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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 8 ngày 08/10/2016 

Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng  

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 33.578.396.239 

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 

 

 PHỤC VỤ ĐỂ PHÁT TRIỂN 

PHÁT TRIỂN ĐỂ PHỤC VỤ 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

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. 

1988 

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. 

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. 

1997 

1999 

2002 

Phục vụ để phát triển    Phát triển để phục vụ 
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CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ 

tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). 

Thời gian thực hiện 10/6/2016. 

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. 

Từ ngày cổ phần đến năm 2010, về sản xuất kinh doanh, Công ty đã 

đạt được thành quả như sau: Doanh thu tăng 2 lần; Lợi nhuận tăng 3 

lần; Nộp ngân sách tăng 2,5 lần; Thu nhập bình quân tăng 3 lần. 

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. 

2015 

2016 

2010 

2006 

Phục vụ để phát triển    Phát triển để phục vụ 
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Địa bàn hoạt động: 

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 Ngã Tư Ga 

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

Điện thoại: (84-8) 3716 1333 

Fax: (84-8) 3716 1587 

Email: benxengatuga@benbaivantaisaigon.com.vn 

Hiện tại tổng số tuyến khách liên tỉnh từ Bến xe Ngã Tư 

Ga đi các nơi trong nước là 76 tuyến do 80 doanh nghiệp 

đảm nhận với số lượng xe là 302 chiếc. Trong đó : 

- Khu vực miền Bắc (34 tuyến - 124 xe) 

- Khu vực miền Đông và miền Trung (35 tuyến - 193 xe) 

- Khu vực miền Tây (6 tuyến - 16 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) với 98 

xe các loại thuộc 04 doanh nghiệp. Mỗi ngày thực hiện 

437 lượt chuyển. 

Bãi đậu xe ô tô lưu đậu bình quân trong Bến đạt 800 lượt 

xe/ngày đêm. Bến có vị trí giành riêng cho taxi đậu đón 

trả khách do Công ty Dầu khí khai thác hoạt động 24/24 

giờ.  

Trong Bến có hệ thống kho chứa hàng với diện tích gần 

1.600 m2, hiện có 09 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. 

 

Bến xe An Sương 

Địa chỉ: Ngã tư An Sương, QL22, Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8) 3883 2516 

Fax: (84-8) 3883 0411 

Email: benxeansuong@benbaivantaisaigon.com.vn 

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh: Có tổng 35 

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, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng 

Nam, Quảng Ngại, Đà Nẵng, Nam Định, Bắc Ninh và 

1 đơn vị có xe hoạt động quá cảnh từ BẾN XE Ngã 

Tư Ga. 

Hoạt động vận tải hành khách công cộng: 16 tuyến 

xe buýt của 08 đơn vị vận tải hoạt động tại bến. 

 

Ngành nghề kinh doanh: 

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. 

Tổ chức vận chuyển hành khách liên tỉnh; 

Vận chuyển hàng hóa; 

Kinh doanh kho chứa hàng; 

Môi giới vận chuyển hàng hóa; 

Dạy nghề. 

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/
mailto:benxeansuong@benbaivantaisaigon.com.vn
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BỘ MÁY QUẢN LÝ 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

TP. Lê Thúy Hằng 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nguyễn Ngọc Linh  Chủ tịch HĐQT 

Tạ Chương Chín  Thành viên HĐQT 

Ngô Quang Trung  Thành viên HĐQT 

Trần Hiếu   Thành viên HĐQT 

Lê Thúy Hằng  Thành viên HĐQT 

BAN KIỂM SOÁT 

 Nguyễn Thị Bạch Huệ Trưởng ban 

 Võ Văn Đức  Thành viên 

Nguyễn Thị Băng Tuyết Thành viên 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

TGĐ Tạ Chương Chính 

P.TGĐ Trần Hiếu 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Bồ Kim Thu Nga 

PHÒNG KẾ TOÁN 

TÀI CHÍNH 

TP. Bồ Kim Thu Nga 

PHÒNG TỔ CHỨC         

HÀNH CHÍNH 

Quyền TP. Lê Thị Thanh Thuận 

BẾN XE AN SƯƠNG 

GĐ. Trần Hiếu 

PGĐ. Phạm Hùng Long 

ĐỘI 

TRƯỞNG 

ĐỘI ĐIỀU 

HÀNH 

ĐỘI 

TRƯỞNG 

ĐỘI BẢO VỆ 

Hồ Văn 

Dũng 

TỔ 

TRƯỞNG 

TỔ THU 

NGÂN 

Trần Linh 

Tưởng Lam 

TỔ 

TRƯỞNG 

TỔ HÀNH 

CHÍNH 

Đỗ Kim 

Loan 

ĐỘI 

TRƯỞNG 

ĐỘI ĐIỀU 

HÀNH 

Trịnh 

Tuấn 

Hùng 

ĐỘI 

TRƯỞNG 

ĐỘI BẢO 

VỆ 

Trần Ngọc 

Hiếu 

TỔ 

TRƯỞNG  

TỔ THU 

NGÂN 

Huỳnh 

Văn 

Khánh 

TỔ 

TRƯỞNG 

TỔ HÀNH 

CHÍNH 

Nguyễn Thị 

Khánh Ly 

BẾN XE NGÃ TƯ GA 

GĐ. Lê Thị Thanh Thuận 
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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 thẻo 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 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. 

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. 

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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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Phát triển 2 Bến xe hiện hữu thành các Bến xe đa chức năng,bên cạnh cung ứng các dịch vụ 

truyền thống về bến bãi, tổ chức lưu đậu phương tiện, trung chuyển hàng hóa, bảo dưỡng, sữa 

chữa phương tiện…Công ty phát triển thêm các dịch vụ hỗ trợ,trung tâm thương mại, mua sắm, 

vui chơi giải trí, khách sạn, nhà nghỉ, …  

Tiếp tục mở rộng thị phần, nâng cao vị thế của Công ty, trở thành một trong những đơn vị hàng 

đầu trong lĩnh vực kinh doanh bến bãi khu vực phía Nam. 

Chiến lược phát triển: 

 Chiến lược ngắn hạn 

Triển khai thi công giai đoạn 1 Dự án Đầu tư nâng cấp Bến xe An Sương đưa vào khai thác sử 

dụng trong năm 2017, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị trong thời gian chuẩn bị 

các thủ tục đầu tư mở rộng bến xe An Sương lên 4,8ha. 

 

 

Phục vụ để phát triển    Phát triển để phục vụ 
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 Chiến lược dài hạn 

Không ngừng nâng cao năng lực phục vụ:Công ty luôn xác định được tầm quan trọng của 

yếu tố con người, xem đây là một trong những yếu tố quyết định xây dựng và triển khai 

chiến lược phát triển của Công ty. Do đó, cùng với việc đầu tư vào cơ sở  vậ t chất, Công ty 

quan tâm đêń việc đào tạ o nguồn nhân lực để  mang đêń sự phục vụ khách hàng văn minh, 

lị ch sự, chuyên nghiệp nhất 

Tiếp tục đầu tư nâng cấp 02 bến xe hiện hữu đạt tiêu chuẩn bến xe khách loại 1 nhằm nâng 

cao năng lực phục vụ và chất dượng dịch vụ. 

Đầu tư mở rộng bến xe An Sương, nâng cấp Bến xe Ngã tư Ga, đầu tư xây dựng mới bến 

xe Sông Tắc trên trục đường cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây ,đón đầu chủ trương 

di dời các bến xe liên tỉnh ra khỏi nội đô thành phố. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 

Tăng cường hợp tác với các đơn vị mạnh, có năng lực, uy tín để khai thác cung ứng các dịch 

vụ tại bến xe. 

Phục vụ để phát triển     Phát triển để phục vụ 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro về kinh tế 

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2016, nền kinh tế Việt Nam có những 

bước chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều áp lực, rủi ro cho nền kinh tế do 

khoảng đệm chính sách còn hạn chế nên các yếu tố bên ngoài và trong nước có thể 

ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 tuy không đạt 

được số kế hoạch 6,7% đặt ra đầu năm, kết quả 6,21% tăng trưởng so với cùng kỳ 

năm trước cũng được xem như là nổ lực của cả nước để đứng vững trước tình hình 

kinh tế bất ổn trong năm 2016 vừa qua. Có thể thấy, tiến trình tái cơ cấu chậm chạp 

trong nước gây ra nhiều rủi ro đáng kể đối với viễn cảnh tăng trưởng trung hạn. Các 

rủi ro tài khoá còn trở nên cao hơn bởi trách nhiệm trả nợ liên đới liên quan đến các 

món nợ của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước. Đối với một doanh 

nghiệp hoạt động trong dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa như TPS. Cập nhật 

thường xuyên sự biến động của nền kinh tế, bao gồm sự phát triển của thương mại, 

dịch vụ, có thể xem là yêu cầu cấp thiết để Công ty hoạch định chiến lược trung và dài 

hạn. 

Rủi ro về về luật pháp 

Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật 

hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân… Luật và các văn bản dưới luật quy định về các 

vấn đề này còn đang trong quá trình thay đổi, cải tiến. Điều này sẽ ảnh hưởng đến 

tình hình hoạt động kinh doanh và giao dịch cổ phiếu của Công ty. Đặc biệt đối với một 

Công tyvừa gia nhập thị trường UpCom, các quy định liên quan đến quản trị Công ty 

đại chúng không niêm yếtđều được cập nhật và thay đổi liên tục. Vì vậy, Ban lãnh đạo 

Công ty luôn cập nhật các văn bản liên quan để kịp thời đổi mới phương hướng quản 

lý, lãnh đạo sao cho phù hợp. 

Rủi ro khác 

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ 

tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn 

hán, bão lụt, động đất, v.v…) 
  

Rủi ro tắt nghẽn giao thông 

Giao thông thắt chặt giờ cấm thành phố đang bị tăng lên.Cơ sở hạ tầng không đáp ứng 

được nhu cầu phát triển của thành phố khi phương tiện cá nhân tăng cao khiến tình 

trạng giao thông trong nội đô tắc ngẽn liên tục nhất là những giờ cao điểm. Điều này 

khiến việc ra vào của các phương tiện vận tại BẾN XE Ngã Tư Ga và BẾN XE An Sương 

trở nên khó khăn hơn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công ty đã tích cực điều động các 

cán bộ trật tự đến để điều khiển và giúp cho xe cộ lưu thông dễ dàng hơn. 
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Rủi ro gian lận trong bốc dỡ hàng hóa 

Với những doanh nghiệp vận tải lớn uy tín chuyên nghiệp quy trình bốc dỡ hàng hóa và 

lưu thông luôn được giám sát chặt chẽ bảo đảm không quá khổ quá tải hay các mặt hàng 

cấm như rượu lậu, hàng hóa gây cháy nổ, động vật hoang dã ... luôn được kiểm soát và 

từ chối chuyên chở với các mặt hàng quốc cấm. 

Rủi ro về giá nhiên liệu 

TPS là doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải hành khách và hàng hóa nên chịu 

ảnh hưởng lớn từ giá nguyên liệu. Tuy nhiên, việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh 

tế thế giới khiến biến động thị trường xăng dầu trong nước gắn liền với biến động của thị 

trường thế giới, kéo theo nguồn cung cầu xăng dầu có nhiều biến động nên doanh nghiệp 

chỉ có thể điều chỉnh giá cả bắt  

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 vì 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 phátnhư 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 vụhỗ trợ vận tải khi mở rộng them 

các tuyến đường mới để phục vụ hành khách, cụ thể như người dân ở khu vực Q.Bình 

Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) có thể ra bến xe miền Đông mua vé về các tỉnh miền Tây 

hoặc bà con ở Q.Bình Tân, H.Bình Chánh có thể mua vé từ bến xe miền Tây đi Đà 

Lạt, Nha Trang..., với giá cả dịch vụ hợp lý (dịch vụ bãi đỗ, dịch vụ ăn uống, nhà 

nghỉ) và 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 đường 

sắt, hàng không,…Tuy là đốithủ 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 cácđơn vị cùng ngành nghề trên thị trường.  

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. Để ngăn chặn các rủi ro về tai nạn giaothông đồng thời giảm một 

phần ảnh hưởng đến tài sản, thời gian và danh tiếng củaCông ty, Ban lãnh đạo Công ty 

đã phát động với các chủ hãng xe đăng kí hoạt động tại BẾN XE An Sương và BẾN XE 

Ngã Tư Ga về chủ trươngkhông cho xe chạy xuyên tâm TP. HCM mà phải đi đường vành 

đai quốc lộ 1 hoặc đại lộ Đông Tây nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và không 

gây ùn tắc giao thông trong nội ô TP đối với các luồng tuyến mới. 
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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 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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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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75,17%

24,83%

Năm 2015

Doanh thu – dich vụ lưu đậu, xe khách ra vào bến

Doanh thu – dịch vụ hỗ trợ

77,23%

22,80%

Năm 2016

Doanh thu – dich vụ lưu đậu, xe khách ra vào bến

Doanh thu – dịch vụ hỗ trợ

  

Doanh thu thuần 
Thực hiện 

2015 
Tỷ trọng 

Thực hiện 

2016 
Tỷ trọng 

Doanh thu – dich vụ lưu đậu, 

xe khách ra vào bến 
22,77 75,17% 26,32 77,23% 

Doanh thu – dịch vụ hỗ trợ 7,52 24,83% 7,77 22,80% 

Tổng 30,29 100,00% 34,08 100,00% 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Cơ cấu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

Với tình hình thị trường mở rộng, năm 2016 ngành hỗ trợ vận tải Việt Nam đứng 

trước những thách thức đó là: thị trường phân mảnh đòi hỏi khả năng cạnh tranh 

cao giữa các doanh nghiệp,mạng lưới cung ứng ngày càng mở rộng và phức tạp, 

yêu cầu ngày càng cao về giá cước dịch vụ cho thuê các bến bãi. Các quy định này 

ngày càng chặt chẽ trong việc tuân thủ các vấn đề an toàn, an ninh và môi trường.  

Trước tình hình chung đó, TPS vẫn giữ vững sự tăng trưởng trong doanh thu năm 

2016, cụ thể đạt 34,08 tỷ đồng (tăng 3,79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). 

 

Đơn vị: Tỷ đồng 
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Phục vụ  để  phát triển  -   Phát triển để  phục vụ  



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
 

17  
 

  

STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

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

2 Ông Trần Hiếu Phó Tổng Giám đốc 272.000 17% 

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

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Danh sách ban điều hành 
Đơn vị: Tỷ đồng 

Phục vụ để phát triển  - Phát triển để phục vụ 
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Ngày tháng năm sinh 29/11/1977 

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

CMND 025043206 

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 – T4/2016 TV HĐQT, PTGĐ CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, kiêm GĐ Bến xe Ngã Tư Ga 

T5/2016 – nay TV HĐQT, TGĐ CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn 

Chức vụ công tác tại CTy TV HĐQT kiêm TGĐ CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, Bí thư Đảng ủy 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 274.000 cỏ phiếu, chiếm 17,125% vốn điều lệ 

 Đại diện sở hữu 272.000 cổ phiếu, chiếm 17% 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 Cty Không có 

Những khoản nợ đối với Cty Không có 

Lợi ích liên quan đối với Cty Không có 

Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 

Ông Tạ Chương Chín 
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Ông Trần Hiếu 

 

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 tưCông ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài 
Gòn (STP.JSC) 

 01/2010 – 12/2010 
Phó Trưởng Phòng kế hoạch đầu tưCông 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 – Nay 
Giám đốc Bến xe An Sương Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn 
(STP.JSC) 

 01/01/2016 -nay Phó.TGĐ cty kiêm GĐ BẾN XE An Sương STP.JSC 

Chức vụ công tác tại CTY 
TV HĐQT, Phó TGĐ CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, kiêm GĐ BẾN XE An 
Sương STP.JSC 

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác Không có 

Số CP nắm giữ 272.000 cổ phiếu, chiếm 17% vốn điều lệ 

 Đại diện sở hữu 272.000 cổ phiếu, chiếm 17% 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 PL Không có 
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Bà Bồ Kim Thu Nga 

 

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, Quận 1 

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 CTy 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 
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Số lượng CBCNV 

Tổng số lao động: 110 người 

Trong đó: 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 110 100,00% 

1 Trình độ trên đại học 4 3,64% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 27 24,55% 

3 Trình độ trung cấp 12 10,91% 

4 Lao động phổ thông 67 60,91% 

II Theo loại hợp đồng lao động 110 100,00% 

1 Hợp đồng không thời hạn 89 80,91% 

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 21 19,09% 

III Theo giới tính 110 100,00% 

1 Nam 81 73,64% 

2 Nữ 29 26,36% 

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 

Thu nhập bình quân người lao động qua các năm 

STT Năm 
Tổng số lượng người 

lao động (người) 

Thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng) 

1 2014 115 8.677.842 

2 2015 114 9.482.000 

3 2016 110 10.310.000 
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80,91%

19,09%

Theo loại hợp đồng LĐ

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

73,64%

26,36%

Theo giới tính

Nam Nữ

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

3,64%

24,55%

10,91%

60,91%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên đại học

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp

Lao động phổ thông

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 

Thuận lợi 

 Đội ngũ lãnh đạo trẻ, có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có 

tinh thần trách nhiệm và đảm đương tốt công tác 

quản lý điều hành tại đơn vị. 

 Lực lượng cán bộ kế  cận luôn được quan tâm đào 

tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện tiếp cận các công việc 

quản lý điều hành của công ty. Các đồng chí trong 

quy hoạch diện Tổng công ty quản lý đã được Đảng 

ủy Công ty xem xét thông qua và từng bước bổ 

nhiệm (đã bổ nhiệm 1 TGĐ, 1 PTGĐ) 

 Hệ thống quy chế, quy định về tuyển dụng – đào 

tạo – bổ nhiệm – luân chuyển cán bộ được ban hành 

gần như đầy đủ góp  phần tạo cơ sở để Công ty 

thực hiện rõ ràng, minh bạch và hiệu quả về công 

tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý lao động. 

 

Khó khăn 

 Trình độ văn hóa nghiệp vụ của lao động còn thấp, 

đa phần là lao động trực tiếp tại các tổ, đội. 

 Mức lương đối với lao động cấp quản lý hiện nay so 

với mặt bằng chung chưa thực sự hấp dẫn để thu 

hút lao động có trình độ cao. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương. 

Địa điểm: Bến xe An Sương, Quốc lộ 22, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ đầu tư:Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn. 

Tổng khái toán kinh phí: 100,9 tỷ đồng. 

Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có và vốn vay nguồn vốn kích cầu (không lãi suất). 

Phân kỳ đầu tư: Dự án sẽ được chia làm 02 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Xây dựng khu nhà ga chính 6 tầng đường dẫn có mái che, cải tạo 

toàn bộ khu dịch vụ, nhà vệ sinh, làm cổng — biên hiệu bến xe, phân khu chức 

năng bến xe. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 36,7 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2: (sau 2 đến 3 năm sau khi hoàn tất giai đoạn 1): lên tầng khu vực 

đậu xe buýt + giải phóng mặt bằng 1000m2phía trước bến xe. 

 

TPS 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu 
TH năm 

2015 
TH năm 

2016 

Tăng/ Giảm 2016 
so với 2015 

Doanh thu 30,29 34,08 12,51% 

Chi phí sản xuất, kinh doanh 25,03 25,83 3,12% 

Giá vốn hàng bán 19,54 20,04 2,57% 

Lợi nhuận trước thuế 6,39 9,59 49,98% 

Lợi nhuận sau thuế 7,64 4,96 54,16% 

 

Những diễn biến có lợi trong năm 2016 đã giúp cho Tổng doanh thu của Công ty tăng 

12,51% so với năm 2015 và đạt kế hoạch đã đề ra trong năm 2016. 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 Bêń xe An Sương, sửa chữa sụt lún nền nhà ga tại Bến xe Ngã Tư 

Ga, Cả i tạ o Bể  lắng tạ i Bêń xe An Sương, Nâng câṕ chất lượng ở cả 2 Bến xe, nên cần 

nhiều chi phí do đó kéo theo chi phí tăng 3,12% (trong đó chi phí nhân viên chiếm khoảng 

62,05% tổng chi phí sản xuất kinh doanh). Với kết quả khả quan trên TPS hứa hẹn mang 

lại sự hiệu quả trong hoạt động, doanh thu trong tương lai.  

 

Đơn vị: Tỷ đồng 
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Chỉ tiêu tài chính Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 3,34 2,59 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ 
ngắn hạn 

Lần 3.34 2,59 

 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 19,10 25,97 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 23,61 35,07 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ 
Vòng - - 

Vòng quay tổng tài sản 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ 
Vòng 0,84 0,83 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DT thuần % 16,37 22,43 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu 
% 17,41 24,06 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS % 14,16 18,39 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/DT thuần 
% 20,97 28,03 
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 Loại cổ đông 

Số 
lượng 

cổ 
đông 

Số cổ 
phiếu 

Giá trị 
(đồng) 

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước     

1 Cổ đông nhà nước 1 816.000 8.160.000.000 51,00% 

2 Cổ đông tổ chức 1 12.600 126.000.000 0,79% 

3 Cổ đông cá nhân 117 755.600 7.556.000.000 47,23% 

II Cổ đông nước ngoài     

1 Cá nhân 1 15.800 158.000.000 0,99% 

2 Tổ chức - - - - 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 120 1.600.000 16.000.000.000 100% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

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 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác  

Không có. 

 

Cơ cấu cổ đông 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG TY 

Đối với kinh tế 

- Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại có tầm quan trọng đặc biệt. Có thể 

chế đầy đủ, các loại thị trường sẽ phát triển mạnh với sức sống mới, được quản lý và giám sát tốt, 

môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ làm cho việc phân bổ nguồn lực của đất nước cân bằng, tạo 

điều kiện để tăng trưởng và phát triển kinh tế có hiệu quả cao.  

- Công ty đang hướng đến thiết lập một hệ thống thể chếchất lượng cao và hoạt động thực tiễn có 

hiệu quả, vì vậy cần phải cải cách tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính và tài chính công gắn với một 

hệ thống phân cấp hợp lý, hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị Công ty. 

- Bên cạnh đó Công ty luôn mong muốn hoạt động trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh và hội 

nhập quốc tế, tăng cường giám sát và phát hiện các mất cân đối có thể xảy ra, bảo đảm ổn định kinh 

tế vĩ mô và an toàn hệ thống, tập trung hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo 

đảm mọi cán bộ công nhân viên đều được hưởng thụ thành quả tăng trưởng. 
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Đối với môi trường 

- Nhằm cập nhật bổ sung những thông tin  mới về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng 

chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên người lao động trong Công ty, Công ty Cổ phần 

Bến bãi Vận tải Sài gòn đã tổ chức  02 buổi tập huấn về công tác vệ sinh an toàn  lao động 

– Phòng chống cháy nổ vào các ngày 30/6/2016 và 07/07/2016 cho hơn 100 cán bộ công 

nhân viên, đại diện các cơ sở dịch vụ tại Hội trường Công ty. 

- Toàn thể Công ty nổ lực biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác và hành 

động cụ thể ở từng vị trí sản xuất.  

- Trong bảo vệ môi trường, phải lấy phòng ngừa ô nhiễm làm phương châm hành động, khắc 

phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ 

và tái tạo môi trường. 

- Phải huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, 

đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, phát huy tính sáng tạo của người lao 

động trong việc hợp lý hóa sản xuất cải thiện môi trường. 

 

Đối với xã hội 

- Ngày 12 và 13/07/2016, Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức lớp tập huấn về 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 cho gần 25 học viên là Ban Lãnh đạo Công ty, 

Lãnh đạo các phòng ban, Bến xe và cán bộ chủ chốt tại Hội trường Công ty.  Mục đích của 

lớp tập huấn giúp cho các học viên có nhận thức chung về ISO 9001:2015; nắm bắt những 

thay đổi, cập nhật yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 so với phiên bản 2008 

đang áp dụng. 

- Công ty có nhiều chính sách phù hợp cho nhân viên của mình (chế độ làm việc, nghỉ phép, 

lễ, tết đến điều kiện làm việc, chế độ lương thưởng) và cam kết tạo điều kiện cần thiết và 

tưởng thưởng xứng đáng để nhân viên phát huy hết khả năng của mình. 

- Ngoài việc tạo nhiều việc làm hơn cho mọi người thông qua quá trình tuyển dụng, Công ty 

còn cố gắng tham gia tài trợ nhiều hoạt động xã hội, từ thiện nhằm cống hiến một phần nhỏ 

từ hoạt động kinh doanh của mình cho xã hội. 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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STT Chỉ tiêu KH năm 
2016 

TH năm 
2016 

% TH/KH 

1 Doanh thu thuần 31.76 34,08 104,09% 

2 Lợi nhuận trước thuế 7,78 9,59 123,26% 

3 Cổ tức dự kiến 18% 18% 100% 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Công tác điều hành luôn tuân thủ quy định của pháp luật , bám sát và tuân thủ điều lệ, quy chế 

hoạt động của Công ty.  

Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực vượt bậc trong công tác quản lý, đã ban hành 

mới 01 quy định, 02 quy chế và điều chỉnh, bổ sung 08 quy chế, quy định phù hợp với quy định 

mới của Pháp luật và của Công ty, cũng như bám sát kế hoạch hoạt động và đã tạo được một số 

hiệu quả đáng khích lệ trong năm như sau:  

 Doanh thu thực hiện đạt 108,2% so với kế hoạch và tăng 12,8% so với cùng kỳ.  

 Lợi nhuận trước thuế đạt 123,3% so với kế hoạch và vượt 50% so với cùng kỳ.  

 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH đạt 22,8%.  

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT cũng như bám sát kế hoạch 

hoạt động đề ra. Ban Tổng giám đốc cũng phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban kiểm soát trong 

công tác kiểm soát hoạt động, cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban 

kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. 
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STT Chỉ tiêu 2015 2016 Tăng/ Giảm 

1 Tài sản ngắn hạn 23.56 30,52 29,54% 

2 Tài sản dài hạn 13.39 14,83 10,75% 

 Tổng tài sản 36.95 45,35 122,73% 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Đơn vị: Tỷ 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 23,74 18,82 4,92 20,68% 

Máy móc thiết bị 0,52 0,45 0,07 13,46% 

Phương tiện vận tải 
truyền dẫn 

1,92 1,45 0,47 25% 

Thiết bị, dụng cụ QL 0,24 0,16 0,08 33,33% 

Tổng cộng 26,42 20,88 5,54 20,97% 

 

STT Chỉ tiêu 2015 2016 % Tăng/ Giảm 

I Tổng nợ 7.06 11,77 166,71% 

1 Nợ ngắn hạn 7.06 11,77 166,71% 

2 Nợ dài hạn - - - 

II Vốn chủ sở hữu 29,89 33,58 112,35% 

 Tổng nguồn vốn 36,95 45,35 122,73% 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

 

Công tác đào tạo  

- Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu không chỉ 

của Việt Nam mà còn quyết định sự sống còn của mỗi 

doanh nghiệp, trong đó, đầu tư phát triển nguồn nhân lực 

là yếu tố quan trọng nhất để rút ngắn khoảng cách tri thức 

với Thế giới. 

- Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức lớp 

tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 

cho gần 25 học viên là Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo 

các phòng ban, Bến xe và cán bộ chủ chốt tại Hội trường 

Công ty.  Mục đích của lớp tập huấn giúp cho các học viên 

có nhận thức chung về ISO 9001:2015; nắm bắt những 

thay đổi, cập nhật yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên 

bản 2015 so với phiên bản 2008 đang áp dụng. 

 

Công tác tài chính 

- Tiǹh hiǹh tài chińh rõ ràng, minh bạ ch: Chi trả lương, 

thưởng cho CBCNV theo đúng quy chê;́ Báo cáo tài chính 

năm 2016 đa ̃đượ c kiể m toán, hoàn thành nghiã vụ nộ p 

thuê ́đúng theo quy đị nh. 

- Thường xuyên gửi văn bả n đêń UBND Quận 12 để  đôn đôć 

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 chỉ  tiêu được phê duyệt trong kế hoạch. 
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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 y. Qua sự trợ giúp của Công ty CP 

Chứng khoán FPT, Công ty luôn 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. 

- 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. 

 

Công tác pháp chế 

Hiện tại, Công ty đã ban hành 46 quy chế, quy định, quy 

trình,... đáp ứngcông tác quản lý điều hành tại đơn vị. Trong 

năm 2016, Công ty đã ban hành mới 01 quy định, 02 quy 

chế; Thực hiện rà soát, bổ sung kịp thời 08 quy chế, quy 

định,… của Công ty phù hợp với quy định mới của Pháp luật 

và tình hình thực tế tại đơn vị. 
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TT Nội dung Đơn vị tính Kế hoạch 2017 

1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh   

 Tổng doanh thu Triệu đồng 37.818 

 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 11.093 

 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 8.834 

 Nộp ngân sách Triệu đồng 7.423 

 Tổng số lao động Người 110 

 Trong đó   

 + Viên chức quản lý Người 3 

 + Người lao động Người 107 

 Tổng quỹ lương của người lao động Triệu đồng 12.800 

 Tổng quỹ lương của người quản lý Công ty Triệu đồng 1.230 

 Thu nhập bình quân 
Triệu đồng/ 
người/ tháng 

10,83 

 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiếm soát Triệu đồng 319,8 

2 Dự kiến trích lập quỹ, phân phối lọi nhuân/ Chia cổ tức 

  Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 8.834 

 Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 8.834 

 Tỷ lệ trích lập các quỹ %  

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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 + Quỹ đầu tư phát triễn Triệu đồng 441,72 

 + Quỹ khen thưởng - phúc lợi Triệu đồng 1.767 

 + Quỹ thường Người quản lý Công ty 5% Triệu đồng 441,72 

 Tỷ lệ chia cổ tức % - 

 + Chia cổ tức Triệu dồng - 

 + Lợi nhuận để lại Triệu đồng 6.184 

3 Kế hoạch đầu tư và thanh lý   

 
Kế hoạch đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh (kèm kế hoạch đầu tư chi tiết) 

Triệu đồng 5.425 

 

Chủ trương đầu tư dự án có tổng mức đâu tư 
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điềm 
công bố gần nhất của doanh nghiệp. 

Triệu đồng 32.518 

 
Kế hoạch thanh lý tài sản cố định (kèm kế 
hoạch đầu tư chi tiết) 

Triệu đồng - 

 
Chủ trương thanh lý tài sản cố định với giá bán 
thanh lý thấp hơn giá trị còn lại của tài sản. 

Triệu đồng - 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Với tiêu chí phát huy tốt hơn nữa những thành công trong năm trước, cũng 

như khắc phục những khó khăn trong năm 2016 vừa qua, Ban Tổng giám đốc 

Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã đề ra những mục tiêu cần đạt được 

trong năm 2017một cách cụ thể, chi tiết. 

Ngoài ra, TPS luôn đảm bảo: 

- Chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên hợp lý. 

- Môi trường lao động sạch sẽ và an toàn. 

- Các cơ hội đào tạo và chế độ bảo hiểm y tế và giáo dục đều được áp 

dụng triệt để. 

- Góp phần giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ, bỏ việc, do đó giảm chi phí tuyển 

dụng và đào tạo nhân viên mới, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất 

lao động. 
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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 

 



TPS – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

42 
 

  



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

43 
 

  

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Trước diêñ biêń trong năm 2016, giá dầu trong nước cuñg theo đó mà giả m theo, tác 

độ ng trực tiêṕ đêń nền kinh tê.́ Tuy nhiên, ở  khiá cạ nh tićh cực, giá dầu giả m là cơ 

hộ i để  hoạ t độ ng sả n xuất kinh doanh và dị ch vụ trong nước giả m chi phi ́đầu vào. 

 

Thuận lợi 

Luôn nhậ n 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 Đạ i hộ i, Hộ i nghị  đa ̃đượ c tổ  chức đúng thời hạn, có chất lượng và đạt yêu cầu 

đem lạ i sự thôńg nhất cao trong tậ p 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. 
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Khó khăn 

Mặc dù Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông 

Thành phố, và các đơn vị vận tải đã và đang thảo luận đưa ra các giải pháp “Chống 

xe dù, bến cóc” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,thực trạng các bến xe tự phát 

hoặc đưa đón khách trái phép vẫn còn là một trong những vấn đề nan giải trong khâu 

quản lý và giải quyết triệt để. 

 

Vị trí hai bến xe nằm trên tuyến trục lộchính (Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22), gần các khu 

dân cư, tuy nhiên dải phâncách trên tuyến quốc lộ làm hạn chế rất lớn đến việc ra vào 

của các phươngtiện và hành khách khi muốn ra vàobến. 

 

Các quy chuẩn trong điều hành và quản lý bến xe, các yêu cầu  về môi trường, quản 

lý cháy nổ đòi hỏi nguồn chi phí đầu tư khá lớn, dẫn đến việc ảnh hưởng trực tiếp lợi 

nhuận của Công ty. 

 

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

Trong năm 2016, 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 

2016 đã đề ra. 
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KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

2016 

2018 
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TPS tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt 

thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối 

đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng 

dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, xây dựng 

Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn 

diện trong lĩnh hỗ trợ vận tải. Vì vậy Hội đồng quản trị của 

Công ty đã đề ra phương hướng nhiệm kì III (2016-2020) 

như sau: 

Doanh thu: 199.899.000.000 đồng (tăng đều mỗi năm 10%). 

Lợi nhuận: 53.020.000.000 đồng 

Nộp ngân sách: 35.280.000.000 

Tỷ lệ chia cổ tức mỗi năm tối thiểu đạt 18% 

2015 

2017 
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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 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định 

Tên Nghị 
quyết/ 

Quyết định 

Ngày ban 
hành 

Nội dung 

11 NQ-HĐQT 18/03/2016 Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/3/2016 

20 NQ-HĐQT 08/04/2016 Nghị quyết HĐQT họp ngày 8/4/2016 

24B NQ-ĐHĐCĐ 27/04/2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2016 

24C NQ-HĐQT 27/04/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 1 

34 NQ-HĐQT 21/07/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 2 

35 NQ-HĐQT 29/07/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 3 

37 NQ-HĐQT 29/08/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 4 

39 NQ-HĐQT 14/09/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 5 

41 NQ-HĐQT 25/10/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 6 

43 NQ-HĐQT 18/11/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 7 

45 NQ-HĐQT 25/11/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 8 

47 NQ-HĐQT 19/12/2016 Nghị quyết HĐQT NK III lần 9 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Ngọc Linh Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Tạ Chương Chín Thành viên HĐQT 

3 Ông Ngô Quang Trung Thành viên HĐQT 

4 Ông Trần Hiếu Thành viên HĐQT 

5 Bà Lê Thúy Hằng Thành viên HĐQT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Không có. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và 18 Quyết định gồm: 
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55 NQ-ĐHĐCĐ 29/12/2016 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2016 

1 QĐ-HĐQT 05/01/2016 
Quyết định ban hành Bảng lương cơ bản theo chức 

danh 

2 QĐ-HĐQT 20/01/2016 
Quyết định Điều chỉnh bảng lương theo chức danh 
năm 2016 

3 QĐ-HĐQT 20/01/2016 Quyết định Chuyển xếp lương mới - Phạm Tiến Dũng 

4 QĐ-HĐQT 20/01/2016 Quyết định Chuyển xếp lương mới - Tạ Chương Chín 

5 QĐ-HĐQT 20/01/2016 Quyết định Chuyển xếp lương mới - Trần Hiếu 

6 QĐ-HĐQT 20/01/2016 Quyết định Chuyển xếp lương mới - Bồ Kim Thu Nga 

9 QĐ-HĐQT 07/03/2016 Quyết định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 

12 QĐ-HĐQT 28/03/2016 
Quyết định Nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH - Ông 

Phạm Tiến Dũng 

24D  QĐ-HĐQT 26/04/2016 
Quyết định Điều chỉnh bổ sung Quy chế tổ chức bộ 
máy và điều hành Công ty 

25 QĐ-HĐQT 27/04/2016 
Quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Ông Tạ 

Chương Chín 

26 QĐ-HĐQT 27/04/2016 
Quyết định Xếp lương chức danh CB được bổ nhiệm 

- Ông Tạ Chương Chín 

27 QĐ-HĐQT 27/04/2016 
Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Trần 
Hiếu 

28 QĐ-HĐQT 27/04/2016 
Quyết định Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng - Bà Bồ 

Kim Thu Nga 

31 QĐ-HĐQT 08/05/2016 Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 

56 QĐ-HĐQT 30/12/2016 
Quyết định điều chỉnh bảng lương theo chức danh 

năm 2017 

57 QĐ-HĐQT 30/12/2016 
Quyết định điều chỉnh lương cơ bản cho viên chức 
quản lý - TGĐ Tạ Chương Chín 

58 QĐ-HĐQT 30/12/2016 
Quyết định điều chỉnh lương cơ bản cho viên chức 

quản lý - Phó TGĐ Trần Hiếu 

59 QĐ-HĐQT 30/12/2016 
Quyết định điều chỉnh lương cơ bản cho viên chức 

quản lý - KTT Bồ Kim Thu Nga 

  

 

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 2016, 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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STT Họ tên Chức vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ Trưởng ban 

2 Ông Võ Văn Đức Thành viên 

3 Bà Nguyễn Thị Băng Tuyết Thành viên 

BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên của Ban Kiểm soát 

 

Các hoạt động của ban kiểm soát 

- Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn 

nhiệm Bà Lê Thị Thanh Thuận và bổ sung ông Võ Văn Đức 

làm thành viên ban kiểm soát. 

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm 

toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của 

Công ty kiêm toán độc lập. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý 

trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. 

- Thảo luận về những vấn dề khó khăn và tồn tại phát hiệ từ 

các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ. 

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến 

phản hồi của Ban quản lý Công ty. 

- Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội 

bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận. 

 



TPS – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

52 
 

 

Hội đồng quản trị Đồng / tháng 

Ông Nguyễn Ngọc Linh 3.500.000 

Ông Tạ Chương Chín 2.500.000 

Ông Trần Hiếu 2.500.000 

Ông Ngô Quang Trung 2.500.000 

Bà Lê Thúy Hằng 2.500.000 

Ban kiểm soát  

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ 2.500.000 

Ông Võ Văn Đức 2.000.000 

Bà Nguyễn Thị Băng Tuyết 2.000.000 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   

Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính được kiểm toán  

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



TPS – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

54 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH \  



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

55 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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