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Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN 

Tên giao dịch: Saigon Passenger Transport Joint Stock Company. 

Tên viết tắt: SATRANCO 

Giấy CNĐKDN số: 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ 

Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/04/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 

10/09/2016. 

Vốn điều lệ:  600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Sáu trăm tỷ đồng) 

Trụ sở chính: Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, P. 10, Q. 5, TP. HCM 

Số điện thoại: (08) 3950 5505 

Số fax: (08) 3854 6127 

Website: www.saigonbus.com.vn 

Mã cổ phiếu: BSG 

 

Logo công ty:  

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (“Saigonbus”) là một trong những doanh nghiệp vận tải hoạt 

động lâu đời nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng 

cao của khách hàng, Saigonbus đã mở rộng thêm nhiều dịch vụ khác như: du lịch, liên vận quốc 

tế, đào tạo lái xe, dịch vụ sửa chữa và đóng mới các loại xe, ngoài các dịch vụ truyền thống mà 

Saigonbus hoạt động từ khi mới thành lập đó là vận tải công cộng, vận chuyển hành khách. 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xe 

khách Sài Gòn theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND 

ngày 22/03/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình 

thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 0300478044 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

21/04/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/09/2016 

với số vốn điều lệ là 600.000.000.000 đồng. 

2006 

Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 

7164/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt 

Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên 

Xe khách Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao 

thông Vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên thành 

công ty cổ phần. 

2015 

2016 
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Công ty được thành lập theo quyết định số 217/QĐ-

UB do UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 

09/04/1976, tiền thân là Công ty xe Du lịch với 

nhiệm vụ đưa đón cán bộ đi công tác. Trụ sở đầu 

tiên của Công ty được đặt tại địa chỉ 131 Nguyễn 

Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

 

Công ty được giao quản lý một số xe buýt và nhận 

nhiệm vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt phục vụ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh 

 

Công ty được đổi tên thành Công ty Xe khách Sài 

Gòn trực thuộc Sở giao thông Công chánh (nay là Sở 

Giao thông vận tải) theo quyết định số 158/QĐUB 

ngày 03/12/1992 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước 

hoạt động công ích, thực hiện nhiệm vụ chính là vận 

tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành 

phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 5350/QĐUBKT 

ngày 02/10/1997 của UBND thành phố Hồ Chí Minh 

và Quyết định số 95/QĐ-TCNSTL ngày 26/07/1997 

của Sở Giao thông Công chánh TP.HCM. 

Công ty trở thành thành viên của Tổng công ty Cơ 

khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) theo Quyết 

định số 172/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 của 

UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổng 

Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn theo mô 

hình Công ty mẹ - Công ty con. 

1976 

1983 

1992 

1997 2004 
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Địa bàn kinh doanh 

Hiện nay, Công ty hoạt động chủ yếu tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Năm 1981: Huân chương Lao động hạng III; 

Năm 1986: Huân chương Lao động hạng II; 

Năm 2014: Huân chương Lao động hạng III. 

THÀNH TÍCH VÀ KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh 

 
TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH 

 Vận tải bằng xe buýt 4920 

 Vận tải hành khách đường bộ khác. 4932 

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 4933 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 

 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 

 Sản xuất xe có động cơ 2910 

 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. 4511 

 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.  4661 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê. 
6810 

 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 6820 

 Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 4652 

 Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 4659 

 Kinh doanh cơ sở lưu trú ngắn ngày. 5510 

 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 8230 

 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. 8560 

 Đại lý, môi giới, đấu giá. 4610 

 Quảng cáo. 7310 

 Giáo dục nghề nghiệp. 8532 

 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 5610 

 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. 7920 
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Ban Khoa 

học – Công 

nghệ 

Ban ISO Ban QL và 

BV MT 

Ban QL sử 

dụng năng 

lượng trọng 

điểm 

P. DL 
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Hành 
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hoạch – 

Đầu tư – 

Marketing 
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chế 

ATGT 
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Vé 

Máy 

bay 

P. Kỹ 

thuật 

– Vật 

tư 

 

P. Tài 

chính – 

Kế 

toán  

P. Tổ 

chức – 

Hành 

chính 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Ban QL sử 

dụng năng 

lượng trọng 

điểm 

Ban QLDA 

Vận tải 

Ban Kiểm tra 

nội bộ 

P. Kế 

hoạch – 

Đầu tư 
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Market-

ing 

P. Kiểm 

tra – 

Giám 

sát 
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tra – 

Pháp 

chế 
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XN. DV 

DL Lữ 

Hành 

TT. 

dạy 

nghề 

Saigon

Bus 

 

XN. DV 

VT- DL 

Sapaco 

7 Xí 

nghiệp 

Vận tải 

(*) 

 

XN. 

Dịch 

vụ sữa 

chữa ô 

tô 

Xưởng 

đóng 

mới 

P. Tài 

chính – 

Kế toán  

Ban quản lý 

tòa nhà 39 

Ban KCS 

 

Ban Bảo vệ 

BAN KIỂM SOÁT 



 9 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016  
 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn hoạt động theo 

“Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ 

phần Xe khách Sài Gòn” đã được Đại hội đồng Cổ 

đông thành lập Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thông 

qua ngày 28/07/2016, dưới sự định hướng, quản trị, 

điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Ban Tổng Giám đốc (Tổng giám đốc, (các) Phó 

Tổng giám đốc) và Kế toán trưởng. 

Hiện tại, các phòng, ban chức năng, các xí nghiệp trực 

thuộc của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn không có 

sự thay đổi so với trước cổ phần hóa. Trong tương lai, 

Công ty có thể sẽ điều chỉnh cơ cấu bộ máy quản lý của 

Công ty sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu 

về tổ chức và xu hướng phát triển của Công ty. Tuy 

nhiên, những điều chỉnh này không được trái với Điều 

lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Cơ cấu 

tổ chức trên chưa bao gồm các tổ chức Đảng, Đoàn thể 

theo quy định của pháp luật. 

 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ 

quan quyền lực cao nhất của Công ty. 

Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan 

quản lý của Công ty, do Đại hội đồng Cổ 

đông bầu ra và có toàn quyền nhân danh 

Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan 

đến quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng Cổ đông. 

Ban Kiểm soát: là cơ quan thực hiện giám 

sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong 

việc quản lý, điều hành Công ty và do Đại 

hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt cổ 

đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, 

quản trị điều hành của Công ty. 
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Ban Tổng giám đốc: Gồm 01 (một) Tổng giám đốc và (các) Phó Tổng giám đốc do Hội đồng 

quản trị quyết định bổ nhiệm. Tổng giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh hàng ngày của Công ty trên cở sở Điều lệ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quy 

chế quản trị Công ty. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp 

luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Theo Điều lệ Công ty, Tổng giám đốc 

là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty; đề xuất các 

giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển 

Công ty; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại Công 

ty theo pháp luật về tài chính và kế toán; có các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp 

luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công hoặc ủy quyền. Tiêu chuẩn tuyển chọn Kế toán trưởng Công ty được thực 

hiện theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của pháp luật. 

Các công ty con, công ty liên kết  

Công ty không có công ty con, công ty liên kết. 
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ĐỊNH HƯỚNG 

PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu tổng quát 

Phát triển Công ty ổn định, bền vững, không ngừng nâng cao đời 

sống cán bộ công nhân viên, khẳng định giữ vững vai trò là đơn 

vị chủ lực của thành phố trong lĩnh vực vận tải hành khách công 

cộng. Tiên phong trong việc tổ chức lại mô hình, phương thức 

quản lý điều hành cũng như áp dụng các công nghệ hiện đại nhằm 

nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút ngày càng đông đảo người 

dân thành phố sử dụng phương tiện vận tải công cộng; 

Đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ, chú trọng đầu tư phát 

triển kinh doanh du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; đầu tư 

xây dựng các bãi đậu xe đa chức năng theo chủ trương của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao. 

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Chính sách chất lượng 

Tầm nhìn: Trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong trong phục vụ Vận tải Hành khách Công 

cộng và cung cấp dịch vụ vận tại đưa đón tại Tp HCM và hoạt động hiệu quả và được xã hội công 

nhận và tôn vinh. 

Sứ mệnh:  

 Đóng vai trò chủ lực trong phục vụ Vận tải Hành khách Công cộng đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu đi lại của người dân góp, góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Phát triển dịch vụ Đưa rước công nhân, vận tải hành khách theo hợp đồng, Du lịch Lữ hành 

nội địa và quốc tế, Đóng mới - Bảo dưỡng sửa chữa xe phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên 

của người dân. 

 Đem lại giá trị cao cho cuộc sống người lao động với mức thu nhập tốt với văn hóa doanh 

nghiệp tốt,môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, đoàn kết. 

 Sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, không ngừng phát triển phục vụ cộng đồng, xã hội, đất 

nước. 

Chính sách chất lượng: 

 Phục vụ khách hàng đảm bảo tiêu chí an toàn, đúng giờ, thân thiện, sang trọng. 

 SaigonBus luôn trân trọng ghi nhận và nâng cao sự tín nhiệm của khách hàng. 

Với phương châm: 

"CHUYÊN NGHIỆP - VĂN MINH" 
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Vị thế trong ngành & các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

SaigonBus là một trong những đơn vị khai thác dịch vụ vận tải 

lâu đời, có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong cả 

nước, nhất là về dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đưa 

rước công nhân, liên vận quốc tế và du lịch lữ hành; là đơn vị 

đi đầu trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào 

quản lý, điều hành, khai thác dịch vụ vận tải hành khách. Mục 

tiêu chủ yếu của Công ty là tiếp tục cung cấp các sản phẩm, 

dịch vụ vốn là thế mạnh của công ty không ngừng cải tiến, 

phát triển 2 mảng kinh doanh chính là (1) Hoạt động công ích 

và (2) Hoạt động kinh doanh dịch vụ: 

 Đối với hoạt động công ích: Bao gồm xe buýt và đưa 

rước công nhân có trợ giá, Công ty được đánh giá là 

một trong những đơn vị chủ lực của thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 Các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Hoạt động kinh 

doanh dịch vụ bao gồm: đưa rước công nhân, thuê xe 

hợp đồng, du lịch lữ hành, đào tạo và sát hạch lái xe, 

đóng mới xe khách, cho thuê văn phòng. Đối với mảng 

hoạt động kinh doanh dịch vụ này, công ty đã xây dựng 

được uy tín, thị phần và thương hiệu. Trong số đó phải 

kể đến thương hiệu du lịch Sapaco đối với mảng hoạt 

động kinh doanh liên vận quốc tế Campuchia. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Công ty chủ trương xây dựng chiến lược giá cả phù 

hợp với chất lượng sản phẩm và dịch vụ mang lại 

cho khách hàng. Mặt bằng giá được xây dựng hợp 

lý thông qua nghiên cứu và so sánh với giá cả thị 

trường đồng thời hướng đến khách hàng phân khúc 

thị trường bậc trung và cao cấp. 

 Đối với các hoạt động dịch vụ, nhằm xây dựng 

thương hiệu vững mạnh, Công ty hướng đến không 

ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường 

công tác marketing, chăm sóc khách hàng.. 

 Dựa trên dự báo về nhu cầu sử dụng dịch vụ vận 

tải hành khách của các khách hàng (cá nhân và tổ 

chức) và định hướng về quy hoạch, phát triển 

ngành vận tải của Chính phủ, Ủy ban nhân dân TP. 

Hồ Chí Minh3 trong thời gian sắp tới, Saigonbus đã 

xây dựng định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh của Saigonbus trong năm 2016 và trong 

giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy, định hướng phát 

triển của Công ty trong năm tài chính 2016 nói riêng 

và trong giai đoạn 2016 – 2020 là phù hợp với định 

hướng của ngành, chính sách Nhà nước. 
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Rủi ro về kinh tế: 

Kinh tế Việt Nam năm qua tăng trưởng khá ổn định. Tuy tốc 

độ tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu đề ra nhưng nhìn 

chung con số 6,21% thể hiện sự tăng trưởng tốt trong bối 

cảnh kinh tế thế giới còn gặp nhiều biến động. Việt Nam 

nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trên 

thế giới và được đánh giá là môi trường kinh doanh tốt. 

Theo đó, Việt Nam vẫn trong giai đoạn được hưởng lợi từ 

cấu trúc dân số trẻ, với tốc độ tăng dân số duy trì ổn định, 

số người bước vào độ tuổi lao động vẫn duy trì được tốc độ 

tăng nhẹ trong cả giai đoạn. 

Như vậy, với ngành nghề chính là vận tải hàng khách, trong 

đó vận tải công ích chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh 

thu mang lại, Công ty khó có thể tránh khỏi những ảnh 

hưởng của tình hình kinh tế chung khi những biến động này 

làm nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng sụt giảm. 

Chính vì thế, BSG luôn dành thời gian theo dõi từng thay đổi 

nhỏ của nền kinh tế vĩ mô, từ đó phân tích dự đoán những 

ảnh hưởng có thể xảy ra đối với địa bàn mình hoạt động 

nhằm đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, giảm thiểu 

đến mức thấp nhất rủi ro này. 

 

CÁC RỦI RO 

Rủi ro về pháp luật: 

Hiện nay, với ngành nghề và hình thức hoạt động, BSG 

chịu sự chi phối của những quy định pháp luật như Lật 

doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế và các quy 

định khác liên quan đến ngành nghề hoạt động như Luật 

giao thông đường bộ…. Để giảm thiểu rủi ro về pháp luật, 

Công ty luôn thường xuyên cập nhật các quy định mới, 

qua đó có kế hoạch phổ biến, truyền đạt lại cho toàn bộ 

nhân viên của mình nhằm đạt được sự đồng bộ trong việc 

tuân theo các quy định trong quá trình hoạt động. 
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Rủi ro về nguyên vật liệu: 

Hoạt động chính trong ngành vận tải hành khách, chính vì thế xăng dầu 

là nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình hoạt động của Công ty. Hiện 

nay, BSG vẫn phải chịu ảnh hưởng của sự biến động giá cả xăng dầu. Chi 

phí của các nguyên vật liệu (xăng, dầu, nhớt…) hiện nay chiếm tỷ trọng 

khá lớn trong cơ cấu chi phí giá vốn hàng bán cho nên giá cả nguyên vật 

liệu ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Do đó, để 

hạn chế ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu đầu vào này, Saigonbus đã 

liên kết kinh doanh với nhiều nhà cung cấp nhiên liệu uy tín, có năng lực 

tài chính mạnh nhằm đảm bảo sự ổn định nguồn nguyên vật liệu đầu vào 

phục vụ cho quá trình hoạt động liên tục của Công ty. 

Rủi ro cạnh tranh 

Hiên nay, ngoài việc lựa chọn sử dụng dịch vụ 

vận tải, mà đặc biệt làm vận tải công cộng do 

BSG cung cấp, khách hàng còn có nhiều sự 

lựa chọn khác cho nhu cầu đi lại của mình. 

Điều này càng trở nên phổ biến hơn nữa, khi 

nhiều hình thức kinh doanh vận tải sáng tạo 

đã ra đời trong thời gian gần đây được rất 

nhiều người tiêu dùng đón nhận đã làm tăng 

rủi ro cạnh tranh đối với Công ty, gây ra 

những ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả 

hoạt động kinh doanh.  

BSG chủ trương xây dựng chiến lược giá cả 

phù hợp với chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

mang lại cho khách hàng. Mặt bằng giá được 

xây dựng hợp lý thông qua nghiên cứu và so 

sánh với giá cả thị trường đồng thời hướng 

đến phân khúc khách hàng phù hợp nên dịch 

vụ do Công ty cung cấp vẫn có được những 

thế mạnh nhất định. Ngoài ra, với mục đích 

xây dựng thương hiệu vững mạnh, Công ty 

còn tăng cường công tác marketing, chăm sóc 

khách hàng những điều này cũng đã tạo ra 

các hiệu ứng tích cực cho hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 
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Rủi ro về an toàn và chất lượng dịch vụ: 

Ngày nay, khách hàng ngày một quan tâm đến chất lượng dịch 

vụ, đặc biệt là thái độ phục vụ của nhân viên khi lựa chọn sử 

dụng dịch vụ. Với phương châm dịch vụ hoàn hảo, công ty không 

ngừng nỗ lực cải tiến các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách 

hàng. Thông qua những hành động cụ thể như lắp đặt camera 

trên xe và lối ra vào bãi giữ xe để đảm bảo an ninh, không ngừng 

nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên thông qua những phản 

hồi của khách hàng để hoàn hiện chất lượng dịch vụ ngày càng 

tốt hơn. Lắp đặt wifi và phần mềm hỗ trợ chỉ đường cho người đi 

xe bus….. Công ty còn có cả một trung tâm điều hành trực tuyến 

để tiếp nhận giải đáp thắc mắc cho khách hàng, lái xe, tiếp viên 

và để hỗ trợ thông tin kẹt xe từ các nguồn như VOA… 

Bên cạnh đó, rủi ro về an toàn giao thông luôn là một vấn đề mà 

BSG luôn đặt lên hàng đầu. Với tình hình giao thông phức tạp và 

nạn kẹt xe vẫn diễn ra hàng ngày vào các giờ cao điểm, Công ty 

luôn phải cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn nhiều liên quan đến 

an toàn giao thông. Tuy nhiên với phương châm hoạt động là 

luôn đảm bảo an toàn cho khách hàng và khách hàng, quy trình 

cung cấp dịch vụ của BSG luôn được kiểm soát và thực hiện chặc 

chẽ, điều này đã góp phần làm loại rủi ro này có xác xuất xảy ra 

rất thấp. 

Rủi ro khác: 

Ngoài những rủi ro đặc thù kể trên công ty còn phải gánh chịu 

thêm các rủi ro như bất ổn chính trị, tình hình sân bãi, nhân sự, 

hay hư hỏng máy móc thiết bị phương tiện…. Gây ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình hình hoạt động của công ty. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Ban điều hành công ty 

 Những thay đổi trong HĐQT, BKS, Ban điều hành  

 Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động 



18 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
 



 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 
 

Hội đồng quản trị 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty như sau: 

Thành viên HĐQT Chức Vụ  

Ông Nguyễn Hồng Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành viên không trực tiếp điều hành 

Ông Đoàn Minh Tâm Thành viên HĐQT Thành viên kiêm nhiệm, Tổng giám đốc 

Ông Trần Ngọc Dân Thành viên HĐQT Thành viên không trực tiếp điều hành 

Ông Nguyễn Tuấn Việt Thành viên HĐQT Thành viên kiêm nhiệm, Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Hồ Minh Thành viên HĐQT Thành viên kiêm nhiệm, Phó Tổng Giám đốc 

Hoàng Quốc Hội Thành viên HĐQT Thành viên không trực tiếp điều hành 

Trần Lâm Thành viên HĐQT Thành viên không trực tiếp điều hành 

 

Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Năm sinh: 28/3/1961 

Địa chỉ: 129 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí Nông nghiệp 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện vốn: 7.800.000 cổ phần, tương ứng với 13% VĐL - Đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn 

– TNHH MTV (SAMCO) 

Quá trình công tác: 

Từ 5/1984 đến 7/1985 : Kỹ thuật phân xưởng Công xưởng Thành phố 

Từ 8/1985 đến 10/1987 : Đi nghĩa vụ quân sự 

Từ 12/1987 đến 11/1993 : Kỹ thuật phân xưởng Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn 

Từ 12/1993 đến 8/1996 : Phó quản đốc phân xưởng Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn 

Từ 9/1996 đến 6/1999 : Quản đốc phân xưởng 3 Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn 

Từ 7/1999 đến 7/2004 : Phó Giám đốc Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn 

Từ 8/2004 đến 4/2009 : Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) 

Từ 5/2009 đến 9/2013 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) 

Từ 10/2013 đến nay : Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH 

MTV (SAMCO) 

Chức vụ hiện đang nắm 
giữ ở các tổ chức khác 

: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – 
TNHH MTV (SAMCO) 
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Ông Đoàn Minh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 09/02/1960 

Địa chỉ: 22F Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí ô tô máy kéo 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 229.600 cổ phần, tương ứng với 0,38% VĐL 

Đại diện vốn: 7.200.000 cổ phần, tương ứng với 12% VĐL - Đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – 

TNHH MTV (SAMCO). 

Quá trình công tác: 

Từ 09/1983 đến 12/1983 : Học viên Trường Sĩ quan kỹ thuật công binh Sông Bé (Bình Dương), tốt nghiệp cấp 

bậc Thiếu úy sĩ quan dự bị thuộc sư đoàn 309 Quân Đoàn 4 

Từ 03/1984  đến 04/1999 : Kỹ sư phòng kỹ thuật, phụ trách đội xe, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư 

chuyên trách Đoàn TN Công ty, Thành viên Ban Kiểm soát công ty Xe khách Liên 

tỉnh Miền Tây nay là Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ Miền Tây 

Từ 05/1999 đến 
18/8/2016 

: Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty 

TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn – Thiếu tá sĩ quan dự bị. 

Từ 19/8/2016 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ ở các tổ chức khác 

: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vận tải Ngôi sao Sài Gòn 

 

Ông Trần Ngọc Dân - Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành 

Năm sinh: 17/5/1953 

Địa chỉ: 57 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện vốn: 14.427.400 cổ phần, tương ứng với 24,05% VĐL - Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô. 

Quá trình công tác: 

Từ 1981 đến 1988 : Phó Giám đốc Công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật TP.HCM 

Từ 1989 đến 1990 : Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex) 

Từ 1991 đến 1992 : Phó Giám đốc Công ty Mexco Bộ Công nghiệp Nhẹ  

Từ 1993 đến 1999 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lâm Long 

Từ 2000 đến 2012 : Tổng Giám đốc Công ty City Ford 

Từ 2012 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty City Ford 

Từ 2006 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cửa Lò Golf Resort 

Từ 2012 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ ở các tổ chức khác 

: Chủ tịch HĐQT Công ty City Ford; 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cửa Lò Golf Resort; 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 
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Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

Năm sinh: 24/11/1964 

Địa chỉ: 42 Phạm Đôn, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 206.900 cổ phần, tương ứng với 0,34% VĐL 

Đại diện vốn: 7.200.000 cổ phần, tương ứng với 12% VĐL - Đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn 

– TNHH MTV (SAMCO). 

Quá trình công tác: 

Từ 04/1986 đến 6/1996 : Cán bộ Kỹ thuật – Xưởng sửa chữa ô tô số 2 Công ty Xe Du lịch TP.HCM 

Từ 7/1996 đến 7/1998 : Phó Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty Xe khách Sài Gòn 

Từ 8/1998 đến 7/2005 : Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty Xe khách Sài Gòn 

Từ 8/2005 đến 4/2010 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn 

Từ 4/2010 đến 4/2011 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn 

Từ 05/2011 đến 18/8/2016 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn 

Từ 19/8/2016 đến nay  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn 

Chức vụ hiện đang nắm giữ 
ở các tổ chức khác 

: 
Không có 

 
Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc 

Năm sinh: 04/6/1967 

Địa chỉ: 195/5B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 206.800 cổ phần, tương ứng với 0,34% VĐL 

Đại diện vốn: 7.200.000 cổ phần, tương ứng với 12 VĐL - Đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài 

Gòn – TNHH MTV (SAMCO). 

Quá trình công tác: 

Từ 12/1997 đến 11/2003 : Chuyên viên Phòng Kế hoạch Điều hành Công ty Xe khách Sài Gòn 

Từ 12/2003 đến 5/2004 : Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Xe khách Sài Gòn 

Từ 6/2004 đến 12/2004 : Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Xe khách Sài Gòn 

Từ 01/2005 đến 5/2009 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn 

Từ 6/2009 đến 01/2011 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn kiêm nhiệm Giám đốc 

Công ty TNHH Vận tải TP.HCM 

Từ 01/2011 đến 

18/8/2016 

: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn 

Từ 19/8/2016 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn 

Chức vụ hiện đang nắm 
giữ ở các tổ chức khác 

: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vận tải Ngôi sao Sài Gòn 
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Ông Hoàng Quốc Hội - Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành 

Năm sinh: 08/5/1960 

Địa chỉ: 20 Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh  

Trình độ văn hóa: 12/12 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện: 0 cổ phần 

Quá trình công tác: 

Từ 1984 đến 1996 : Học và làm việc tại Bungaria 

Từ 1996 đến 2004 : Giám đốc Kinh doanh tại Công ty Vidotour 

Từ 2004 đến 2007 : Giám đốc Kinh doanh tại Công ty KingTele Ltd., 

Từ 2007 đến 2012 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty cổ phần ô tô Xe máy Hoàng Trang 

Từ 2012 đến nay : Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Infrasol 

Chức vụ hiện đang nắm 

giữ ở các tổ chức khác 
: Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Infrasol 

 

Ông Trần Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành 

Năm sinh: 15/10/1983 

Địa chỉ: 57 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Đại diện: 0 cổ phần 

Quá trình công tác: 

Từ 2007 đến 2010 : Giám đốc bán hàng Đại lý City Ford - Tập đoàn Tân Thành Đô  

Từ 2009 đến 2013 : Tổng Giám đốc Đại lý Ford, Ford Phú Mỹ - Phát triển kinh doanh - 

Tập đoàn Tân Thành Đô 

Từ 2010 đến 2013 : Tổng Giám đốc Land Rover Việt Nam 

Từ 2013 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô 

Từ 6/2015 đến nay : Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam 

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các 

tổ chức khác 

: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô. 

Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam. 
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Thành viên Ban Điều hành của công ty như sau: 

Thành viên Ban Điều hành Chức Vụ 

Ông Đoàn Minh Tâm Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Tuấn Việt Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Hồ Minh Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT 

Ông Vũ Duy Anh Phó Tổng Giám đốc 

Bà Phạm Thị Lệ Thu Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin 

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Cơ cấu và sơ yếu lý lịch của Ban điều hành 

Sơ yếu lý lịch Ông Đoàn Minh Tâm, Ông Nguyễn Tuấn Việt và Ông Nguyễn Hồ Minh vui lòng xem thông tin tại mục Sơ 

yếu lý lịch của Hội đồng quản trị.  

Ông Vũ Duy Anh – Phó Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 15/3/1976 

Địa chỉ thường trú: 20 Đường số 9 Hoàng Hoa Thám, P.13, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý Vận tải  

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 206.200 cổ phần, tương ứng với 0,34% VĐL Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn 

Quá trình công tác: 

Từ 10/1999 đến 02/2003 : Cán bộ Công ty Quang Hưng 

Từ 03/2003 đến 02/2004 : Chuyên viên Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn 

Từ 03/2004 đến 9/2004 : Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH một thành viên Xe khách 

Sài Gòn 

Từ 10/2004 đến 8/2013 : Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH một thành viên Xe khách 
Sài Gòn 

Từ 9/2013 đến 
18/8/2016 

: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn 

Từ 19/8/2016 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn 

Chức vụ tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc  

Chức vụ tại tổ chức khác : Không có 

 



24 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
 

Bà Phạm Thị Lệ Thu – Kế toán trưởng 

Năm sinh: 02/05/1977  

Địa chỉ thường trú : 460/1 Kênh Nước Đen, Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân, TP. Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 101.600 cổ phần, tương ứng với 0,17% VĐL Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.  

Quá trình công tác: 

Từ 9/1999 đến 09/2006 : Chuyên viên Phòng Tài Chính Kế toán Công Ty Xe Khách Sài Gòn 

Từ 10/2006 đến 12/2014 : Phó phòng Tài Chính Kế Toán Công Ty Xe Khách Sài Gòn 

Từ 01/2015 đến 18/8/2016 : Kế Toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn 

Từ 19/8/2016 đến nay : Kế Toán trưởng Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn 

Chức vụ tại Công ty : Kế toán trưởng  

Chức vụ tại tổ chức khác : Không có 
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên Ban kiểm soát của công ty như sau: 

Thành viên Ban kiểm soát Chức Vụ 

Ông Nìm Vuồn Phu Trưởng Ban kiểm soát 

Bà Huỳnh Thị Hạnh Thành viên kiểm soát 

Bà Trần Thị Kim Hòa Thành viên kiểm soát 

 

Ông Nìm Vuồn Phu – Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 08/9/1966 

Địa chỉ: 1767/7/4A, Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VĐL Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn. 

Quá trình công tác: 

Từ 07/1990 đến 02/1992 : Cán bộ Kiểm sát Chung, Kiểm sát Thi hành án – Viện Kiểm sát Nhân dân 

tỉnh Tây Ninh 

Từ 3/1992 đến 8/1992 : Cán bộ tín dụng Ngân hàng VCSB 

Từ 9/1992 đến 02/1997 : Cán bộ Kế toán Công ty May mặc VIECO - HIKOSEN 

Từ 3/1997 đến 4/2004 : Trưởng Phòng Kế toán nội bộ, Trưởng Phòng Xúc tiến Thương mại Công ty 

NESTLE Việt Nam 

Từ 5/2004 đến 6/2007 : Giám đốc bán hàng kênh siêu thị Công ty FONTERRA Việt Nam 

Từ 7/2007 đến 6/2010 : Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty tài chính Việt SOCIETE GENERALE 

Từ 7/2010 đến 9/2013 : Giám đốc tài chính kinh doanh Công ty cổ phần NIMGO 

Từ 12/2013 đến 2014 : Trưởng Phòng Đầu tư -Tín dụng & Hợp tác Quốc tế Quỹ Đầu tư phát triển Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

Từ 4/2014 đến nay : Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 

Chức vụ hiện đang nắm giữ 
ở các tổ chức khác 

: 
Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 
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Bà  Huỳnh Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 20/8/1970 

Địa chỉ: 177/15 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng với 0% VĐL Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn. 

Quá trình công tác: 

Từ 1993 đến 1995 : Kế toán Công ty TNHH Chế biến gỗ Đăng Quang 

Từ 1995 đến 2007 : Nhân viên Phòng Kế toán Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn 

Từ 2008 đến 2016 : Trưởng Phòng Kế toán Xí nghiệp Ô tô Toyota Bến Thành 

Hiện nay : Phó Giám đốc Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV 

Chức vụ hiện đang 

nắm giữ ở các tổ chức 
khác 

: Phó Giám đốc Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV 

 

Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh: 20/5/1990 

Địa chỉ: 17/13 Trương Công Định, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 200 cổ phần, tương ứng với 0,0003% VĐL Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn. 

Quá trình công tác: 

Từ 03/2013 đến 
18/8/2016 

: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH một thành viên Xe khách 
Sài Gòn 

Từ 19/8/2016 đến nay : Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn 

Chức vụ tại tổ chức khác : Không có 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

Như đã được nhắc đến, năm 2016 vừa qua đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát 

triển khi Công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần. Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu cử tại Đại hội thành lập Công ty ngày 28/07/2016, tính đến 

nay cơ cấu vẫn duy trì hoạt động và không có sự thay đổi. Bên cạnh đó, cơ cấu Ban Tổng Giám đốc cũng được 

giữ cố định trong năm qua. 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 Tình hình nhân sự của Công ty tại thời điểm 31/12/2016: 

Tổng số lao động năm 2016 là 1243 người 

Trong đó 

STT Tính chất phân loại Năm 2016 Tỷ trọng 2016 

A Theo giới tính 1.243 100 

1 Nam  990 79,65 

2 Nữ 253 20,35 

B Theo trình độ 1.243 100 

1 Trình độ trên Đại học 11 0,00 

2 Trình độ đại học 161 13,84 

3 Trình độ cao đẳng 55 4,42 

4 Trình độ trung cấp 67 5,39 

5 Tốt nghiệp Trung học phổ thông 560 45,05 

6 Chưa tốt nghiệp trung học phổ thông 389 31,3 

C Theo hợp đồng lao động 1.243 100 

1 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ 67 5,39 

2 Hợp đồng không thời hạn 949 76,35 

3 Hợp đồng thời hạn từ 01 - 03 năm 227 18,26 

4 Hợp đồng dưới 01 năm 67 5,39 
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THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI) 

TT Năm 
Thu nhập bình quân  
(triệu đồng/ người /tháng) 

1 2014 8.159.678 

2 2015 8.535.707 

3 2016 10.363.790 

4 Dự kiến 2017 10.680.000 
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THU NHẬP BÌNH QUÂN CẢU NGƯỜI LAO 
ĐỘNG QUA CÁC NĂM

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nhận định giá trị nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi 

của công ty, Ban lãnh đạo luôn dành sự quan tâm 

thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của 

mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong 

việc phát triển của Công ty. 

Các chính sách với người lao động: 

 Chính sách tuyển dụng và đào tạo: Theo Quy 

chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty. 

 Tiền lương, tiền thưởng: Theo Quy chế trả 

lương, thưởng của Công ty nhưng đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật, quyền 

và lợi ích của người lao động; 

 Các chế độ làm thêm giờ, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, ốm đau, thai sản: Theo tình hình, đặc điểm sản xuất kinh 

doanh của Công ty và quy định của pháp luật; 

 Thời gian làm việc: Bộ phận văn phòng 48 giờ/tuần; Bộ phận trực tiếp sản xuất làm việc theo ca; 

 Điều kiện làm việc của người lao động: Theo tình hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo quyền, 

lợi ích của người lao động, phù hợp quy định phát luật; 

 Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Theo quy định pháp luật. 

 Tất cả người lao động của công ty đều được ký hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của 

Nhà nước. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 



  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 30 
 

13,37%

86,63%

Cơ cấu doanh thu 

19/08/2016-31/12/2016

Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ

11,84%

88,16%

Cơ cấu doanh thu 

01/01/2016-18/08/2016

Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2015 

Thực hiện 

01/01/2016-
18/08/2016 

19/08/2016-31/12/2016 

Kế hoạch  Thực hiện  (%) TH/KH 

Tổng doanh thu  Triệu đồng 711.299 367.555 163.558 213.795 130,72% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 23.516 9.364 2.688 3.158 117,49% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 18.190 7.398 2.096 2.503 119,42% 

LNST/Doanh thu thuần % 2,56% 2,01% 1,28% 1,17% - 

LNST/Vốn điều lệ % 10,33% 5,16% 0,35% 0,42% - 

 

Những tháng cuối năm 2016, chi tiêu doanh thu tăng trưởng khá tốt so với kế hoạch đã đề ra khi đã vượt 30,72% 

đạt mức 213,8 tỷ đồng. Lợi nhuân sau thuế cũng đã tăng 19,42% so với kế hoạch, đạt mức 2,5 tỷ đồng.  

Các hoạt động cung cấp dịch vụ trọng tâm của Công ty được triển khai và thực hiện tốt trong kỳ đầu tiên khi BSG 

chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. Việc làm và thu nhập được duy trì ổn định cho người lao 

động, qua đó Công ty cũng đã đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2016 sẽ được BSG cân nhắc giữa kế hoạch định hướng phát triển với tình hình tài chính hiện nay 

của mình, sau đó Hội đồng quan trị sẽ đề xuất trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tới nhằm 

hướng đến lợi ích kinh tế mang lại cho toàn bộ cổ đông và phù hợp với chiến lược hoạt động trong tương lai của 

Công ty. 

Cơ cấu doanh thu 

Khoản mục 
01/01/2016-18/08/2016 19/08/2016-31/12/2016 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Doanh thu bán hàng hóa 42.258.121.441 11,84% 27.764.967.643 13,37% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 314.645.709.813 88,16% 179.857.897.557 86,63% 

Tổng Doanh thu 356.903.831.224 100,00% 207.622.865.200 100,00% 

Các khoản giảm trừ doanh thu 8.1 13.281 .898 - 4.496.455.856 - 

Doanh thu thuần 348.790.549.326 - 203.126.409.344 - 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG  

 Xây dựng bãi đậu xe nhiều tầng kết hợp phòng trưng bày xe ô tô tại địa chỉ số 592 Cộng Hoà, 

P.13, Q.Tân Bình:  

 Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-HĐQT/SGB ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị, Công ty đã triển 

khai các thủ tục trình cơ quan chức năng xin chủ trương bổ sung các hạng mục trung tâm thương mại, 

văn phòng, căn hộ tại vị trí dự án nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư. 

 Dự án xây dựng bãi đậu xe nhiều tầng kết hợp loại hình thương mại, dịch vụ hỗ trợ tại các địa chỉ 

số 343/20 Lạc Long Quân, P.6, Q.11 và số 01 Phạm Hồng Thái, P.2, Q.Tân Bình: 

 Thực hiện các Quyết định số 22/QĐ-HĐQT/SGB ngày 04/10/2016, Quyết định số 27/QĐ-HĐQT/SGB ngày 

21/12/2016, Quyết định số 28/QĐ-HĐQT/SGB ngày 21/12/2016, Quyết định số 31/QĐ-HĐQT/SGB ngày 

30/12/2016 của Hội đồng quản trị, Công ty đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó hoàn thiện 

hồ sơ gửi các cơ quan chức năng xin ý kiến về các nội dung sau: 

 Đề xuất phương án điều chỉnh chức năng khai thác và chỉ tiêu quy hoạch với công năng Bãi đỗ xe tĩnh 

cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ ở nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn, nâng 

cao hiệu quả đầu tư. 

 Đề nghị được lập phương án thiết kế và đầu tư ngay khối nhà bãi xe tĩnh 6 tầng hiện đại với tổng diện 

tích xây dựng khoảng 30.000m2 tại mỗi khu đất nêu trên. 
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ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 

Dự án đầu tư phương tiện hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Dự án 

166 xe buýt): Được Tổng Công ty Samco phê duyệt giai đoạn Công ty TNHH một thành 

viên, với chi phí trực tiếp đầu tư phương tiện 261,01 tỷ đồng. Công ty đã hoàn tất đầu tư 

166 xe buýt (28 xe buýt loại 30 chỗ và 138 xe buýt loại 47 chỗ) và đưa vào hoạt động trên 

10 tuyến buýt. 

Đầu tư xe hoạt động đưa rước nhân viên cho thuê dài hạn theo kế hoạch được Tổng 

công ty Samco phê duyệt từ đầu năm: 

 01 xe Toyota Camry. 

 01 xe Toyota Altis. 

 01 xe Ford Transit. 

 02 xe 29 chổ 

 01 xe 45 chỗ 

ĐẦU TƯ PHẦN MỀM KẾ TOAN VA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP: 

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT/SGB ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị, Công ty 

đã triển khai làm việc với nhà cung cấp về yêu cầu các chức năng của phần mềm kế toán 

và quản trị doanh nghiệp, khả năng đáp ứng của nhà cung cấp làm cơ sở thương thảo hợp 

đồng triển khai thực hiện. 

 

 Mở rộng xưởng bảo trì sửa chữa và trưng bày Ô tô: 

 Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-HĐQT/SGB ngày 04/10/2016 của Hội đồng 

quản trị, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiệc hồ sơ và đã trình 

các cơ quan chức năng lấy ý kiến về phòng cháy chữa cháy,thông tin quy 

hoạch, xin giấy phép xây dựng. 
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Chỉ tiêu 01/01/2016 – 18/08/2016 19/08/2016 – 31/12/2016 (*) 

Tổng tài sản 811.557.571.041 843.848.616.536 

Doanh thu thuần 348.790.549.326 203.126.409.344 

Lợi nhuận trước thuế 9.364.115.804 3.157.713.397 

Lợi nhuận sau thuế 7.397.823.711 2.502.769.783 

(*) 19/08/2016 – 31/12/2016 là kỳ kế toán đầu tiên Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. 

Các chỉ tiêu ĐVT 
01/01/2016 – 
18/08/2016 

19/08/2016 – 
31/12/2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,61 2,56 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,57 2,22 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 80,31% 27,32% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 12,20 6,72 

Vòng quay tài sản Vòng 0,64 0,25 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần % 2,12% 1,23% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 4,37% 0,65% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 1,35% 0,30% 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Năng lực hoạt động so với kỳ trước giảm đi, nguyên nhân chủ yếu do sự chênh lệch giữa các kỳ so sánh, với khoản thời 

gian hoạt động cuối năm chỉ hơn bốn tháng nên giá vốn hàng bán được ghi nhận và doanh thu thuần mang lại đã giảm 

đi đáng kể làm các chỉ số phản ánh năng lực hoạt động đã sụt giảm. Tương tự với tình hình diễn biến của doanh thu, 

giá vốn thì lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng đã giảm đi đáng kể từ đó làm các chỉ số khả 

năng sinh lời cũng đã có sự sụt giảm. 

 

0,61

2,56

0,57

2,22

01/01/2016 –
18/08/2016

19/08/2016 –
31/12/2016

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán của Công ty có sự chuyển biến 

tích cực trong năm qua nhờ sự giảm đi đáng kể của 

nợ ngắn hạn so với kỳ trước, theo đó các khoản phải 

trả Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV 

và phải trả CTCP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn, cùng các 

nhà cung cấp nguyên liệu khác đã giảm đi đáng kể 

trong năm qua. Bên cạnh đó khoản chi phí phải trả 

phục vụ cho quá trình cổ phần hóa cũng đã được 

công ty chi trả phần lớn trong năm, điều này cũng 

góp phần làm nợ ngắn hạn giảm đi đáng kể. 

80,31%

27,32%

01/01/2016 –
18/08/2016

19/08/2016 –
31/12/2016

HỆ SỐ NỢ/TỔNG TÀI SẢN

Cơ cấu vốn cũng thay đổi theo hướng tích cực khi 

nợ phải trả giảm đi đáng kể trong kỳ, trong khi đó 

vốn chủ sở hữu và tổng tài sản lại gia tăng, chủ yếu 

do sự tăng lên của tài sản dài hạn, khi trong năm 

BSG có gia tăng đầu tư thêm các phương tiện vận 

tải và việc tăng thêm của vốn đầu tư chủ sở hữu do 

việc chào bán cổ phiếu ra công chúng mang lại. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cổ phần 

Cổ phần phổ thông đăng ký phát hành: 60.000.000 cổ phần 

Cổ phần phổ thông đã phát hành :  60.000.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành :  60.000.000 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ :  0 cổ phần 

Mệnh giá : 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 14.626.000 cổ phần 
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Cơ cấu cổ đông năm 2016 

STT Cổ đông Số cổ đông Số cổ phần % Vốn điều lệ 

I Cổ đông Nhà nước 1 29.400.000 49,00% 

II. Cổ đông trong nước 595 30.600.000 51,00% 

1. Tổ chức 2 23.427.400 39,06% 

2. Cá nhân 593 7.172.600 11,94% 

III. Cổ đông nước ngoài - - - 

1. Tổ chức - - - 

2. Cá nhân - - - 

IV. Cổ phiếu quỹ - - - 

TỔNG CỘNG 596 60.000.000 100,00% 

 

Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên Cổ đông 
Số cổ phần 

sở hữu 
% VĐL 

1 Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) 29.400.000 49,00% 

2 Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô 14.427.400 24,05% 

3 Công ty TNHH Chứng khoán ACB 9.000.000 15,00% 

4 Nguyễn Văn Thành 4.500.000 7,50% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Trong năm, BSG đã hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Kết quả đợt chào bán này đã 

làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Kết quả đợt chào bán này đã làm thay đổi vốn điều lệ công ty từ 185 tỷ 

đồng lên 600 tỷ đồng. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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213.795 

Triệu đồng 

Tổng doanh thu 

3.158 

Triệu đồng 

Lợi nhuận trước thuế 
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Kết quả hoạt động của kỳ tài chính 04 tháng cuối năm 2016 (19/08/2016 – 31/12/2016). 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
Thực hiện 

Năm 2016 
So sánh 

1 Tổng doanh thu  Triệu đồng 163.558 213.795 130,72% 

2 Vốn điều lệ Triệu đồng 600.000 600.000 100,00% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 2.688 3.158 117,49% 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.096 2.503 119,42% 

5 Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần % 1,28% 1,17% - 

6 Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ % 0,35% 0,42% - 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Thuận lợi 

Từ ngày 19/08/2016 Công ty đã chuyển sang hoạt động theo 

mô hình Công ty cổ phần, cơ chế quản lý của Công ty năng 

động, linh hoạt hơn, bộ máy quản lý của Công ty được bố trí 

tinh giản, gọn nhẹ. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp về 

tổ chức lại sản xuất gắn hiệu quả công việc với thu nhập từ 

đó kích thích tăng năng suất lao động. 

Việc đầu tư mới 212 xe buýt trong đó có 29 xe buýt sử dụng 

nhiên liệu sạch CNG Công ty đã góp phần thay đổi bộ mặt xe 

buýt thành phố. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã triển khai đầu 

tư đưa vào sử dụng hệ thống bán vé tự động, hệ thống 

camera online, offline, đèn led… 

Với nguồn vốn mới và sự tham gia tích cực của nhà đầu tư, 

nhiều dự án bến bãi của Công ty đã được triển khai trong đó 

có dự án cấp bách đầu tư xây dựng bãi đậu xe tĩnh tại bãi xe 

Bắc Việt nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại khu 

vực sân bay. 
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Công ty đã tập trung triển khai đẩy mạnh hoạt 

động du lịch lữ hành, tập trung nâng cao uy tín 

thương hiệu du lịch của Công ty, phát triển thị 

phần, bước đầu đã dần khẳng định thương hiệu 

Saigon M.I.C.E trên thị trường du lịch. Phòng kinh 

doanh vé máy bay hiện là đại lý cấp 1 cho các 

hãng hàng không lớn như Vietnam Airlines, 

Vietjet Air. Bước đầu đã đem lại nguồn doanh thu 

khả quan. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh xe đóng mới trên 

cơ sở dây chuyền lắp ráp CKD chassis, tích cực 

thay đổi quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng 

đóng mới. Trong hai quý cuối năm 2016 Công ty 

đảm nhận thêm việc cải tạo nội thất toa xe cho Xí 

nghiệp Toa xe Sài Gòn – Công ty CP Vận tải 

Đường sắt Sài gòn. Kịp thời đưa mô hình toa xe 

chất lượng cao vào phục vụ hành khách trong dịp 

Tết được người dân ủng hộ. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 01/01/2016-18/08/2016 19/08/2016 – 31/12/2016 % Tăng, giảm 

Tài sản 811.557.571.041 843.848.616.536 3,98% 

Tài sản ngắn hạn 391.247.309.953 223.753.165.177 -42,81% 

Tài sản dài hạn 420.310.261.088 620.095.451.359 47,53% 

Nguồn vốn 811.557.571.041 843.848.616.536 3,98% 

Nợ ngắn hạn 643.183.069.310 87.407.508.037 -86,41% 

Nợ dài hạn 8.585.406.336 143.134.948.702 1.567,19% 

Vốn chủ sở hữu (*) 159.789.095.395 613.306.159.797 283,82% 

(*) Trong đó, Vốn đầu tư của chủ sở hữu giai đoạn 19/08/2016 đến 31/12/2016 bao gồm các khoản lợi nhuận chưa 

phân phối của cả giai đoạn nhà nước và giai đoạn công ty cổ phần. 

48,21%

26,52%

51,79%

73,48%

01/01/2016-18/08/2016 19/08/2016 – 31/12/2016

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

37,91%

62,09%

Cơ cấu nợ

19/08/2016 – 31/12/2016

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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Công ty đã chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động từ 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn sang Công ty cổ phần trong 

năm 2016. Đây được xem là cải tiến nổi bật về cơ cấu tổ 

chức và quản lý trong năm qua, sự thay đổi này chắc chắn 

sẽ mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho hoạt động của 

BSG trong thời gian tới, mà điển hình là với việc thuộc đối 

tượng đại chúng Công ty sẽ phải chịu sự chi phối nhiều 

hơn của các quy định như Luật chứng khoán, các nghĩa vụ 

liên quan về Công bố thông tin.... nhưng việc huy động 

vốn phục vụ cho các kế hoạch kinh doanh cũng sẽ có nhiều 

phương án để lựa chọn hơn so với trước đây. Công ty sẽ 

có những thay đổi để thích nghi với cơ cấu tổ chức và mô 

hình quản lý mới từ đó tập trung triển khai hoạt động kinh 

doanh đúng với định hướng đã đề ra. 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế nói chung tiếp tục có tốc độ tăng trưởng tích cực, nền kinh tế dần được phục hồi 

và đi vào phát triển ổn định. 

Tình hình hoạt động buýt có trợ giá ngày càng khó khăn, trợ giá năm sau giảm hơn năm trước, sản lượng hành khách 

toàn mạng đang trên đả giảm sút. Trước tình hình đó, Công ty cần đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hỗ trợ để tăng 

doanh thu lợi nhuận. 

Trong hoạt động Vận tải dịch vụ, du lịch – lữ hành, Công ty sẽ gặp phải sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị 

trường. Việc tiếp tục giữ vững khách hàng và phát triển thị trường ngày càng trở nên khó khăn, đòi hỏi cần có chiến 

lược đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ một cách nhanh chóng và phù hợp. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 

Tổng Doanh thu: 610,44 tỷ đồng. (Tăng 7,3% so với thực hiện năm 2016) 

Lợi nhuận trước thuế: 13,97 tỷ đồng. (Tăng 9,1% so với thực hiện năm 2016). Khoản lợi nhuận này chưa tính 

khoản lãi, lỗ ( nếu có) từ việc thanh lý phương tiện vận tải. 
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Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

 Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động về quản trị nhân sự, về 

quản lý điều hành trên cơ sở sắp xếp hợp lý hóa mô hình 

tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của từng 

cá nhân, xây dựng và triển khai quy chế quản lý công 

việc. Điều chỉnh quy chế trả lương gắn với hiệu quả công 

việc. 

 Từng bước xây dựng và hoàn thiện chiến lược đào tạo 

nguồn nhân lực; trong đó, chú trọng đến công tác quy 

hoạch nhân sự từ đó tiếp tục bồi dưỡng đào tạo, phát 

triển để bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty. 

 Triển khai công tác xây dựng các phần mềm quản trị 

quản lý nhân sự, kế toán giúp cho việc quản lý, điều hành 

được thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. 

 

 

 

 

 Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào 

quản lý và điều hành sản xuất, chú trọng đầu tư 

công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ như: 

 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) 

của công ty để người dân và khách hàng dễ 

dàng tiếp cận các thông tin mới nhất về sản 

phẩm – dịch vụ của Công ty. 

 Triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm:  

 Quản lý bán vé máy bay và quản lý hoạt 

động du lịch của Công ty. 

 Hệ điều hành doanh nghiệp và các 

nghiệp vụ liên quan. 

 

  Tiếp tục thực hiện việc quản lý thắt chặt tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất. 

 Rà soát, điều chỉnh biểu đồ giờ, luồng tuyến, sắp xếp bố trí lại phương tiện một cách hợp lý. 

 Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm dạy nghề, đưa rước công nhân, tuyến liên vận quốc tế, đóng 

mới xe… 

 Đầu tư nâng cấp đoàn phương tiện hiện có để tập trung phát triển loại hình đưa rước công nhân, liên vận quốc 

tế, du lịch lữ hành. 

 Tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch lữ hành trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu về du lịch lữ hành có 

uy tín trên thị trường. 

 Đẩy mạnh hợp tác triển khai đóng mới các toa tàu hiện đại cho Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn. 

 Tập trung đẩy mạnh các dự án bãi đậu xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại tại các bãi xe: 

 Đối với dự án 592 Cộng Hoà: xin chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và bổ sung công năng cuối tháng 4/2017, lập 

dự án và khởi công vào tháng 7-8/2017 

 Đối với dự án bãi xe Bắc Việt: dự kiến hoàn tất giai đoạn 1 đưa vào vận hành bãi đậu xe nhiều tầng vào tháng 

10/2017, đồng thời tiến hành các bước thực hiện giai đoạn 2 kết hợp loại hình thương mại, dịch vụ hỗ trợ. 

 Đối với dự án bãi xe Lạc Long Quân: Hoàn tất việc xin bổ sung công năng và chỉ tiêu quy hoạch đô thị khi 

đầu tư xây dựng trong năm 2018. 
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

Khi có quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của ĐHĐCĐ, Ban Tổng Giám đốc sẽ chỉ đạo 

các bộ phận nghiệp vụ liên quan tính toán lại quỹ lương để điều chỉnh cho phù hợp (nếu có). 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 

 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Kết quả hoạt động của kỳ tài chính 04 tháng cuối năm 2016 (19/08/2016 – 31/12/2016). 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
Thực hiện 
Năm 2016 

So sánh 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 163.558 213.795 130,72% 

2 Vốn điều lệ Triệu đồng 600.000 600.000 100,00% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 2.688 3.158 117,49% 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.096 2.503 119,42% 

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, với các chỉ tiêu kế hoạch 

trong bốn tháng cuối năm đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó tại Đại hội thành lập ngày 28/07/2016, 

Ban Điều hành đương nhiệm đã tích cực triển khai thực hiện, phối hợp với Hội đồng quản trị để có được 

sự đồng bộ trong công tác quản lý và điều hành. Kết quả cho thấy, tổng doanh thu đã có sự tăng 

trưởng vượt bật so với kế hoạch đã đề ra, tăng 30,72% đạt mức 213,80 tỷ đồng cho bốn tháng cuối 

năm 2016. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 19,42% đạt mức 2,5 tỷ đồng. 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty vẫn được duy trì thực hiện tốt, khi có đến khoản 84,13% 

lượng doanh thu đến từ hoạt động cung cấp các dịch vụ vận tải mà BSG đang triển khai. Bên cạnh đó, 

công tác tài chính kế toán cũng được Công ty thực hiện tốt và tuân thủ đúng với các quy định hiện 

hành, bộ phận nghiệp vụ này đã hoàn thành nghĩa vụ của mình khi đã thực hiện tốt việc tham mưu, 

giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến mảng tài chính, kế toán; 

thực hiện các chiến lược quản lý vốn, tài sản; kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý chi phí và phân tích 

hoạt động kinh tế. Việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động và nghĩa vụ thuế với Nhà nước 

được Công ty triển khai với nguyên tắc tôn trọng pháp luật, công bằng, bình đẳng nhằm góp phần thúc 

đẩy kinh tế khu vực phát triển và có được sự gắn bó lâu dài của người lao động, ổn định nguồn nhân 

lực vốn là vấn đề khó khăn đối với tình hình hoạt động hiện tại của Công ty. 
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Thuận lợi: 

Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ năng lực, nhiều 

kinh nghiệm trong quản lý điều hành, nhiệt tình, năng nổ, luôn 

đặt lợi ích của công ty, của tập thể lên hàng đầu; tập thể cán 

bộ, nhân viên năng động, sáng tạo, đoàn kết, luôn phấn đấu 

vì mục tiêu chung của Công ty. 

Việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và ứng dụng 

công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành luôn được sự ủng 

hộ và thống nhất cao của tập thể người lao động công ty. 

Khó khăn: 

Mạng lưới tuyến buýt của thành phố hiện nay chưa có quy 

hoạch chính thức, có nhiều tuyến trùng lắp về lộ trình. Cơ sở 

hạ tầng của các tuyến buýt (trụ dừng, nhà chờ, ô sơn, biển 

treo, thông tin tuyến...) còn thiếu và bố trí chưa hợp lý, thiếu 

bến trung chuyển, không thuận tiện cho hành khách đi xe và 

gây khó khăn cho công tác vận hành, tác nghiệp của các đơn 

vị vận tải, dẫn đến tốc độ tăng trưởng sản lượng không đạt 

yêu cầu. 

Tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, xe dù, bến cóc… vẫn 

còn phổ biến làm giảm sản lượng, doanh thu các hoạt động 

kinh doanh du lịch và kinh doanh vận tải hành khách các 

tuyến buýt liền kề. 

Các khoản mục chi phí trong định mức kinh tế kỹ 

thuật đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng 

xe buýt trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh được ban hành 

tại Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 

16/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh có 

những phát sinh và thay đổi theo xu hướng tăng lên 

nhưng các công tác điều chỉnh, cập nhật chưa thực 

hiện kịp thời. 

Việc áp dụng các công nghệ mới vào lĩnh vực vận tải 

hành khách nhất là vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt là hết sức cần thiết nhằm nâng cao 

chất lượng phục vụ. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc 

do chưa có các chính sách ưu đãi về đầu tư, việc huy 

động vốn và giải quyết lao động dôi dư cũng đang 

gặp rất nhiều khó khăn, ngoài ra các quy chuẩn, định 

mức kinh tế kỹ thuật về thiết bị công nghệ vẫn chưa 

có những quy định cụ thể. 

Tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề thường 

xuyên diễn ra, công tác tuyển dụng lái xe buýt gặp 

nhiều khó khăn do thu nhập chưa tương xứng với 

cường độ lao động nặng nhọc, nhiều rủi ro. 



 51 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 
 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành 

của Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. Qua đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực 

hiện các công việc như: 

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh; triển khai linh 

hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác, đánh 

giá tình hình hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi 

phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả 

kinh doanh;   

 Thường xuyên, liên tục kiểm tra hoạt động, kiểm 

tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân 

thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị 

trực thuộc; trực thuộc;  

 Thực hiện việc đánh giá năng suất lao động nhằm 

nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động 

và kết quả kinh doanh;  

 Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng 

quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc 

tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ 

quan chức năng. 

Năm qua, công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc được thực hiện đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty và các quy định có liên quan. Kết quả 

cho thấy, mặt dù vẫn còn gặp phải những khó khăn liên 

quan đến phương tiện kinh doanh, nguồn lao động và cơ 

sở hạ tầng nhưng Công ty cũng đã đạt được những thành 

công nhất định, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng 

quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong các công tác điều 

hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng với tinh 

thần mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quan trị đã 

định hướng.  

Quá trình cổ phần hóa chỉ mới diễn ra, kế hoạch cơ cấu 

và điều hành trong thời gian tới chắc chắn vẫn còn nhiều 

trở ngại, Hội đồng quan trị hi vọng rằng Ban Tổng Giám 

đốc sẽ tiếp tục phát huy được tinh thành trách nhiệm, 

duy trì được sự nhiệt huyết trong công tác điều hành từ 

đó giúp công ty chinh phục những thành công mới trong 

quá trình hoạt động của mình. 
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Các giải pháp về cơ cấu tổ chức – chế độ tiền lương 

 Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động về quản trị nhân sự, về quản lý điều hành trên cơ sở sắp xếp hợp lý hóa mô hình 

tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của từng cá nhân, xây dựng và triển khai quy chế quản lý công việc. 

 Từng bước xây dựng và hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, chú trọng đến công tác quy hoạch 

nhân sự từ đó tiếp tục bồi dưỡng đào tạo, phát triển để bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty. 

 Triển khai công tác xây dựng các phần mềm quản lý nhân sự, kế toán, quản lý Công ty giúp cho việc quản lý, điều 

hành được thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các giải pháp về công nghệ: 

 Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào 

quản lý và điều hành sản xuất, chú trọng đầu tư 

công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ như: 

 Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) của 

công ty để người dân và khách hàng dễ dàng tiếp 

cận các thông tin mới nhất về sản phẩm – dịch 

vụ của Công ty. 

 Triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm:  

 Quản lý bán vé máy bay và quản lý hoạt động 

du lịch của Công ty. 

 Hệ điều hành doanh nghiệp và các nghiệp vụ 

liên quan. 

 Tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống in vé online trên 

tất cả các tuyến buýt của Côngyến buýt của Côg ty. 

* Các giải pháp tăng doanh thu – tiết kiệm chi phí: 

 Tiếp tục thực hiện việc quản lý thắt chặt tài chính, 

tiết kiệm chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí 

sản xuất. 

 Rà soát, điều chỉnh biểu đồ giờ, luồng tuyến, sắp xếp 

bố trí lại phương tiện một cách hợp lý. 

* Các giải pháp về Đầu tư - Phát triển thị trường: 

 Đầu tư nâng cấp đoàn phương tiện hiện có để tập 

trung phát triển loại hình đưa rước công nhân, liên 

vận quốc tế, du lịch lữ hành. 

 Tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch lữ hành trong 

nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu về du lịch lữ 

hành có uy tín trên thị trường 

 Tập trung đẩy mạnh các dự án bãi đậu xe cao tầng 

kết hợp dịch vụ thương mại. 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG  
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Giá trị kinh tế mang lại trong kỳ tài chính 

Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn hình thành và phát 

triển trên cơ sở dân chủ, bình đẳng, các cổ đông cùng 

nhau góp vốn cùng chia sẻ lợi nhuận, cũng như cùng chịu 

trách nhiệm đối với các khoản nợ trên số vốn đã đầu tư. 

Cho đến thời điểm hiện nay, các mục tiêu kinh tế đặt ra 

đều được Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên 

trong Công ty phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt với 

tinh thần đầy trách nhiệm. Kết quả hoạt động năm 2016 

cho thấy BSG vẫn đảm bảo được thu nhập, công việc ổn 

định cho người lao động, các chính sách đối với đối tượng 

này được thực hiện đầy đủ và có sự cam kết dài lâu, tiếp 

tục duy trì được sự phát triển bền vững của Công ty, tuân 

thủ đúng các quy định về thuế của Nhà Nước. 

Về giá trị kinh tế mang lại cho cổ đông hàng năm, sau khi 

đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế Công ty sẽ chi trả 

cổ tức cho cổ đông theo kết quả sản xuất kinh doanh,các 

nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Công 

ty luôn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các 

nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Tỷ lệ cổ tức sẽ 

căn cứ theo nghịquyết của Đại hội đồng cổ đông và theo 

quy định của Pháp luật. Năm qua, với bước chuyển mới 

khi hoạt động với hình thức công ty cổ phần Công ty cần 

duy trì vốn để cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và đầu tư 

phát triển theo đúng định hướng đã đề ra vì thế BSG chưa 

quyết định chi trả cổ tức năm 2016. Trong thời gian tới, 

khi hoạt động kinh doanh dần trở nên ổn định và kết quả 

có sự cải thiện Ban lãnh đạo sẽ cân nhắc đề xuất xin Đại 

hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ 

đông, đáp lại sự tin tưởng đối với quý nhà đầu tư khi đã 

quan tâm, lựa chon cổ phiếu BSG. 

Tiêu chí 
Giá trị mang lại trong năm 2016 

(Giai đoạn Công ty Cổ phần) 

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 203,13 tỷ đồng; LNST: 2,50 tỷ đồng 

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 3,58 tỷ đồng 

Người lao động Thu nhập bình quân 2016: 10.363.790 đồng/người/tháng 
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Đối với môi trường và năng lượng 

Hoạt động chính của Công ty là vận tải hành 

khách công cộng, ảnh hưởng trực tiếp đến 

môi trường xung quanh. Nhận thức rõ về vấn 

đề này, trong những năm qua, chiến lược phát 

triển của công ty luôn đi kèm với tình hình 

nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, 

nhằm giảm thiểu tối đa tác động từ các hoạt 

động của công ty đến môi trường và giúp cải 

thiện và duy trì môi trường sống trong lành. 

 Đưa vào sử dụng phương tiện vận tải “xanh”: 

Năm 2011Saigonbus là doanh nghiệp đi tiên 

phong của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và 

cả nước nói chung trong việc sử dụng phương 

tiện vận tải “Xanh” để bảo vệ môi trường không 

khí cho thành phố Hồ Chí Minh đã đưa 21 xe 

buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG mới vào hoạt 

động tuyến buýtsố 01: Chợ Bến Thành – Bến xe 

Chợ Lớn. 

Năm 2016 Công ty tiếp tục đầu tư 29 xe CNG 

đưa vào hoạt động 02 tuyến xe buýt Công viên 

23/9 – Âu Cơ – Bến xe An Sương và Bến Thành 

– Đại học Nông Lâm. 

Về vấn để tiêu thụ năng lượng làm ảnh hưởng đến môi trường: 

Công ty luôn có kế hoạch sử dụng tiết kiệm, hiệu quả,  giảm 

thiểu lượng năng lượng thải ra môi trường thông qua việc 

thường xuyên bảo trì máy móc thiệt bị, thay mới xe cũ, đầu tư 

xe mới theo tiêu chuẩn ngành số 22TCN307-03 của Bộ GTVT 

ban hành ngày 10/07/2003. Với những cải tạo dựa trên  cơ sở 

Chassis nền của các hãng Mercedes (Đức), Hino, Isuzu (nhật)… 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh việc sử dụng các nguồn 

năng lượng nhưđiện và nguồn tài nguyên nước cùng dầu khí. 

này được Công ty chủ động theo dõi đánh giá tác động của 

chúng đến môi trường nhằm kiểm soát được chi phí hoạt động 

vừa thực hiện được các mục tiêu đã cam kết đối với môi trường 

xã hội. Ngoài ra, trong những kế hoạch hoạt động của mình, 

BSG luôn chú ý đến việc tiêu thụ các nguồn năng lượng này 

nhằm có sự tính toán đúng đắn cho các chi phí hoạt động từ đó 

góp phần tích cực trong việc nâng cao kết quả  kinh doanh, bảo 

tồn và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên quốc gia. Công ty 

luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định liên quan đến môi 

trường hiện nay. 
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ly tuyến, thời gian hoạt động, thời gian giãn cách, số 

chuyến, loại phương tiện, tính toán và xác định thời 

gian xe đến trạm dừng của các tuyến buýt. 

 Đèn led gắn trước và sau xe Buýt để hành khách có 

thể nhìn rõ lộ trình tuyến buýt và mã số tuyến cả ban 

ngày và ban đêm dễ dàng trong việc đón tuyến xe buýt 

cần đi 

 Thiết bị rao trạm tự động: thông qua thiết bị GPS khi 

xe buýt sắp đến trạm dừng sắp đến thì trên xe có thiết 

bị rao trạm tự động phát thông báo địa và trạm sắp 

đến để hành khách biết được trạm cần xuống xe mà 

không cần phải hỏi Lái xe hoặc tiếp viên. 

 Camera online : Tại văn phòng Saigonbus và các Xí 

nghiệp vận tải có đội ngũ nhân viên thường xuyên theo 

dõi các đang hoạt động bên trong và bên ngoài của 

từng xe của các tuyến buýt thông qua hệ thống 

camera online được lắp đặt trên xe. 

Đối với người lao động 

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng, 

thân thiện. Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định 

cho CB.CNV của mình, tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy 

định dành cho người lao động, duy trì các chính sách phúc 

lợi đều đặn hàng năm. Thu nhập bình quân của người lao 

động trong những năm gần đây được cải thiện tích cực nhất 

là khối trực tiếp đội ngũ Lái xe, Tiếp viên. 

Đối với khách hàng 

Công ty không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trong những năm qua, 

công ty luôn đầu tư công nghệ tiên tiến phục vụ hành khách 

đi xe buýt ngày càng tiện ích hơn như: 

 Trung tâm điều hành trực tuyến theo dõi GPS của 

27 tuyến Buýt,các tuyến Đưa rước công nhân, 

tuyến cố định đi Campuchia vàxe hợp đồng. 

 Phần mềm hỗ trợ người dân đi xe buýt: phần mềm 

có tính năng xem thông tinLộ trình, trạm dừng, cự 

Đối với nhà đầu tư, cổ đông: 

Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của cổ đông: Tổ chức đại hội đồng cổ đông và quyền được cung cấp thông tin theo đúng 

quy định; Tổ chức đón tiếp, cung cấp các thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến Cổ đông và Nhà đầu tư; Chủ động 

minh bạch thông tin về tình hình hoạt động công ty, báo cáo tài chính trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trang 

mạng; Đối xử bình đẳng với các Cổ đông và Nhà đầu tư. 

Đối với nhà nước: 

Đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ và đúng các quy định pháp luật hiện hành. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp 

ngân sách Nhà nước 

Đối với cộng đồng xã hội: 

Với mục tiêu an toàn là trên hết, công ty thường xuyên tập huấn và rèn luyện kĩ năng cho các tài xế nâng cao chất lượng 

tai nghề, ý thức với sự an toàn của hành khách và mọi người tham gia giao thông, qua đó cũng cho thấy sự tuân thủ 

nghiêm chỉnh mọi qui định của pháp luật về luật an toàn giao thông. Hằng năm công ty luôn đồng hành cùng với chính 

quyền địa phương các cấp để thực hiện các hoạt động mang tính cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên tinh 

thần giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống... và ý nghĩa các trách nhiệm của một 

doanh nghiệp đối với xã hội. 
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