.777.200 3.104.363 102,7 114,8 111,8 

II Phương tiên lưu đậu lượt 202.113 212.210 232.065 105,0 114,8 109,4 

III Xe buýt        

1 Xe xuất bến lượt 677.366 667.786 670.948 98,6 99,1 100,5 

2 HK nội tỉnh qua bến lượt 18.342.081 18.317.498 18.414.612 99,9 100,4 100,5 

B TỔNG DOANH THU 1000đ 27.470.617 29.767.000 31.416.061 108,4 114,4 105,5 

C TỔNG CHI PHÍ 1000đ 19.644.372 24.258.030 25.019.063 123,5 127,4 103,1 

D LỢI NHUẬN        

1 Trước thuế 1000đ 7.826.245 5.508.970 6.396.998 70,4 81,7 116,1 

2 Sau thuế 1000đ 6.100.932 4.276.996 4.958.101 70,1 81,3 115,9 

E NỘP NGÂN SÁCH 1000đ 4.382.879 8.965.973 8.666.060 204,6 197,7 96,7 

1 Thuế GTGT 1000đ 2.163.295 2.284.579 2.716.634 105,6 125,6 118,9 

2 Thuế TNDN 1000đ 1.725.313 1.231.973 1.438.897 71,4 83,4 116,8 

3 Thuế khác 1000đ 494.271 5.449.421 4.510.529 1.102,5 912,6 82,8 

  

Tình hình tài chính 
h 
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Nhu cầu đi lại, vận chuyển ngày càng 

tăng cùng với sự đầu tư về chất lượng của 

CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn nên đa số các 

chỉ tiêu như lượt xe lưu đậu và hành khách qua 

bến đều tăng so với năm 2014: lượt xe liên tỉnh 

xuất bến tăng 12,4%; lượng phương tiện lưu 

đậu tăng 14,8% và các chỉ tiêu về sản lượng 

đều đạt hoặc vượt kế hoạch cho thấy sự đầu 

tư của Công ty là hợp lý và khả quan. Đánh giá 

trong năm nay, do việc chuẩn bị chu đáo có 

đầu tư kĩ lưỡng nên Công ty đã phục vụ tốt 

công tác vâṇ tải hành khách trong các dịp lễ tết 

như tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, lễ Giỗ tổ 

Hùng Vương, 30/4-1/5, lễ 2/9, tết Dương lic̣h 

2016,… Công ty được Ủy ban nhân dân Thành 

phố tặng bằng khen. 

Những thuận lợi trong năm 2015 giúp 

cho tổng doanh thu của Công ty tăng 14,4% so 

với năm trước và đạt kế hoạch đã đề ra trong 

năm 2015. Tuy nhiên, do Công ty còn nhiều dự 

án cần thực hiện trong năm như : Duy tu mặt 

bãi, lắp đặt dải phân cách, phân luồng xe ra 

vào tại Bến xe An Sương, Sửa chữa sụt lún 

nền nhà ga tại Bx Ngã Tư Ga, Cải taọ Bể lắng 

taị Bến xe An Sương, Nâng cấp nhà ga HK 

hiêṇ hữu – Bến xe An Sương,…nên cần nhiều 

chi phí do đó kéo theo chi phí tăng 27,4% chỉ 

vượt 3,1% lệch không nhiều so với kế hoạch 

đã đặt ra nhưng hứa hẹn mang lại sự hiệu quả 

trong hoạt động, doanh thu trong tương lai.  
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 3,19 3,34 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Lần 3,19 3,34 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  % 18,19% 19,10% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 22,23% 23,61% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  
Vòng - - 

Vòng quay tổng tài sản 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
Vòng 0,78 0,84 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  % 23,29% 16,37% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 21,95% 16,83% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 18,20% 13,69% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần  
% 29,67% 20,97% 
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Cổ phần 

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn 

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Tổng số cổ phần: 

 Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.600.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.600.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu 

Quy định về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng 

khoán và Thông tư 123 ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/08/2015, Công ty không có nhà đầu tư nước ngoài sở 

hữu cổ phần của Công ty. 

Cơ cấu cổ đông  

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phiếu Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 102                   1.600.000                    16.000.000.000               100%                               

1 Cổ đông nhà nước 1 816.000                               8.160.000.000                     51%                                   

2 Cổ đông tổ chức 1 582.600  5.826.000.000                     36,41%                                   

3 Cổ đông cá nhân 100 201.400                               2.014.000.000                     12,59%                     

II Cổ đông nước ngoài - - - - 

1 Cá nhân - - - - 

2 Tổ chức - - - - 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 102 1.600.000 16.000.000.000 100% 

 

  

Cơ cấu cổ đông 
h 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu  

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn chính thức chuyển 

thành công ty cổ phần từ tháng 05/2006 với mức vốn điều lệ tại 

thời điểm cổ phần hóa là 16 tỷ đồng. Trải qua hơn 9 năm hoạt 

động, vốn điều lệ của Công ty đến nay không thay đổi. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác  

Không có.  

  

Thay đổi vốn đầu tư 

của chủ sở hữu 
h 
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Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu  

Do đặc thù về hoạt động kinh doanh của Công ty không phải là doanh nghiệp sản xuất, mảng kinh 

doanh chủ yếu của Công ty là vận tải nền nguồn nguyên vật liệu được sử dụng cũng như tái chế là 

không đáng kể.  

Tiêu thụ năng lượng  

Theo tính toán quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, trong giai đoạn 2010- 2020 nước ta sẽ mất 

cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng nguồn điện năng. Từ một nước xuất khẩu thành 

nước nhập khẩu năng lượng. Ý thức được sự quan trọng của năng lượng điện đối ảnh hưởng ở tầm 

vi mô của từng doanh nghiệp, CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn luôn có những biện pháp tiết kiệm nguồn 

năng lượng này bằng nhiều biện pháp sau:  

- Tuyên truyền, nhắc nhở nội bộ: tắt đèn, quạt khi ra ngoài, khi không cần thiết sử dụng; bật 

điều hòa ở nhiệt độ cao hơn 25oC. 

- Sử dụng đèn compact rộng rãi cho các phòng ban trong Công ty. 

- Hòa cùng với quốc tế, hưởng ứng giờ trái đất. 

- Thay các thiết bị điện cũ kỹ, cải tiến hệ thống chiếu sáng. Việc làm này đã giúp tiết kiệm được 

70% lượng điện năng tiêu thụ. 

Tiêu thụ nước 

Lượng nước được tiêu thụ trong năm 2015 của Công ty là 11.854 m3 là khá hợp lý cho các sinh hoạt 

vì ngoài việc sử dụng cho các phòng ban sinh hoạt, Công ty cần đầu tư hệ thống nước cho các bến 

xe phục vụ nhu cầu hành khách lui tới bến xe sử dụng dịch vụ của Công ty. Ngoài ra, Ban lãnh đạo 

còn có những chính sách:  

- Khuyến khích nhân viên luôn có tinh thần tiết kiệm nước vì lợi ích chung của tập thể; 

- Hướng đến việc nâng cấp phòng vệ sinh.   

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Đảm bảo thực hiện tốt việc phân loại rác theo theo nguồn (rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và 

rác thải nguy hại). Liên hệ với Công ty Môi trường đô thị Thành phố HCM về việc thu gom chất thải rắn 

và chất thải nguy hại. 

Thường xuyên thực hiện kiểm tra định kỳ công tác vệ sinh môi trường tại các đơn vị trực thuộc để kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, An toàn vệ sinh lao động 

và Phòng chống cháy nổ. 

Báo cáo tác động liên quan 

đến môi trường và xã hội 

của công ty 

 

h 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

- Mua bảo hiểm an toàn cá nhân cho toàn thể người lao động 

- Trang bị đồng phục, bảo hộ lao động áo đi mưa cho người lao động  

- Hàng năm tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát  

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương  

Hàng năm Công ty thức hiện công tác xã hội đối với địa phương: 

- Phụng dưỡng bà mẹ Viêt Nam anh hùng 

- Hỗ trợ người nghèo 

- Đóng góp quỹ xã hội tập trung 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 
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STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % 2015 /2014 

1 Tổng giá trị tài sản 35.473 36.953 104,17% 

2 Doanh thu thuần 26.198 30.294 115,64% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 7.774 6.352 81,71% 

4 Lợi nhuận khác 52 45 85,34% 

5 Lợi nhuận trước thuế 7.826 6.397 81,74% 

6 Lợi nhuận sau thuế 6.101 4.958 81,27% 

7 Cổ tức 16% 17% (*) - 

 

 

 

 

 

 

 

  

h 

Đánh giá kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh 
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(*) Tỷ lệ chi trả dự kiến 



42 
 

2015 

. 

  
 

 
 

Năm 2015, ngành Giao thông Vận tải (GTVT) để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, trong đó “điểm sáng” 

nổi bật ở các vấn đề nóng như : 

- Tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương);  

- Hàng loạt các công trình trọng điểm được đưa vào khai thác, hoàn thành vượt tiến độ:  

 Đã có 187 cây cầu mới được xây dựng, ước mơ của người dân 28 tỉnh vùng cao đã 

được hiện thực hóa, diện mạo của các tỉnh vùng cao phía Bắc, miền Trung, Tây 

Nguyên đã có nhiều thay đổi. Những con đường quanh co trước kia giờ là những 

đoạn đường ngắn hơn trên những cây cầu vững chãi.  

 Quốc lộ (QL) 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ dài khoảng 1.948km, đi qua 20 tỉnh, thành 

phố. Trừ các đoạn đã mở rộng qua các thành phố, thị xã và các đoạn đường cao tốc 

song song, tổng chiều dài đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng QL1A trong giai đoạn 

2013-2015 là 1.475 km.  

 Hơn 600km QL14 đã làm thay đổi cuộc sống của người dân 5 tỉnh Tây Nguyên.   

 Với việc lựa chọn đi tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, mỗi 

tháng các doanh nghiệp cũng tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn về xăng dầu, 

các tài xế cũng bớt được thời gian chạy xe trên đường. 

 

 

 

Trước những sự kiện phấn khởi mà ngành giao thông vận tải đạt được trong năm 2015 đã góp 

phần nâng cao nhu cầu đi lại của người dân tạo một đà phát triển chung cho các doanh nghiệp 

trong ngành nói chung và CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn nói riêng. Do đó, các tiêu chí đánh giá 

về hiệu quả hoạt động của TPS từ tổng giá trị tài sản, doanh thu thuần đến lợi nhuận đều tăng. 

Cụ thể, tổng giá trị tài sản năm 2015 là 36.953 triệu đồng chiếm 104,17% so với năm 2014. 

Doanh thu thuần cũng tăng trưởng 15,64% do việc hưởng lợi từ sự phát triển chung của ngành 

và sự hoạt động hiệu quả của ban lãnh đạo Công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chiếm 

81,27% so với năm 2014, việc giảm lợi nhuận này không xuất phát từ hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty mà do phải đưa vào chi phí nộp tiền thuê đất bổ sung các năm trước. 
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Tình hình tài sản 

STT Chỉ tiêu 2014 2015 Tăng/ Giảm 

1 Tài sản ngắn hạn 20.600 23.565 14,39% 

2 Tài sản dài hạn 14.873 13.388 -9,98% 

 Tổng tài sản 35.473 36.953 4,17% 

 (ĐVT: triệu đồng) 
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Tình hình tài sản qua các năm 

TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN

Tài sản ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng cao và tăng trường đều qua các năm. Tài sản ngắn hạn tăng 

14,39% so với năm 2014 chủ yếu là do phần tăng của các khoản tiền và tương đương đương tiền 

với mức tăng là 158,29% chủ yếu đến từ các khoản gửi ngân hàng và các khoản phải thu ngắn hạn 

với mức tăng là 171,63% chủ yếu đến từ việc trả trước cho nhà cung cấp. Vòng quay khoản phải thu 

là 13,27 vòng tương đương khoản 27,5 ngày cho thấy Công ty thu hồi được các khoản trả trước khá 

nhanh, không bị giam vốn, để có thể tiếp tục xoay vòng vốn cho các hoạt động khác.  
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(ĐVT: đồng) 

 

  

Tài sản cố định  

hữu hình 
Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

Giá trị còn lại/ 

Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 20.579.495.608 17.689.996.568 2.889.499.040  14,04% 

Máy móc thiết bị 549.262.680 427.081.141    122.181.539  22,24% 

Phương tiện vận tải truyền 

dẫn 
1.923.084.821 1.280.084.817     643.000.004  33,44% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 181.471.091 138.008.893       43.462.198  23,95% 

TSCĐ khác -    -    -    -    

Cộng 23.233.314.200   19.535.171.419   3.698.142.781  15,92% 

 
 

 

Tài sản dài hạn 

Do đặc điểm về hoạt động kinh doanh của Công ty là bến bãi vận tải nên chú trọng việc đầu tư ban 

đầu, trích khấu hao qua các năm nên tài sản dài hạn tăng, giảm tùy thuộc vào tình hình đầu tư của 

TPS trong năm nếu có mua sắm, sửa chữa hoặc đầu tư dự án.  

Tài sản dài hạn trong năm 2015 đến từ việc đầu tư các dự án như dự án bến xe Long Trường, cải tạo 

nâng cấp bến xe An Sương, công trình nhà ga hành khách bến xe An Sương, lắp đặt nhà thép khu 

sửa chữa bến xe Ngã Tư Ga. Khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang khá ổn định nên không tăng 

nhiều qua các năm, nhưng phần trích khấu hao lớn cho các tài sản cố định hữu hình và tài sản cố 

định vô hình nên tài sản dài hạn năm 2015 giảm 9,98% so với năm 2014. 
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Tình hình nợ phải trả 

STT Chỉ tiêu 2014 2015 % Tăng/ Giảm 

I Tổng nợ 6.452 7.059 9,41% 

1 Nợ ngắn hạn 6.452 7.059 9,41% 

2 Nợ dài hạn - - - 

II Vốn chủ sở hữu  29.022 29.894 3,01% 

 Tổng nguồn vốn 35.473 36.953 4,17% 

(ĐVT: triệu đồng) 
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Nợ ngắn hạn chủ yếu đến từ các khoản thuế, phải trả người lao động và quỹ khen thưởng phúc lợi cho 

Công ty, các khoản vay ngắn hạn mà Công ty dùng để bổ sung vốn lưu động không nhiều nhằm tận 

dụng hiệu quả của nguồn vốn vay để giúp cho việc hiệu quả Công ty sôi động hơn nhưng lại không 

phải gánh chịu rủi ro lớn từ các khoản nợ vay này. Vòng quay khoản phải trả năm 2015 là 96 vòng 

tương đương khoản 4 ngày cho các khoản nợ ngắn hạn là khá thấp, cho thấy việc hiệu quả trong công 

tác sử dụng nợ và giảm thiểu rủi ro của Công ty.  

Trong năm 2015 Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2015 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2015 như sau: 

• Chia cổ tức cho các cổ đông (16%) 2.560.000.000 

• Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 305.046.584 

• Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)  305.046.584 

• Trích quỹ khen thưởng (5%)  305.046.584 

• Trích lập quỹ phúc lợi (15%)  915.139.752 

• Trích lập quỹ thưởng ban điều hành (5%)  305.046.584 

• Lợi nhuận còn lại sau phân phối  1.405.605.598 

 Tổng cộng  6.100.931.686 

(ĐVT: đồng) 
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Công tác nhân sự  

- Ngày 01/01/2016, Công ty ra quyết điṇh Bổ nhiêṃ 1 Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Hiếu 

(Bổ nhiêṃ theo lô ̣trình quy hoac̣h để thay thế lãnh đaọ đến tuổi nghỉ hưu). 

- Taị Bến xe An Sương: Bổ nhiêṃ 1 Giám đốc kiêm nhiêṃ, 1 Phó Giám đốc, 01 đôị trưởng Đôị 

Bảo vê.̣  

- Taị Bến xe Ngã Tư Ga: Bổ nhiêṃ 01 Phó Giám đốc, Bổ nhiêṃ laị 01 đôị trưởng Đôị Bảo vê,̣ 

Bổ nhiêṃ 01 Đôị phó Điều hành Bến xe Ngã Tư Ga và giao Quyền đôị trưởng Đôị Điều hành 

Bến xe Ngã Tư Ga.  

- Khối văn phòng: Bổ nhiêṃ laị 02 Phó phòng (Phó phòng KHĐT và Phó phòng TCHC). 

- Tuyển dụng mới: 01 lao động bổ sung cho Bảo vệ Bến xe Ngã Tư Ga và 01 lao đôṇg bổ sung 

cho Bảo vê ̣Bến xe An Sương. 

Công tác đào tạo  

03 nhân sự đã tốt nghiêp̣ Cao hoc̣, 01 nhân sự đang học Cao học, 04 nhân sự đang hoc̣ Đại học, 06 

đồng chí Đảng viên đang hoc̣ trung cấp chính trị và 09 cán bộ đảng viên tham quan học tập taị 

Singapore – Malaysia do Công ty tổ chức; 01 nhân sự tham quan hoc̣ tâp̣ tại Châu Âu và 01 nhân sự 

tham quan hoc̣ tâp̣ tại Singapore do Tổng Công ty tổ chức. 

Công tác tài chính 

- Tình hình tài chính rõ ràng, minh bac̣h: Chi trả lương, thưởng cho CBCNV theo đúng quy chế; 

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Hoàn thành nghiã vu ̣nôp̣ thuế đúng theo quy 

điṇh. 

- Hoàn thành viêc̣ đăng ký Công ty đaị chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký 

chứng khoán tâp̣ trung taị Trung tâm lưu ký chứng khoán Viêṭ Nam, đăng ký giao dic̣h cổ phiếu 

taị thi ̣trường giao dic̣h chứng khoán Upcom của Sở Giao dic̣h chứng khoán Hà Nôị. Tổ chức 

tâp̣ huấn cho cổ đông các thủ tuc̣, quy trình lưu ký và GDCK; 

- Thường xuyên gửi văn bản đến UBND Quận 12 để đôn đốc về công tác bàn giao chuyển thể 

doanh nghiệp. 

- Tập trung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, 

quản lý chi phí theo từng chi ̉tiêu được phê duyệt trong kế hoạch. 

Công tác hành chính 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nội bộ Công ty, tiếp tục 

nâng cao công tác quản trị website của Công ty ngày càng chuyên nghiệp hơn, nhanh chóng 

cập nhật đưa tin các sự kiện có liên quan đến hoạt động của Công ty. Đã ký hợp đồng với 

Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS) hỗ trợ tư vấn công bố thông tin Công ty đại chúng và 

hoàn thiện nội dung quan hệ cổ đông trên website Công ty để cung cấp đầy đủ, kịp thời và 

đúng quy định các thông tin có liên quan đến hoạt động của Công ty đến quý cổ đông. 

- Ủy quyền Ông Tạ Chương Chín Phó TGĐ Công ty là người đại diện công bố thông tin của 

Công ty. 

 

h 

Những cải tiến về cơ cấu  

tổ chức, chính sách, quản lý 
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- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; Các Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2015 – 

2017), Đảng bộ (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Đại hội Công đoàn; Hội Nghị người lao động năm 

2015; Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và SXKD năm 2014, xác định phương hướng 

nhiệm vụ năm 2015, đăng ký thi đua năm 2015; Tổ chức các hôị nghi ̣đối thoaị điṇh kỳ trong 

năm; Hôị nghi ̣sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2015. 

- Triển khai thực hiện phương án trả lương theo chức danh, Quy chế trả lương – trả thưởng 

theo phương án lương mới. Thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động và mua Bảo hiểm An toàn 

cá nhân cho toàn thể CB.CNV Công ty. 

- Hoàn tất các thủ tuc̣ pháp lý taị 2 bến xe như: 

 Đã được cấp Giấy chứng nhâṇ QSDĐ. 

 Có văn bản chấp thuâṇ cho thuê đất dài haṇ (50 năm) 

 Đã ký hợp đồng thuê đất taị Bến xe An Sương; Đang triển khai viêc̣ ký phu ̣luc̣ hợp 

đồng thuê đất taị Bến xe Ngã Tư Ga.  

 Sở GTVT Tp.HCM đã chấp thuâṇ về phương án đấu nối giao thông tại cổng ra vào 

Bến xe An Sương. 

 Hoàn chin̉h hồ sơ đề nghi ̣công bố laị Bến xe cho Bến xe An Sương và Bến xe Ngã 

Tư Ga để được công bố laị là Bến xe khách loaị 2. 

Công tác pháp chế 

- Thực hiện rà soát, bổ sung hoàn chỉnh và kịp thời các Nội Quy, Quy chế, Quy định của Công 

ty. Trong năm, Công ty đã ban hành mới 02 Quy định, điều chỉnh Nội quy, Thỏa ước lao động 

tập thể và điều chỉnh 06 Quy chế phù hợp với quy định mới của Pháp luật và tình hình thực tế 

tại đơn vị. 

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu Hiến Pháp Việt Nam, lấy ý kiến góp ý dự thảo 

Bộ luật Hình sự theo yêu cầu của Tổng Công ty, triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật về 

phòng chống tham nhũng và Luật Đất đai năm 2015. 

- Tổ chức hop̣ lấy ý kiến góp ý về mẫu hợp đồng thương maị năm 2016. 

Môṭ số công viêc̣ khác 

- Thành lâp̣ Ban chi ̉đaọ về xây dựng Văn hoá doanh nghiệp, chi ̉đaọ hoàn chin̉h kỷ yếu Công 

ty. 

- Áp duṇg và cải tiến phần mềm quản lý công văn trực tuyến đã tiết kiêṃ được nhiều thời gian 

và chi phí. 

- Đăng ký, xét và công nhâṇ các đề tài sáng kiến giải pháp mới năm 2015, trong đó đã có 7/14 

đề tài được công nhâṇ.  

- Qua 2 đợt khảo sát sự hài lòng khách hàng đã đánh giá rõ những măṭ còn tồn taị để maṇh daṇ 

khắc phuc̣ nhằm thỏa mãn nhu cầu chính đáng của khách hàng. 
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Kế hoạch phát triển 

trong tương lai 

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiêṇ Nghi ̣Quyết Đaị hôị X Đảng bô ̣

thành phố và kế hoac̣h 5 năm 2016 – 2020 với muc̣ tiêu tiếp tuc̣ 

duy trì tốc đô ̣tăng trưởng hợp lý, đẩy maṇh thực hiêṇ các bước 

đôṭ phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với đổi mới mô 

hình phát triển và nâng cao đảm bảo an sinh xã hôị, cải thiêṇ đời 

sống nhân dân. 

Riêng đối với ngành Giao thông Vận tải sẽ tiếp tuc̣ có những giải 

pháp maṇh để cải taọ cơ sở ha ̣tầng, hiêṇ đaị hóa phương tiêṇ 

vâṇ tải công côṇg, haṇ chế ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai naṇ, 

đảm bảo an toàn tính maṇg của người dân thông qua các chính 

sách đầu tư và các quy điṇh chế tài phù hợp; Môṭ số Bến xe trong 

nôị thành tiếp tuc̣ triển khai dự án xây dựng Bến xe mới dic̣h 

chuyển ra phía ngoaị thành, đây là cơ hôị nhưng cũng là thách 

thức lớn đối với Công ty. 

Do đó, để đạt các chỉ tiêu kế hoac̣h đã xây dựng theo chi ̉đaọ của 

Tổng Công ty về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, 

thu nhập bình quân của NLĐ,...Công ty cần phải cần nỗ lực rất 

lớn. 

Mục tiêu 

Duy trì và phát triển kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành 

các chi ̉tiêu chủ yếu do Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III đề ra. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, sáng tạo, theo 

tiêu chuẩn, quy chế cán bộ để có đủ sức đảm đương, hoàn thành 

mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu nâng hạng 1 doanh nghiệp. 

Tiếp tục giữ vững danh hiệu cho 2 Bến xe là Đơn vi ̣văn hóa; Vận 

hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 ngày càng hiệu quả và câp̣ nhâṭ theo phiên bản mới. 

Áp dụng hiêụ quả phần mềm Quản lý công văn trực tuyến nhằm 

nâng cao việc quản lý, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp. 

Đạt tập thể lao động xuất sắc năm 2016 
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Báo cáo đánh giá liên quan đến 

trách nhiệm về môi trường và 

xã hội của Công ty 

 

Trong những năm qua, cùng với việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Công ty đặc biệt chú trọng 

đến công tác đảm bảo an toàn môi trường, góp phần hoàn thiện mục tiêu phát triển bền vững của chính 

Công ty. Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường, đề ra các giải pháp và hoạt động thiết 

thực trong việc bảo vệ môi trường. 

Công ty tiến hành thực hiện đánh giá tác động môi trường, từ đó nhìn nhận rõ trách nhiệm bảo vệ mô i 

trường của doanh nghiệp luôn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ 6 tháng Công ty thực 

hiện báo cáo giám sát môi trường tại hai bến xe đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm ô 

nhiễm môi trường, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam cụ thể như sau: 

 Về chất lượng nước thải, kết quả phân tích đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. 

 Về chất lượng khí thải, kết quả phân tích đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QĐ 3733/2002/ 

QĐ-BYT.  

 Thu gom phân loại lưu trữ và phối hợp với đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý theo đúng quy 

chế quản lý chất tải nguy hại và theo đúng thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

 Đã Hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Thành phố HCM về việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại. 

Công ty có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về môi trường nhằm áp dụng các 

quy định và quy chuẩn quốc gia và quốc tế của sản phẩm liên quan đến môi trường, phân tích kiểm tra 

mức độ đảm bảo tiêu chuẩn môi trường của sản phẩm và chất thải, có khả năng đánh giá tác động môi 

trường quá trình hoạt động kinh doanh của công ty; lên kế hoạch để thường xuyên tiếp cận kịp thời với 

các thông tin về thị trường liên quan đến yếu tố môi trường của sản phẩm. 

Công ty đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại bến xe, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xử lý 

chất thải để nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo an toàn môi trường, góp phần hạn chế tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho việc xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn về môi trường. Hiện tại, Công 

ty thực hiện việc phân loại, xử lý rác theo đúng quy trình; làm việc với đơn vị thu gom, xử lý rác thải theo 

quy định của địa phương.  

Có đầy đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường và kết quả quan trắc định kỳ của cơ quan chức năng. 

Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên 

cùng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác phối hợp giữ gìn an ni nh trật tự 

đã mang lại hiệu quả, tạo sự an tâm cho hành khách. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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Năm 2015, nền kinh tế Viêṭ Nam diễn ra trong bối cảnh thi ̣trường thế giới có nhiều biến đôṇg maṇh. 

Trong đó, viêc̣ giá dầu thô liên tuc̣ giảm maṇh, chủ yếu do nguồn cung tăng, tác đôṇg tích cực đến tăng 

trưởng của các nước nhâp̣ khẩu dầu nhưng ngược laị đối với các nước xuất khẩu dầu thì bi ̣ảnh hưởng 

do doanh thu xuất khẩu giảm. 

Trước diễn biến như vâỵ, giá dầu trong nước cũng theo đó mà giảm theo, tác đôṇg trực tiếp đến nền 

kinh tế. Tuy nhiên, ở khía caṇh tích cực, giá dầu giảm là cơ hôị để hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh và 

dic̣h vu ̣trong nước giảm chi phí đầu vào. 

Đối với ngành giao thông vận tải, trong năm qua cũng có những khởi sắc nhất điṇh. Riêng vâṇ tải hành 

khách đường bô ̣cả nước đã tăng hơn 7,5% lượt khách so với cùng kỳ. Bô ̣Giao thông vâṇ tải đã có 

nhiều giải pháp maṇh để cải taọ cơ sở ha ̣tầng, haṇ chế ùn tắc giao thông, siết chăṭ trong quản lý kinh 

doanh vâṇ tải, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đăc̣ biêṭ là có chi ̉đaọ rõ ràng, sâu sát trong viêc̣ thực hiêṇ 

kê khai và giảm giá cước vâṇ tải đảm bảo đúng quyền lợi của người dân. 

Trong năm qua, Công ty Cổ phần Bến bãi Vâṇ tải Sài Gòn đã không ngừng cố gắng, nổ lực để hoàn 

thành nhiêṃ vu ̣sản xuất kinh doanh, từ đó rút ra được môṭ số thuâṇ lợi và khó khăn sau: 

Thuận lợi: 

 Luôn nhâṇ được sự quan tâm hỗ trợ từ 

Tổng Công ty, Sở giao thông Vận tải và 

chính quyền địa phương nên việc sản 

xuất kinh doanh được ổn định và hiệu 

quả, doanh thu năm sau cao hơn năm 

trước. 

 Các Đaị hôị, Hôị nghi ̣đã được tổ chức 

đúng thời hạn, có chất lượng và đạt 

yêu cầu đem laị sự thống nhất cao 

trong tâp̣ thể cán bộ công nhân viên 

toàn Công ty. 

 Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng 

chống cháy nổ, vệ sinh môi trường 

được quan tâm thường xuyên cùng với 

sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền 

địa phương trong công tác phối hợp 

giữ gìn an ninh trật tự đã mang lại hiệu 

quả, tạo sự an tâm cho hành khách. 

 Duy trì mối đoàn kết nội bộ, tạo được 

sự đồng thuận nhất trí cao, nhờ đó việc 

triển khai các chủ trương, nghị quyết 

đều được thuận lợi. 

 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008 vận hành ngày 

càng hiệu quả, cải tiến nhiều quy trình, 

giảm các thủ tục hành chính không cần 

thiết, giúp công việc được xử lý nhanh 

và chuyên nghiệp hơn. 

 Tiết kiệm tối đa các chi phí, phát huy 

dân chủ, công khai minh bạch, khen 

thưởng công minh tạo khích lệ thúc đẩy 

tinh thần làm việc, nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả trong công việc, 

giúp Công ty hoàn thành mục tiêu kế 

hoạch đề ra.

 

 

 

h 

Đánh giá về các mặt 

hoạt động của Công ty 
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Khó khăn: 

 Việc triển khai Năm An toàn giao thông 

2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh 

doanh vận tải và kiểm soát tải trọng 

phương tiện” của Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia đã đaṭ nhiều kết quả 

đáng mừng (Số liêụ 9 tháng đầu năm 

từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: 

Số vu ̣tai nạn giao thông cả nước giảm 

12%, người chết giảm 3,55%, người bi ̣

thương giảm 16,5% so với cùng kỳ 

năm 2014). Cũng từ đó, nhiều phương 

tiện không đáp ứng điều kiện kinh 

doanh vận tải buộc phải ngưng nghỉ, 

không thể tiếp tục hoạt động nên có 

phần ảnh hưởng đến doanh thu của 

Công ty, đây cũng là tình hình khó khăn 

chung của các doanh nghiêp̣ Bến xe. 

 Mặt khác để hoàn thiện các tiêu chí 

chuẩn về bến xe, môi trường, phòng 

chống cháy nổ làm cho chi phí phát 

sinh. 

 Tình trạng cạnh tranh không lành 

mạnh, biến tướng trong vận tải hành 

khách chưa được khắc phục triệt để. 

Cụ thể, ngày 26/05/2015, Ủy Ban an 

toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì hội 

thảo với sự tham dự của Vụ Vận tải, Uỷ 

Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ 

Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông 

Thành phố, và các đơn vị vận tải để 

cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải 

pháp “Chống xe dù, Bến cóc” trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Vị trí hai bến xe nằm trên tuyến trục lộ 

chính (Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22), gần 

các khu dân cư, tuy nhiên dải phân 

cách trên tuyến quốc lộ làm hạn chế rất 

lớn đến việc ra vào của các phương 

tiện và hành khách khi muốn ra vào 

bến. 

 Các dự án do Công ty làm chủ đầu tư 

còn gặp nhiều khó khăn, chưa triển 

khai được; chưa xác định được nguồn 

vốn đầu tư nhất là trong việc đền bù 

giải tỏa, việc kêu gọi liên doanh hợp tác 

ít được các đối tác quan tâm, do mô 

hình kinh doanh bến bãi còn nhiều cơ 

chế ràng buộc, chưa hấp dẫn các nhà 

đầu tư.

 

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo 

phương hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được triển khai thực hiện. Các 

chỉ tiêu tài chính đều vượt cao so với kế hoạch cả năm 2015 đã đề ra.  

 

Đánh giá về hoạt động của 

Ban Giám đốc Công ty 
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Công tác điều hành sản xuất kinh doanh: 

 Tiếp tuc̣ đẩy mạnh công tác mở 

tuyến mới; Thu hút các đơn vị tham 

gia khai thác quảng cáo; Tích cực 

tìm kiếm khách hàng khai thác các 

điểm KDDV, kho bãi taị hai Bến xe. 

 Mở rộng sản xuất kinh doanh bằng 

hình thức liên kết, liên doanh để tạo 

hoạt động đa dạng, hiệu quả cao. 

Công tác nhân sự - đào taọ: 

 Đề xuất nhân sự kế câṇ các chức 

danh ban lãnh đaọ Công ty theo 

danh sách quy hoac̣h nhân sự đã 

được Tổng Công ty phê duyêṭ. 

 Rà soát quy hoac̣h, cơ cấu nhân sự 

cán bô ̣chủ chốt và sắp xếp laị nhân 

sự cho phù hợp. Qua đó, tiến hành 

bổ nhiêṃ các chức danh còn thiếu 

trong bô ̣máy điều hành của Công 

ty. Đồng thời ban hành quy chế cán 

bộ và tiếp tục đào tạo theo từng 

chức danh quy hoạch. 

Công tác tài chính: 

 Xây dựng kế hoac̣h tài chính cho 

năm 2016 rõ ràng, cu ̣thể, phù hợp 

với tình hình thực tế. Từ đó, thực 

hiêṇ quản lý, kiểm soát chi tiêu phù 

hợp với điṇh hướng kinh doanh. 

Đồng thời làm cơ sở để đánh giá 

hiêụ quả kinh doanh. 

 

 

 

 

 

 Tập trung thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, nâng cao hiệu quả 

quản lý của doanh nghiệp, quản lý 

chi phí theo từng chỉ tiêu được phê 

duyệt trong kế hoạch. Phấn đấu 

giảm từ 5% đến 10% chi phí quản 

lý doanh nghiêp̣. 

 Thực hiện đầy đủ các quy định đối với 

Công ty đại chúng đã lên sàn UPCoM, 

phát huy việc giao dịch cổ phiếu, quảng 

bá rộng rãi đến nhà đầu tư và tăng khả 

năng huy động vốn. 

Công tác đầu tư: 

 Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiêṇ các công 

trình như Nâng cấp nhà ga hành khách 

hiêṇ hữu – Bến xe An Sương, Xây mới 

nhà ga hành khách – Bến xe An Sương 

(cho Công ty Phương Trang thuê) để 

sớm đưa vào khai thác. 

 Tiếp tuc̣ liên hê ̣các đối tác để thực hiêṇ 

các dự án liên doanh, liên kết, hợp tác 

đầu tư như SaiGon Co.op,... 

 Nâng cấp, cải taọ nhà ga, măṭ bãi theo 

hướng dần đáp ứng các tiêu chí của 

Bến xe khách loaị 1. 

 Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng Bến 

xe An Sương trong năm 2016 cố gắng 

xác định nguồn vốn đầu tư và cơ chế 

đền bù giải toả. Dự án Bến xe Sông 

Tắc khi có quy hoạch phân khu 1/2000 

của khu vực Tam Đa sẽ triển khai quy 

hoạch chi tiết 1/500. 

 

 

 

 

 

 

h 

Kế hoạch, định hướng của 

Hội đồng quản trị 
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Công tác hành chính: 

 Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn 

lao động, an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ và bảo vệ môi trường trong toàn 

Công ty. 

 Ký phu ̣luc̣ hợp đồng thuê đất và tiếp tục 

liên hệ các cơ quan, ban ngành để sớm 

được xem xét miễn tiền thuê đất đối với 

phần diện tích đất phục vụ cho VTHKCC 

(theo Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg 

ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

 Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự 

đồng thuận nhất trí cao trong nội bộ Công 

ty, tổ chức đối thoại định kỳ với người lao 

động và báo cáo các cơ quan quản lý 

đúng quy định. 

 Phát động các phong trào thi đua, phát 

huy sáng kiến, giải pháp, cải tiến các quy 

trình làm việc hợp lý để tăng năng suất 

mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh 

doanh, thường xuyên cải tiến các thủ tục 

hành chính. Có ít nhất 10 sáng kiến hoặc 

giải pháp và ít nhất 5 chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở trong đó có từ 1-2 chiến sĩ thi đua 

cấp Thành phố. 

 Đầu tư đổi mới công nghê,̣ phát triển và 

ứng duṇg các phần mềm quản lý, tiếp tục 

nâng cao công tác quản trị website của 

Công ty ngày càng chuyên nghiệp hơn. 

 Trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo 

các chế độ, thu nhập, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động. 

 Tổ chức Đaị hôị đồng cổ đông nhiêṃ kỳ III 

(2016 – 2021) và kỷ niêṃ 10 năm thành 

lâp̣ Công ty Cổ phần. 

 Đẩy nhanh công tác xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp. Luôn nâng cao tinh thần 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

 

 

 

 

Công tác khác: 

 Điều chỉnh Điều lê ̣Công ty và các quy chế, 

quy điṇh có liên quan theo luâṭ Doanh nghiêp̣ 

mới. 

 Xây dựng sự đoàn kết nhất trí cao gữa các 

phòng ban, đơn vị và đoàn kết giữa người 

lao động. 

 Quan tâm đến công tác chăm sóc khách 

hàng, nâng cao thái độ phục vụ, ứng xử giao 

tiếp, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh 

của Công ty, nhanh chóng xây dựng hoàn 

chin̉h văn hóa doanh nghiêp̣, ban hành kỷ 

yếu Công ty. 

 Quan tâm và tạo điều kiện tốt cho người lao 

động, xây dựng niềm tin trong CBCNV để 

người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu 

dài với Công ty. Phối hợp cùng các đoàn thể 

vận động CBCNV tham gia hiến kế xây dựng 

Công ty, tham gia công tác quản lý, tổ chức 

các phong trào thi đua thiết thực đồng thời 

tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”. 

 Tổng Công ty quan tâm, hỗ trợ đến dự án 

Bến xe An Sương và kiến nghị Thành phố 

xem xét có cơ chế hỗ trợ công tác đền bù giải 

tỏa mặt bằng. 

 Tiếp tuc̣ có những biêṇ pháp maṇh để chấn 

chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc trên điạ bàn 

Tp.HCM.  

 Đối với phần đất sử dụng tạm thuộc lộ giới 

Quốc lộ 1A, tiếp tục xem xét để Công ty được 

xây dựng taṃ môṭ số điểm dic̣h vu ̣phuc̣ vu ̣

cho Vận tải hành khách công cộng.    

 UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ xe ra 

vào bến từ năm 2011 đến nay chưa được 

điều chỉnh nên cần phải được xem xét. 

 Các cơ quan chức năng xem xét cho mở lối 

ra vào Bến xe Ngã Tư Ga và Bến xe An 

Sương tại dải phân cách trên Quốc lộ 1A và 

Quốc lộ 22 để tạo điều kiện thuận lợi cho 

hành khách và các phương tiện ra vào bến. 

 
 

 



57 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  

QUẢN TRỊ CÔNG TY  

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 
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Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

1 Ông Phạm Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 272.500 17,03% 

2 Ông Tạ Chương Chín Thành viên HĐQT 274.000 17,125% 

3 Ông Nguyễn Tấn Lộc Thành viên HĐQT 272.000 17% 

4 Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm Thành viên HĐQT 582.560 36,41% 

5 Bà Lê Thúy Hằng Thành viên HĐQT 1.300 0,0813% 

Ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT 

Xem Mục 2.1 Chương II 

Ông Tạ Chương Chín - Thành viên HĐQT 

Xem Mục 2.2 Chương II 

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Thành viên HĐQT 

Xem Mục 2.4 Chương II 

  

h 

 

Hội đồng quản trị 
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Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, bao gồm 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định 

chiến lược phát triển Công ty; xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức, quy 

chế quản lý công ty; đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng 

cổ đông đề ra. 
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Ngày tháng năm sinh 29/10/1963 

Nơi sinh TP.HCM 

CMND 020789703 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán TP.HCM 

Địa chỉ thường trú 83/8 Trần Khắc Chân, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc (08) 3914 1904 

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp 

Quá trình công tác  

 1983 – 1988 Sinh viên khoa Hóa Trường Đại hộc Tổng hợp TP.HCM 

 10/1989 – 12/1993 Cán bộ Ban Trường học Thành Đoàn TP.HCM 

 01/1994 – 04/1996 Chuyên viên Ủy ban Thanh niên TP.HCM 

 05/1996 – 03/1997 

Công tác tại UBND Thành phố, hưởng lương chính, tạm 

hoãn công tác để làm đề tài tốt nghiệp cao học tại KCX 

Tân Thuận  

 04/1997 
Chuyên viên Ban quản lý dự án Công ty Thanh niên xung 

phong 

 05/1997 – 01/2002 Chuyên viên Quỹ Đầu tư phát triển Đô thị TP.HCM 

 02/2002 – Nay 
Giám đốc đầu tư – kinh doanh CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật TP.HCM (CII) 

 2006 – 16/05/2012 TV HĐQT CII, Giám đốc đầu tư – kinh doanh  

 17/05/2012 – Nay TV HĐQT, Phó Tổng GĐ Công ty CII 

Chức vụ công tác tại Công ty Thành viên HĐQT 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác 
Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật TP.HCM 

Số CP nắm giữ 582.560 cổ phiếu, chiếm 36,41% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 582.560 cổ phiếu, chiếm 36,41%  vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ  

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 

người có liên quan 
Không có  

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm 

 

Thành viên HĐQT 
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Ngày tháng năm sinh 30/04/1977 

Nơi sinh TP.HCM 

CMND 022984324 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán TP.HCM 

Địa chỉ thường trú 50/2A Khu phố 2, P.Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM 

Số ĐT liên lạc 0903 878 191 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, CEO  

Quá trình công tác  

 07/2000 – 01/2002 
Cán bộ Trật tự xây dựng kiêm Phụ trách Hộ tịch tại P. Tân Thới 

Hiệp, Quận 12 

 02/2002 – 06/2004 
Kế toán viên, UVBCH Đoàn trường, UVBCH Hội LHPN, Phó Chủ 

tịch Hội LHTN P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM 

 07/2004 – 08/2009 Nhân viên kế toán CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 09/2009 – 11/2014 Phó phòng Kế toán – Tài chính CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 04/2010 – 04/2011 Thành viên BKS Công ty  

 05/2011 – 11/2014 Thành viên HĐQT Công ty  

 12/2014 – Nay 
Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư CTCP Bến 

bãi vận tải Sài Gòn 

Chức vụ công tác tại Công ty Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức 

khác 
Không có 

Số CP nắm giữ 1.300 cổ phiếu, chiếm 0,0813% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0%  vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 1.300 cổ phiếu, chiếm 0,0813% vốn điều lệ  

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của 

những người có liên quan 

Chồng: Nguyễn Trung Hiếu, sở hữu 500 CP, chiếm 0,0313% vốn 

điều lệ   

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Không có. 

Bà Lê Thúy Hằng 

 

Thành viên HĐQT 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và 16 Quyết định gồm: 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày ban hành Nội dung 

01 02/QĐ-HĐQT 21/01/2015 
- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên 
chức quản lý (Ông Phạm Tiến Dũng) 

02 03/QĐ-HĐQT 21/01/2015 
- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên 
chức quản lý (Ông Võ Văn Quang) 

03 04/QĐ-HĐQT 21/01/2015 
- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên 
chức quản lý (Ông Nguyễn Tấn Lộc) 

04 05/QĐ-HĐQT 21/01/2015 
- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên 
chức quản lý (Ông Tạ Chương Chín) 

05 06/QĐ-HĐQT 21/01/2015 
- Về việc chuyển xếp lương chức danh cho viên 
chức quản lý (Bà Bồ Kim Thu Nga) 

06 07/NQ-HĐQT 29/01/2015 

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2015. 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014. 

- Về dự án BX An Sương: Thống nhất năm 2015 
tiếp tục triển khai một số công tác chủ yếu theo 
kế hoạch đề ra. 

- Nhất trí việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2015 ủy quyền cho HĐQT tất cả các 
vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai 
nhiệm kỳ, trừ những vấn đề làm thay đổi vốn điều 
lệ và việc phân phối lợi nhuận. 

- Thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 
2015 cho sử dụng lợi nhuận còn lại (chưa phân 
phối) để truy nộp tiền thuê đất của hai bến xe 
trong đó có phần đất tạm sử dụng. Nếu thiếu, 
trích từ quỹ phát triển sản xuất. 

- Trường hợp không thực hiện nội dung trên, 
HĐQT đồng ý đưa tiền truy nộp thuê đất vào chi 
phí sản xuất năm 2015 đồng thời điều chỉnh lại 
kế hoạch tài chính năm 2015 và xin chỉ đạo của 
Tổng Công ty. 

- Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 
2015. 

- Thông qua báo cáo bổ nhiệm theo quy hoạch 
cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự tiến hành 
Đại hội Đảng bộ. 

07 08/QĐ-HĐQT 26/02/2015 
- Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc. 
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08 19A/NQ-HĐQT 01/04/2015 

- Thống nhất thông qua các nội dung tiến hành 
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2015. 

- Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2015. 

09 21/NQ-ĐHĐCĐ 10/04/2015 
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2015. 

10 23/NQ-HĐQT 18/05/2015 

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch SXKD quý 1, phương hướng nhiệm vụ 
quý 2 và Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015. 

- Thông qua các vấn đề khác. 

- Nghe báo cáo. 

11 24/QĐ-HĐQT 22/05/2015 
- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức 
quản lý (Ông Phạm Tiến Dũng) 

12 25/QĐ-HĐQT 22/05/2015 
- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức 
quản lý (Ông Nguyễn Tấn Lộc) 

13 26/QĐ-HĐQT 22/05/2015 
- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức 
quản lý (Ông Võ Văn Quang) 

14 27/QĐ-HĐQT 22/05/2015 
- Về việc nâng lương chức danh cho Viên chức 
quản lý (Bà Bồ Kim Thu Nga) 

15 29/NQ-HĐQT 21/07/2015 

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch SXKD quý 2, phương hướng nhiệm vụ 
quý 3 và Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 

- Thông qua các vấn đề khác. 

- Nghe báo cáo. 

16 31/NQ-HĐQT 07/09/2015 
- Về đăng ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch 
cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

17 33/NQ-HĐQT 15/10/2015 

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế 
hoạch SXKD quý 3, phương hướng nhiệm vụ 
quý 4 và Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015. Vấn 
đề về dự án BX An Sương và nhân sự Công ty. 

- Nghe báo cáo các vấn đề khác. 

18 34/QĐ-HĐQT 15/10/2015 
- Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã 
hội (Ông Nguyễn Tấn Lộc) 

19 36/QĐ-HĐQT 10/11/2015 
- Về chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông 
Võ Văn Quang. 

20 37/QĐ-HĐQT 10/11/2015 
- Về việc nghỉ việc hưởng chế động bảo hiểm xã 
hội (Ông Võ Văn Quang)  
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21 38/NQ-HĐQT 17/11/2015 
- Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham 
chiếu ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty 
CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn trên SGDCK Hà Nội. 

22 40/NQ-HĐQT 24/12/2015 
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 
Công ty cho Ông Trần Hiếu. 

23 41/QĐ-HĐQT 24/12/2015 - Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

24 42/QĐ-HĐQT 24/12/2015 
- Về việc xếp lương chức danh cho Cán bộ được 
bổ nhiệm. 

25 44/QĐ-HĐQT 30/12/2015 

- Về việc sửa đổi, bổ sung Điều, Khoản của “Quy 
chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc” ban 
hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 
26/02/2015 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức năng 

giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. Năm 2015, Thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các báo cáo, đánh giá 

những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát 

vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan. 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị  

Không có. 
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

1 Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ Trưởng ban 0 0% 

2 Bà Lê Thị Thanh Thuận Thành viên 4.100 0,26% 

3 Bà Vũ Thị Kim Dung Thành viên 0 0% 

 

  

h 

 

Ban kiểm soát 
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h 

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh 

giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích 

cho các cổ đông. 
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2.ưởng BKS 

Ngày tháng năm sinh 17/10/1982 

Nơi sinh TP.HCM 

CMND 023553877 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán TP.HCM 

Địa chỉ thường trú 46/3B KP 10, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc 0932 665 366 

Trình độc chuyên môn Cử nhân Kế toán  

Quá trình công tác  

 11/2004 – 04/2014 
Nhân viên kế toán tại Phòng TCKT Tổng Công ty Cơ khí 
GTVT Sài Gòn – TNHH MTV 

 05/2014 – Nay 
Trưởng phòng TCKT tại CN Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài 
Gòn – TNHH MTV – Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô 

Chức vụ công tác tại Công ty Trưởng BKS 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ  

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0%  vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 
người có liên quan 

Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ 

 

Trưởng Ban kiểm soát 
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Ngày tháng năm sinh 17/07/1982 

Nơi sinh TP.HCM 

CMND 023478733 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán TP.HCM 

Địa chỉ thường trú 876/45 CMT8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc 0917 567 989 

Trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học (QTKD), Cử nhân Luật 

Quá trình công tác  

 04/2005 – 10/2006 Nhân viên phòng TCHC - CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 11/2006 – 08/2009 Nhân viên phòng KTTT - CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 09/2009 – 03/2011 Phó phòng TCHC - CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 04/2011 – 12/2013 Thành viên BKS đại diện vốn Nhà nước, Phó phòng TCHC 

 01/2014 – 11/2014 
Thành viên BKS đại diện vốn Nhà nước, Quyền trưởng phòng 
TCHC 

 12/2014 – Nay Thành viên BKS đại diện vốn Nhà nước, Trưởng phòng TCHC 

Chức vụ công tác tại Công ty Thành viên BKS đại diện vốn Nhà nước, Trưởng phòng TCHC 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức 
khác 

Không có 

Số CP nắm giữ 4.100 cổ phiếu, chiếm 0,2563% vốn điều lệ 

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0%  vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 4.100 cổ phiếu, chiếm 0,2563% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của 
những người có liên quan 

Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Không có 

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

Bà Lê Thị Thanh Thuận 

 

Thành viên BKS 
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Ngày tháng năm sinh 21/09/1979 

Nơi sinh TP.HCM 

CMND 023601356 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Gia Lâm – Hà Nội  

Địa chỉ thường trú 71/47A Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP.HCM 

Số ĐT liên lạc 0988 093 509 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Ngoại thương)   

Quá trình công tác  

 12/2010 – 09/2014 
Tổ chức hành chính – Tổng hợp Bến xe Ngã Tư Ga thuộc 
CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

 09/2014 – Nay Chủ tịch Hội LHPN Phường 6, Quận 8 , TP.HCM 

Chức vụ công tác tại Công ty Thành viên BKS  

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 0 cổ phiếu, chiếm 0%  vốn điều lệ 

 Đại diện sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0%  vốn điều lệ 

 Cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm 0%  vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những 
người có liên quan 

Không có 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty  Không có  

Những khoản nợ đối với Công ty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

 

 

 

Bà Vũ Thị Kim Dung 

 

Thành viên BKS 
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Hoạt động của Ban kiểm soát  

Trong năm 2015, BKS đã tập trung thực hiện các công tác sau: 

 Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính và 

hoạt động năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định 

của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

 Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc xem xét, đánh giá định kì hằng quý, 

hằng năm các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các báo cáo của Công ty. 

 Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát về tình hình kinh doanh; đưa ra các ý kiến về quản trị 

rủi ro, cắt giảm chi phí, công tác pháp chế… nhằm tạo ra sự hiệu quả trong kinh doanh, giảm 

thiểu tối đa các sai sót. Bên cạnh đó, BKS còn phối hợp với các phòng tài chính, kế toán để 

nắm được tình hình một cách sát sao nhất.  
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Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Năm 2015, Quỹ lương Ban điều hành Cty là: 1.665.211.000 đồng 

Năm 2015, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty  là: 305.046.584 

đồng 

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là: 264.000.000 đồng, hàng tháng 

chi 80% mức thù lao, 20% còn lại chi sau ĐHĐCĐ 2016. 

Hội đồng quản trị đồng / tháng 

Ông Phạm Tiến Dũng 3.500.000 

Ông Tạ Chương Chín 2.500.000 

Ông Nguyễn Tấn Lộc 2.500.000 

Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm 2.500.000 

Bà Lê Thúy Hằng 2.500.000 

Ban kiểm soát  

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ 2.500.000 

Bà Lê Thị Thanh Thuận 2.000.000 

Bà Vũ Thị Kim Dung 2.000.000 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không phát sinh. 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 

Các giao dịch, thù lao và 

các khoản lợi ích  
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Công ty đã ban hành các quy chế nhằm 

củng cố và tăng cường quản trị tại Công 

ty như Quy chế quản lý tài chính, Quy 

chế tuyển dụng, Quy chế học tập và đào 

tạo, Quy chế trả lương, trả thưởng, Quy 

chế hoạt động của Ban tổng giám đốc…. 

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục thực 

hiện việc cơ cấu tổ chức và ban hành 

các quy chế khác để tuân thủ quản trị 

công ty đại chúng theo quy định của 

pháp luật.  

Hiện nay, Công ty đang tiến hành dự 

thảo Điều lệ Công ty theo Luật Doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 

26/11/2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể 

từ ngày 01/07/2015. Công ty dự kiến sẽ 

trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua 

trong kỳ họp gần nhất. 

Đối với hoạt động công bố thông tin sau 

khi trở thành công ty đại chúng, Hội 

đồng quản trị sẽ ban hành Quy trình 

công bố thông tin nhằm đảm bảo công 

bố kịp thời các thông tin định kỳ hoặc bất 

thường theo đúng quy định của pháp 

luật về chứng khoán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Việc thực hiện các quy định 

về quản trị Công ty 

 

h 



75 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính được kiểm toán  
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