


BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN 
2 0 1 9

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẾN BÃI VẬN TẢI 
SÀI GÒN



2  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019   CTCP BẾN BÃI VẬN TẢI SẢI GÒN  3

MỤC LỤC

Thông tin khái quát       

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Danh sách Ban Kiểm soát

THÔNG TIN CHUNG

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Tình hình tài chính

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Thông tin về mô hình quản trị

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

Định hướng phát triển

Kế hoạch phát triển năm 2020

Các rủi ro

Báo cáo đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội

06 48

48

51
51

54

55

56

11

12

13

14

20
22
27

28

32
33

36

39

40

43

44

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức nhân sự

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban điều hành

Tình hình tài chính

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tình hình cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu

Trách nhiệm với môi trường cộng đồng



THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát      

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Thông tin về mô hình quản trị

Định hướng phát triển

Các rủi ro



6  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019   CTCP BẾN BÃI VẬN TẢI SẢI GÒN  7

THÔNG TIN KHÁI QUÁT TẦM NHÌN

Tên Công ty

Tên tiếng Anh

Tên viết tắt

Giấy chứng nhận 
ĐKDN số

Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu tại 
ngày 31/12/2019

Địa chỉ

Số điện thoại

Số fax

Email

Website

Mã cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

SAI GON TRANSPOTATION PARKING JOINT STOCK COMPANY

STP JSC

0301114089 thay đổi lần thứ 10 vào 18/03/2019 do Sở kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

50.000.000.000 đồng

75.856.174.852 đồng

Số 720 QL1A, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 
TP. Hồ Chí Minh

(028) 3716 1333

(028) 3716 0891

stp@benbaivantaisaigon.com.vn

www.benbaivantaisaigon.com.vn

TPS

Với châm ngôn:

“Phục vụ để phát triển - Phát triển để phục vụ”
Công ty luôn phấn đấu để phát triển và hoàn thiện nhằm mang lại cho 
khách hàng dịch vụ tốt nhất.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Thành lập theo Quyết 
định số 235/QĐ-UB 
ngày 17/11/1998 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, 
TP.HCM.

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, 
TP.HCM

Bến xe vận tải 
Hóc Môn được đổi 
tên thành Công ty 
Bến bãi Vận tải 
Hàng hóa Thành 
phố theo Quyết 
định số 3661/QĐ-
UB-KT của UBND 
TP.HCM.

Đổi tên thành Công 
ty Bến bãi Vận tải 
Thành phố.

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-UB-
ND của UBND 
TP.HCM.

Từ ngày cổ phần 
đến năm 2010. 
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.

 Quý I/2020, hoàn 
thành dự án nâng 
cấp Bến Xe An 
Sương (Gai đoạn 1) 

CTCP Bến bãi Vận 
tải Sài Gòn thực 
hiện chào bán 
cổ phiếu ra công 
chúng, nâng mức 
vốn điều lệ lên 
50.000.000.000 
đồng

Cổ phiếu Công ty cổ 
phần Bến bãi vận 
tải Sài Gòn chính 
thức được giao dịch 
trên sàn UPCoM.

Năm 1988

Năm 1997

Năm 1999 Năm 2006

Năm 2010 Năm 2017

Năm 2020Năm 2015

Năm 2002
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Chính quyền
UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm 
2012, 2013.

Bộ GTVT tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2013, 
2014.

Từ 2010 - 2014 được UBND Thành phố tặng 
Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ.

Năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
nhiều năm liền.

Từ 2010 - 2016 được UBND Thành phố Công 
nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

UBND Thành phố công nhận danh hiệu “Tập thể 
An toàn về An ninh trật tự” 4 năm liền (kể từ 
2015).

Bến xe An sương được công nhận là bến xe văn 
hóa trong 8 năm liền và Bến xe Ngã Tư Ga được 
công nhận là Bến xe An toàn - Văn minh trong 8 
năm liền (kể từ 2011).

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

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

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

Trung chuyển hàng hóa trong thành phố và 
vận chuyển hàng hóa đường bộ liên tỉnh 
bằng hợp đồng kinh tế;

Kinh doanh kho chứa hàng hóa;

Môi giới vận chuyển hàng hóa, giáo dục dạy 
nghề.

Đảng đoàn thể
Đảng, đoàn thể: trong sạch, vững mạnh. 
Riêng năm 2014 Đảng bộ Công ty được 
Đảng ủy Tổng Công ty công nhận Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Công đoàn: nhiều năm liền đạt Công đoàn 
cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu cơ 
sở đoàn xuất sắc, được Thành đoàn tặng cờ 
thi đua xuất sắc và Trung ương đoàn tặng 
Bằng khen.

Địa bàn kinh doanh
Công ty có 2 bến xe trực thuộc hoạt động chính 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

Bến xe An Sương
Địa chỉ: Quốc lộ 22, Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, 
Huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Điện thoại: 028 3883 2516
Fax: 028 3883 0411
Email: bxansuong@benbaivantaisaigon.com.vn

Bến xe Ngã tư Ga
Địa chỉ: 720, Quốc Lộ 1A, Khu phố 3B, P.Thạnh 
Lộc, Quận 12, TPHCM.
Điện thoại: 028. 37161 333 (111) 
                  028. 37161 587
Fax: 028. 37161 587
Email: bxngatuga@benbaivantaisaigon.com.vn

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Công ty mẹ: 
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO)

Vốn điều lệ: 1.796.569.000.000 đồng.

Địa chỉ: 262 - 264 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3920 0408.

Fax: 028 3920 1876.

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0300481551 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 
31/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 24/11/2015.

Ngành nghề kinh doanh: Tổng Công ty là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đa ngành bao gồm sản xuất 
công nghiệp, thương mại - Dịch vụ, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và Xây dựng giao thông,...

Hiện nay, Tổng Công ty nắm giữ 2.550.000 cổ phần của Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tương 
đương với tỷ lệ nắm giữ là 51% vốn điều lệ

Công ty con, Công ty liên kết: Không có.

Trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực 
kinh doanh bến bãi khu vực phía Nam.

Khai thác triệt để cơ sở vật chất 
hiện có, duy trì và tìm kiếm 
khách hàng tiềm năng, mở rộng 
các loại hình dịch vụ để tăng 
nguồn thu, nhất là các dịch vụ 
môi giới hàng hoá, kho hàng, 
nhà trọ,… 

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, sửa 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.

Triển khai thi công giai đoạn 2 Dự án Đầu tư nâng cấp Bến xe An Sương đưa vào khai thác sử dụng trong 
thời gian sớm nhất, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian chuẩn 
bị các thủ tục đầu tư mở rộng Bến xe An Sương lên 4,8 ha.

Công ty không ngừng nâng cao năng lực phục 
vụ. Ban Lãnh đạo Công ty luôn xác định con 
người là yếu tố tiên quyết để phát triển của 
một Công ty. Vì vậy, cùng với việc đầu tư vào 
cơ sở vật chất, Công ty quan tâm đến việc 
đào tạo nguồn nhân lực để mang đến sự phục 
vụ khách hàng văn minh, lịch sự, chuyên ng-
hiệp 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 lượng dịch vụ. 
Đầu tư mở rộng Bến xe An Sương, nâng cấp 

Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

Chiến lược ngắn hạn

Chiến lược dài hạn
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 thành. 

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.

Cải tiến thủ tục hành chính, 
ứng dụng Công nghệ thông 
tin trong công tác quản lý, 
nâng cao chất lượng phục 
vụ, xây dựng các chuẩn mực 
về chất lượng doanh nghiệp 
như ISO 9001-2008, văn hoá 
Doanh nghiệp, Bến xe văn hoá,… 

Kiện toàn bộ máy tổ chức quản 
lý, phát triển nguồn nhân lực 
thông qua đào tạo, tuyển dụng 
theo đúng tiêu chuẩn của 
mỗi chức danh, đáp ứng nhu 
cầu phát triển của Công ty.
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Lạm phát là yếu tố vĩ mô tác động đến mọi chủ thể trong nền kinh tế. Ở nước ta lạm phát cơ bản 
tháng 12/2019 tăng 0,68% so với tháng trước và tăng 2,78% so với cùng kỳ năm 2018. Lạm phát 
cơ bản bình quân và CPI bình quân năm 2019 lần lượt tăng 2,01% và 2,79% so với bình quân năm 
2018, thấp hơn mục tiêu được Quốc hội đề ra, đây cũng là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong 
3 năm qua.

Là một doanh nghiệp vận tải trong nước, chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty thông qua giá cước vận tải của hãng xe tăng, khiến người dân có nhu cầu đi lại ít 
hơn hoặc lựa chọn các phương tiện tiết kiệm hơn. Từ đó, các khách hàng của TPS sẽ gặp khó khăn 
về lợi nhuận khi doanh thu bị thiếu hụt trong khi chi phí thuê bến bãi vẫn tiếp tục phát sinh và đem 
lại nợ xấu cho TPS. 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của lạm phát đến hiệu quả hoạt động, Công ty luôn chủ động tăng cường 
các hoạt động kiểm soát định mức chi phí và quản lý biến động giá cả, liên kết với các hãng xe trong 
bến bãi để cập nhật những thông tin mới nhất về nền kinh tế. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên 
xem xét, đánh giá sự uy tín trong chất lượng tín dụng của từng khách hàng thông qua việc kiểm tra 
tình hình tài chính, lịch sử mua nợ, quan hệ tín dụng của khách hàng với các doanh nghiệp khác 
tại ngày lập báo cáo , duy trì sự kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu tồn đọng và bố trí nhân sự 
kiểm soát tín dụng.

Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, 
có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. CTCP 
Bến bãi Vận tải Sài Gòn hoạt động theo mô 
hình công ty cổ phần, vì vậy hoạt động kinh 
doanh của TPS luôn chịu sự ảnh hưởng đồng 
thời bởi nhiều bộ Luật như: Luật Doanh nghiệp, 
Luật Giao thông đường bộ, Luật Chứng khoán,… 
và các văn bản dưới Luật, do đó những thay đổi 
trong chính sách quản lý của Chính phủ đều có 
những tác động nhất định đến hoạt động của 
công ty. 

Cụ thể trong năm 2019, Quốc hội đã chính 
thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) và 
có hiệu lực vào 01/01/2021 với nhiều nội dung 
quan trọng được đổi mới. Trong đó một số thay 
đổi liên quan đến việc công bố thông tin như 
nguyên tắc khi công bố thông tin sẽ rõ ràng 
hơn và đặc biệt là các Công ty đại chúng cũng 
được yêu cầu sẽ phải công bố nhiều thông tin 
hơn, điều này sẽ làm tăng tính minh bạch trên 
thị trường. 

Ngoài ra vào tháng 11/2019, Quốc hội đã thông 
qua Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019, có hiệu 
lực vào ngày 01/01/2021 với các nội dung đáng 
chú ý như: sửa đổi liên quan đến hợp đồng lao 
động, bãi bỏ và bổ sung các trường hợp chấm 
dứt hợp đồng lao động, tăng tuổi nghỉ hưu, 
thành lập tổ chức công đoàn độc lập…

Trong năm 2019, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn giữ được mức độ ổn định. Theo số liệu của Tổng 
cục thống kê, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2019 tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước, vượt 
mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Tính chung cả năm 2019, vận tải hành khách đạt hơn 
5.143 triệu lượt khách, tăng 11,2% so với năm trước, trong đó vận tải trong nước đạt gần 5.126 triệu 
lượt khách, tăng 11,2%. 

Đây rõ ràng là những tín hiệu rất tích cực đối với một doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ vận tải 
hành khách và hàng hóa, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc ít nhiều vào các ngành 
khác như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sự phát triển giao dịch hàng hóa, thương mại, du lịch, 
nhu cầu đi lại của người dân. Do đó, mức độ tăng trưởng kinh tế là công cụ dự báo đắc lực cho việc 
hoạch định các chính sách trung và dài hạn. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020, kinh tế thế giới 
nói chung đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi nỗi sợ hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2, viết tắt SARS-
CoV-2, được Tổ chức Y tế Thế giới gọi là virus COVID-19 đã kéo tụt tăng trưởng của nhiều ngành. Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong ngắn hạn, các khách hàng 
của Công ty đều đã có các hợp đồng dài hạn với các chuyến cố định nên lưu lượng khai thác tại bến 
vẫn có thể giữ ổn định. Nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài, các hãng xe buộc phải điều chỉnh giảm 
chuyến qua bến nhằm tiết giảm chi phí. Đây là một rủi ro không nhỏ đối với TPS nói riêng cũng như 
nền kinh tế Việt Nam nói chung.

CÁC RỦI RO

Rủi ro lạm phát

Rủi ro pháp luật
Rủi ro kinh tế

Luật Giao thông Đường bộ còn chậm bổ 
sung, sửa đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc quy 
hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố 
định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 chưa phù 
họp với nhu cầu đi lại của người dân nên khi 
có nhu cầu, doanh nghiệp vận tải đăng ký 
khai thác tuyến không được mà phải chờ bổ 
sung vào quy hoạch.

Để hạn chế những rủi ro liên quan đến yếu 
tố pháp lý trong quản trị hoạt động, Công ty 
luôn theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các 
văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực 
hoạt động của mình, đồng thời phối hợp với 
của đơn vị tư vấn đối với những vấn đề pháp 
lý nằm ngoài khả năng của Công ty để đảm 
bảo quá trình hoạt động kinh doanh của 
công ty được liên tục và không bị gián 
đoạn.
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Hiện nay địa bàn hoạt động chính của Công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị hành chính Việt 
Nam xếp thứ nhất về GRDP bình quân đầu người, đạt 154,84 triệu đồng (tương ứng với 6.725 USD). 
Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa thể đáp ứng tốc độ phát triển này, do vậy tình trạng tắc 
nghẽn giao thông vào giờ cao điểm vẫn luôn là vấn đề tranh cãi của Công ty nói riêng và cả Thành 
phố nói chung. Cụ thể hơn, dự án hầm chui ở nút giao An Sương, nơi giao nhau giữa QL1 với QL22 
bị chậm tiến độ vì vướng giải tỏa khiến rào chắn thi công ở nhánh N2 chiếm diện tích khá lớn gây 
cản trở cho phương tiện đi từ hướng QL22 vào trung tâm thành phố. Điều đó cũng khiến cho một 
số khách hàng của TPS do dự hơn trong việc di chuyển và phải tìm đến những bến xe khác có vị trí 
giao thông thuận lợi hơn. 

Bên cạnh việc bố trí cán bộ trật tự ở trong và khu vực ngoài cổng của bến xe hỗ trợ điều động, giúp 
xe lưu thông dễ dàng hơn, Công ty còn lập ra những đề án nâng cấp và mở rộng bến xe nhằm cải 
thiện tình hình kẹt xe xung quanh bến xe, đặc biệt là bến xe An Sương. 

Công ty chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ bốc dỡ hàng hóa nên công tác giám sát chặt chẽ, đảm 
bảo không xảy ra tình trạng quá khổ, quá tải, mất mát, thiệt hại hàng hóa hay ngăn chặn tình trạng 
kinh doanh các mặt hàng cấm như rượu lậu, hàng hóa gây cháy nổ, động vật hoang dã,… Đây là 
những khó khăn đòi hỏi Công ty phải luôn đề ra các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, nâng cao uy tín, 
chất lượng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hiện tại Công ty đã triển khai những dự án 
cụ thể về việc đầu tư, nâng cấp Bến xe An 
Sương nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất 
cho khách hàng. Công ty đã huy động thêm 
vốn từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông 
để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh nhằm 
thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp Bến xe An 

Ngoài những rủi ro đã đề 
cập ở trên, còn nhiều rủi ro 
mang tính bất khả kháng 
khác ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh của Công 
ty như thiên tai, hỏa hoạn, 
ô nhiễm môi trường,.. Đây 
là những rủi ro hiếm khi 
xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ 
ảnh hưởng đến hoạt động 

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty hiện có hai bến xe 
lớn là Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây. Hàng không giá rẻ ngày một phát triển; việc cạnh 
tranh không công bằng của các “xe dù”, “bến cóc” đang tạo ra mâu thuẫn rất gay gắt với xe kinh 
doanh vận tải khách theo tuyến cố định và gây mất trật tự, an toàn và ùn tắc giao thông, ảnh hưởng 
đến hoạt động của Công ty. Để có thể cạnh tranh được với những bãi xe khác, Công ty không chỉ 
chú trọng đẩy mạnh mở rộng quy mô, nâng cấp dịch vụ, các dự án đầu tư xây dựng mà còn cải tạo 
nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng với quy mô lớn đang được ráo riết chuẩn bị và thực hiện. Với chất 
lượng sau khi nâng cấp, cải tạo hai bến xe, TPS tin rằng sẽ có đủ khả năng cạnh tranh và giữ chân 
được khách hàng. 

Rủi ro về giao thông Rủi ro về gian lận hàng hóa

Rủi ro về tiến độ dự án

Rủi ro khác

Rủi ro cạnh tranh

Sương. Khi có phát sinh vướng mắc thủ tục, 
hồ sơ pháp lý, năng lực của nhà thầu,… sẽ 
dẫn đến rủi ro chậm tiến độ thi công làm 
tốn thời gian, phát sinh những chi phí không 
cần thiết, không kịp đón đầu những cơ hội 
có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín, mất lòng tin 
khách hàng.

kinh doanh, lợi nhuận của 
Công ty. Công ty luôn chủ 
động đề phòng và xây dựng 
các giải pháp ứng phó như: 
tuyên truyền nâng cao hiểu 
biết về bệnh dịch và ý thức 
bảo vệ nguồn nước cho 
công nhân viên cũng như 
người dân, các biện pháp 
phòng chống thiên tai,… 

Thường xuyên hợp tác với 
phường, xã tổ chức các hoạt 
động xã hội nhằm tuyên 
truyền, nâng cao ý thức về 
môi trường cũng như thực 
hiện an toàn phòng cháy 
chữa cháy để hạn rủi ro xảy 
ra gây thiệt hại về người và 
của.



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức nhân sự

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu

Trách nhiệm với môi trường cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019

% tăng giảm
Giá trị Tỷ trọng 

2018 Giá trị Tỷ trọng 
2019

Dịch vụ lưu đậu xe ra vào bến 33.236 78.00% 33.858 77,67% 1,87%

Dịch vụ hỗ trợ 9.393 22.00% 9.731 22,33% 3,60%

Tổng cộng 42.629 100% 43.589 100%

Nguồn thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải, chiếm gần 78% doanh 
thu thuần, bao gồm lệ phí xe khách ra vào bến, phí cung cấp dịch vụ lưu đậu và xe bus. Phần còn 
lại của doanh thu tập trung vào hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Công ty bao gồm khai thác 
kinh doanh dịch vụ, quảng cáo, dịch vụ hỗ trợ khác,… Nhìn chung cơ cấu doanh thu ở năm nay cũng 
không có thay đổi nhiều so với năm 2017 và 2018.

Tổng kết năm 2019, Công ty Cổ Phần Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn đạt lợi nhuận gộp hơn 24 tỷ đồng, 
tăng 5,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận kế toán trước thuế mà công ty mang lại vẫn ở mức cao  khi 
đạt được hơn 22 tỷ đồng thấp hơn 12,2 % so với năm 2018. Do năm 2018 có phát sinh lợi nhuận 
bất thường từ miễn tiền thuê đất, nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường này thì lợi nhuận trước thuế 
tăng 4,7% so cùng kỳ. Theo đó, công ty vẫn duy trình mức tăng trưởng ổn định qua các năm 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm

Lợi nhuận gộp 23.588 24.863 5,40%

Lợi nhuận khác 4.181 -211 -105,06%

Lợi nhuận trước thuế 25.506 22.394 -12,20%

Lợi nhuận sau thuế 20.341 17.779 -12,59%

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

77,97%

22,03%

Năm 2018

Dịch vụ lưu đậu 
xe ra vào bến

Dịch vụ hỗ trợ

77,67%

22,33%

Năm 2019
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Thời gian Chức vụ

06/2004 - 10/2006 Quản lý vận tải hành khách công cộng, Đội trưởng Công ty TNHH Vận 
tải TP. Hồ Chí Minh

11/2006 - 09/2009 Quản lý vận tải hành khách công cộng, Đội trưởng đội xe 1 Công ty 
TNHH Vận tải TP. Hồ Chí Minh

10/2009 - 12/2009 Chuyên viên Phòng kế hoạch đầu tư CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

01/2010 - 12/2010 Phó Trưởng Phòng kế hoạch đầu tư CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

01/2011 - 02/2013 Phó Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

03/2013 - 01/2015 Phó Giám đốc Bến xe An Sương CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

02/2015 - Nay Giám đốc Bến xe An Sương CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

04/2016 - 03/2019 Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám Đốc Bến xe An Sương, CTCP 
Bến bãi Vận tải Sài Gòn

01/05/2016 - nay Thành viên HĐQT CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

01/03/2019 - nay Tổng Giám đốc CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Thời gian Chức vụ

01/1986 - 10/1994
Nhân viên tổ chức lao động - tiền lương tại Công ty Công trình Giao 
thông công cộng - Sở giao thông vận tải TP.HCM

12/1994 - 06/1995 Nhân viên tổ chức hành chính - Bến xe Hóc Môn

07/1995 - 03/2004
Nhân viên phòng Kế toán Tài chính - Công ty Bến bãi Vận tải hàng hóa 
TP. Hồ Chí Minh

04/2004 - 06/2006
Phó phòng Kế toán Tài chính - Công ty Bến bãi Vận tải hàng hóa TP. Hồ 
Chí Minh

07/2006 - Nay Kế toán trưởng CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

02/01/1981

Quảng Ngãi

Việt Nam

102/6c Tây Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

12/12

Kỹ sư vận tải, Thạc sĩ Tổ chức Quản lý Vận tải đường bộ

30/04/1965

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam

87 Tầng 3 trước, Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, 
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân kinh tế

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Hiếu Tổng Giám đốc 850.000 17,00%

2 Bồ Kim Thu Nga Kế toán trưởng 18.750 0,38%

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay của những người có liên 
quan

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Không có

850.000 cổ phiếu, chiếm 17% vốn điều lệ.
Đại diện nắm giữ: 850.000 cổ phiếu, chiếm 17% vốn điều lệ
Cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Không có

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay của những người có liên 
quan

Kế toán trưởng CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Không có

18.750 cổ phiếu, chiếm 0,37% vốn điều lệ

Không có

Ông Trần Hiếu

Bà Bồ Kim Thu Nga
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STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ lao động 108 100

1 Trình độ trên đại học  03 2,78%

2 Trình độ đại học, cao đẳng  33 30,56%

3 Trình độ trung cấp, sơ cấp  52 48,15%

4 Công nhân kỹ thuật  -

5 Lao động phổ thông  20 18,52%

B Theo loại hợp đồng lao động  108 100

1 Hợp đồng không thời hạn  78 72,22%

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm  29 26,85%

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)  01 0,93%

C Theo giới tính  108 100

1 Nam  81 75,00%

2 Nữ 27 25,00%

Phân loại theo giới tính

Phân loại theo loại hợp đồng

Phân loại theo trình độ lao độngSỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG

Tính đến 31/12/2019
2,78%

30,56%

48,15%

18,52%

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

Trình độ trung cấp, sơ cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

72,22%

26,85%

0,93%

Hợp đồng không thời hạn Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

75,00%

25,00%

Nam Nữ
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STT Năm Số lượng người lao động 
(người)

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

1 2016 112  10.310000 

2 2017 107  11.650.000 

3 2018 106  12.930.000 

4 2019 106 12.660.000

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề luôn được đưa vào định hướng, tầm nhìn chiến 
lược của Công ty. Công tác nhân sự luôn được chú trọng nhằm thu hút và tạo sự gắn bó giữa Người 
lao động và Công ty. Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty đều được ký hợp đồng lao động, 
được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chế độ nhà nước hiện hành, được xét lên lương 
khi đến kỳ hạn và các chế độ khác theo quy định.

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định Pháp luật.

Đảm bảo thời gian làm việc cho người lao động khối văn phòng theo chế độ thời gian làm việc 40 
giờ/tuần và khối trực tiếp theo chế độ thời gian làm việc là 44 giờ đến 48 giờ/tuần. Bên cạnh đó, 
Công ty luôn tạo môi trường làm việc tốt cả về vật chất và tinh thần để người lao động phát huy khả 
năng trong công việc. Hằng năm, Công ty còn tổ chức tham quan nghỉ dưỡng, nhằm tạo môi trường 
sinh hoạt tập thể, gắn kết người lao động.

Công ty rất chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao. Tùy theo yêu cầu công 
việc, Công ty ban hành quy chế tuyển dụng cụ thể cho từng bộ phận, phòng ban. Song tất cả các 
chức danh đều phải đáp ứng về trình độ chuyên môn cơ bản. Cán bộ quản lý tuyển dụng phải có 
trình độ chuyên môn cao, năng động và tốt nghiệp từ các trường Đại học trong và ngoài nước. Tìm 
kiếm và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ kế cận có năng lực, có chuyên môn, giàu nhiệt huyết để dần 
tiếp nhận việc quản lý điều hành Công ty

Việc cạnh tranh trên thị trường lao động ngày càng gay gắt dẫn đến rủi ro về việc chảy máu chất 
xám, không giữ chân được nhân sự có chất lượng cho Công ty. Vì vậy, Công ty rất chú trọng đến 
công tác đào tạo và luôn tạo một môi trường làm việc tốt cho tất cả các nhân viên. Đối với các cán 
bộ quản lý, văn phòng, tùy theo yêu cầu công việc Công ty sẽ hỗ trợ chi phí đào tạo nghiệp vụ ngắn 
hạn, dài hạn cho nhân viên theo quy chế đào tạo đã ban hành. Công ty thường xuyên tổ chức các 
khóa đào tạo, tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, tập huấn về các chương trình quản lý 
kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức tham quan học tập ở 
nước ngoài cho một số cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế và công nhân ưu tú để mở mang kiến thức, 
nâng cao nghiệp vụ.

Dự án Đầu tư, nâng cấp bến xe An Sương (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư khoảng 37 tỷ đồng, bao gồm các 
hạng mục: 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, biển hiệu bến xe, phân khu chức năng bến xe. Đến nay, công ty đã triển khai thi công hoàn thành 
dự án (giai đoạn đầu) chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Công ty xây dựng chính sách lương riêng đảm bảo các chế độ lương theo quy định của Nhà nước, 
phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của người lao động.

Đảm bảo thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên hàng năm, thanh toán tiền lương 2 kỳ mỗi 
tháng, không có trường hợp chậm trả lương đối với người lao động
Hàng tháng, Công ty tiến hành đánh giá, bình bầu thi đua xếp loại lao động A, B, C và có chế độ 
khen thưởng theo hình thức lương tháng 13. Ngoài ra, nhằm tạo động lực làm việc cho người lao 
động, Công ty còn có chính sách khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về nhân sự

Bảo hiểm và phúc lợi

Chế độ làm việc

Tuyển dụng

Công tác đào tạo

Về lương thưởng

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

THU NHẬP BÌNH QUÂN

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.807 7.265

Phải thu ngắn hạn của khách hàng  366  416 

Trả trước cho người bán ngắn hạn  458  5.823 

Phải thu ngắn hạn khác  1.983  1.026 

Công ty thực hiện chính sách trả chậm duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn và uy tín như 
Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines, Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây 
Ninh... Số dư khoản phải thu từ 3 khách hàng trên tính đến cuối kỳ chiếm gần 60%, phần phải 
thu còn lại đến từ các doanh nghiệp khác. Trong năm, TPS cũng có thêm các khoản trả trước 
cho nhà cung cấp tăng đột biến đến từ việc chi tiền cho các công ty dịch vụ tư vấn xây dựng 
như Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lục Giác để thẩm tra thiết kế và phần lớn cho xây 
dựng nâng cấp mở rộng bến xe An Sương. Công ty không phát sinh các khoản phải thu dài hạn.

Ở năm 2019, tổng các khoản phải trả đã được giảm hầu hết đến từ việc Công ty đã trả hết cổ tức 
từ năm trước đó. Điều này được thể hiện thông qua tài khoản phải trả ngắn hạn khác khi giảm 
gần 20 tỷ đồng so với năm 2018. Ngoài ra, chi phí phải trả người lao động chiếm một phần lớn 
trong cơ cấu nợ và vẫn duy trì nợ lao động ở mức ổn định. Hiện tại, Công ty vẫn thực hiện tuân 
thủ chế độ lương, phụ cấp tốt và tăng đều cho nhân viên qua mỗi năm để duy trì động lực làm 
việc cũng như thưởng thêm khi nhân viên làm việc vượt định mức theo Thông tư số 28/2016/
TT-BLĐTBXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Công ty không phát sinh 
các khoản phải thu dài hạn tính đến thời điểm này.

KHOẢN PHẢI THU KHOẢN PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019

 Nợ ngắn hạn 32.982 15.174

Phải trả người bán ngắn hạn 138 498

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 0 18

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.969 1.365

Phải trả người lao động 4.865 4.428

Chi phí phải trả ngắn hạn 72 77

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 41 13

Phải trả ngắn hạn khác  22.061  2.940 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi  3.836  5.836 

ĐVT: Triệu đồngĐVT: Triệu đồng
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2018

Năm 
2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,47 4,61

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,47 4,61

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 34,77% 16,67%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 53,31% 20,00%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,47 0,47

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 47,72% 40,79%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 29,73% 25,82%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 22,42% 19,13%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 50,02% 51,86%

Hiện tại, Công ty có nguồn tiền dồi dào đến từ việc không sử dụng vốn vay, thêm vào đó là ở năm 2018, Công 
ty có nguồn vốn chủ sở hữu phát hành ra bên ngoài để tài trợ dự án nâng cấp Bến xe An Sương. Bên cạnh đó, 
TPS có chu kỳ tiền mặt lớn với việc quay vòng vốn nhanh trong năm qua dẫn đến khả năng thanh toán cao. 
Nhận thấy rõ hệ số thanh toán tăng từ 2,47 lần lên đến 4,61 lần, tăng tương đương 86,83% so với cùng kỳ năm 
trước đó.

Nhìn vào cơ cấu vốn trong giai đoạn hai năm trở lại, Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính mà sử dụng nguồn 
vốn chủ sở hữu phát hành để tài trợ vào dự án mở rộng, cải tạo Bến xe An Sương. Do đó cả 02 hệ số về cơ cấu 
vốn đều có mức giảm mạnh. Tuy không chịu áp lực việc chi trả lãi vay ngân hàng nhưng trong thời gian tới khi 
dự án đã gần đến lúc hoàn thiện thì áp lực đòi hỏi về hiệu quả hoạt động xuất hiện, áp lực về chi trả cổ tức cao.

Trong năm 2019, mảng dịch vụ chính của TPS có sự tăng trưởng ổn định khi doanh thu tăng 2,25% trong khi 
giá vốn hàng bán giảm 1,65% là nhờ việc Công ty kiểm soát tốt các chi phí đầu vào đặc biệt là nhiên liệu kể 
cả khi nền kinh tế trên thế giới có tình trạng bất ổn do liên quan đến vấn đề chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, 
năm 2018 có khoản thu nhập đột biến dẫn đến việc các hệ số về khả năng sinh lời tăng cao so với năm 2019 
và những năm khác trước đó. Khoản thu nhập bất thường này đến từ việc Công ty được hoàn lại tiền thuê đất 
từ 01/07/2014 đến ngày 31/12/2017 theo Quyết định số 1252/QĐ-CCTHM.TB ngày 21/06/2018 của Chi cục 
thuế huyện Hóc Môn và thông báo số 3445/TB-CCT-RB&TK ngày 08/05/2018 của chi cục thuế Quận 12. Loại 
trừ các khoản lợi nhuận tăng đột biến như ở năm 2018, Công ty vẫn giữ vững, duy trì về khả năng sinh lời so 
với những năm trước đó. Bên cạnh đó, Công ty cũng kỳ vọng việc hoàn thiện các dự án nâng cấp, mở rộng bến 
xe sắp tới sẽ giúp lợi nhuận tăng đáng kể.
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ CỘNG ĐỒNG

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông

Số cổ 
phiếu

Giá trị 
(đồng)

Tỷ lệ 
sở hữu

I Cổ đông trong nước 139 4.945.113 49.451.130.000 98,9% 

1 Cổ đông nhà nước 1 2.550.000 25.500.000.000 51,00% 

2 Cổ đông tổ chức 2 141.396 1.413.960.000 2,83% 

3 Cổ đông cá nhân 136 2.253.717 22.537.170.000 46,17 

II Cổ đông nước ngoài 2 54.887 548.887.000 1,10% 

1 Cá nhân 1 2.900 29.000.000 0,06% 

2 Tổ chức 1 51.987 519.870.000 1,04% 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 141 5.000.000 50.000.000.000 100,00% 

(Tính đến 31/12/2019)

Hiện nay, TPS hoạt động chính vẫn là mảng 
dịch vụ cho thuê bãi, ngoài ra còn có các dịch 
vụ sữa chữa phương tiện vì vậy không thực sự 
có nhiều nguồn nguyên vật liệu đầu vào để 
quản lý thường xuyên ngoại trừ việc 2 năm trở 
lại đây Công ty phải bảo quản nguyên vật liệu 
trong việc xây dựng nâng cấp công trình đầu tư 
cho dự án bến xe. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã 
kiểm soát rất tốt về mặt quy trình xây dựng các 
dự án, tránh gây thất thoái nguyên liệu gây tổn 
thất cho công ty.

Thời gian gần đây việc bảo vệ và tiết kiệm nước 
sạch không chỉ đã và đang được Nhà nước 
nước quan tâm theo dõi kỹ lưỡng mà Công ty 
cũng luôn chú trọng trong việc sử dụng. Lượng 
nước được định mức hóa để tránh gây lãng phí 
thiệt hại cho doanh nghiệp như: Tối ưu hóa quy 
trình vệ sinh nhà xưởng; nhắc nhở việc tắt mở 
sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm.

Đối với TPS, nguồn lao động có vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh do-
anh. Vì thế, ngoài những chính sách lương phù 
hợp, trả lương được bảo đảm đủ và đúng hạn 
thì còn có các chính sách khen thưởng bằng 
việc đánh giá mức độ hiệu quả, khả năng làm 
việc và trách nhiệm người lao động. Từ đó, 
phân loại, sắp xếp công việc phù hợp và khen 
thưởng cuối năm. Các nhân sự trong công ty 
được hưởng đầy đủ quyền lợi liên quan đến 
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được pháp 
luật quy định.

Với đặc thù ngành liên quan đến vận tải nên 
việc tiêu thụ nhiên liệu được sử dụng phổ biến 
trong sinh hoạt và kinh doanh của Công ty. 
Chính vì vậy, Công ty vẫn luôn quan tâm đến 
việc tiêu thụ nhiên liệu cũng như năng lượng 
(điện) và kiểm soát chúng thông qua các chỉ 
số định mức và dựa trên mức độ đánh giá. Nếu 
nhận thấy có dấu hiệu sử dụng mất kiểm soát 
thì Công ty sẽ tìm các phương án nhằm cắt 
giảm mức sử dụng dựa trên nguyên nhân và 
xử lý tình trạng lãng phí kịp thời. Bên cạnh 
đó, TPS đảm bảo việc tuân thủ, không vi phạm 
các quy định pháp luật về môi trường và thực 
hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý môi 
trường. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên 
truyền, chương trình đào tạo, diễn tập phòng 
cháy chữa cháy,… để nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường của cán bộ công nhân viên.

Về môi trường

Về cộng đồng

Ngoài các hoạt động kinh doanh, công ty còn 
tổ chức các hoạt động tình nguyện, hoạt động 
xã hội, gây quỹ từ thiện nhằm giúp cho địa 
phương ngày một tốt hơn. Hơn nữa, Công ty 
còn hỗ trợ tham gia các chương trình tài trợ 
phát triển địa phương, tham gia phòng chống 
tệ nạn, phát triển an ninh đô thị.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ĐVT
Thực 

hiện năm 
2018

Kế hoạch 
năm 
2019

Thực 
hiện năm 

2019

So sánh (%)
TH 

2019/
TH 

2018

TH 
2019/

KH 
2019

1 Xe khách xuất bến lượt 192.223 191.080 205.409 106,9 107,5

2
Hành khách liên tỉnh 
qua bến

lượt 4.598.626 4.561.165 4.700.850 102,2 103,1

3 Xe buýt xuất bến lượt 689.122 641.823 640.391 92,9 99,8

4
Hành khách nội tỉnh 
qua bến

lượt 19.387.689 18.091.711 18.047.804 93,1 99,8

5 Xe lưu đậu lượt 289.434 280.281 282.128 97,5 100,7
Doanh thu
(Không có miễn tiền thuê 
đất)

nghìn 
đồng 46.899.008 46.950.000 47.581.494 101,5 101,3

Nhu cầu hành khách nội tỉnh qua bến vẫn luôn chiếm lượng lớn nhất trong cơ cấu về sản lượng của 
Công ty. Tuy nhiên, lượng hành khách này đã giảm hơn 1 triệu lượt trong năm 2019 là do có nhiều sự 
ra đời của các hãng xe ôm công nghệ, giao thông vận tải quanh khu vực 02 bến xe của Công ty vẫn 
chưa được giải quyết vấn đề tắt nghẽn khi chưa hoàn toàn thực hiện xong dự án nâng cấp, mở rộng . 
Công ty đã cố gắng đẩy mạnh khai thác ở các đối tượng khách hàng khác nhằm ổn định doanh thu. 
Tuy lượt hành khách qua bến chiếm tỉ trọng lớn trong sản lượng nhưng lại chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 
trong doanh thu. Nhóm xe khách xuất bến chạy các tuyến cố định và xe buýt mang đem lại nguồn 
doanh thu lớn và ổn định hơn. 

Những nỗ lực kiểm soát tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cũng như 
hoạt động kinh doanh trên tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và có sự điều chỉnh của Bộ Giao thông vận tải 
trong việc nâng cấp các tuyến đường xung quanh bến xe đã mang về kết quả hoạt động kinh doanh 
chính của Công ty trong năm 2019 đạt chỉ tiêu kế hoạch, tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu thuần năm 
2019 trong năm đặt hơn 43 tỷ đồng, tăng 2,25% so với cùng kỳ năm 2018, giá vốn hàng bán giảm 
1,65% mang lại lợi nhuận thuần hơn 22 tỷ đồng, tăng 6,01% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận 
sau thuế năm 2019 đạt 17,7 tỷ đồng, giảm 12,6% là do năm 2018 có khoản thu nhập khác hơn 4 tỷ 
đồng từ việc Công ty được hoàn lại tiền thuế đất từ 01/07/2014 đến 31/12/2017 theo quyết định số 
1252/QĐ-CCTHM ngày 01/06/2018 của chi cục thuế Huyện Hóc Môn đối với Bến xe An Sương và 
thông báo số 3445/TB-CCT-RB&KT ngày 08/05/2018 của chi cục thuế Quận 12 đối với Bến xe Ngã 
Tư Ga.  Nếu loại trừ khoản thu nhập khác này ra thì hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy 
trì ổn định và có phần tăng trưởng tốt.

Khoản mục Năm 2018 Năm 2019 % Tăng giảm 
2019/2018

Doanh thu thuần 42.629 43.589 2,25%

Giá vốn hàng bán 19.041 18.726 -1,65%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21.324 22.606 6,01%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 20.341 17.779 -12,60%

ĐVT: Triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường ngày càng được quan tâm 
thường xuyên cộng 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. Từ đó, chất lượng các dịch 
vụ vận tải phát huy hiệu quả và thương hiệu Công ty thêm phần khẳng định, được biết đến nhiều 
hơn. Ngoài ra, nhu cầu đi lại của người dân trong năm vừa qua cũng được tăng lên đáng kể góp phần 
thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Hiện Công ty vẫn hoạt động trên tiêu chuẩn 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 giúp phát huy, cải tiến nhiều quy trình, giảm các thủ 
tục hành chính.

Ở năm 2019, tổng tài sản không có sự chênh lệch quá lớn so với 2018. Tuy nhiên tỷ trọng tài sản 
ngắn hạn đã giảm bớt bởi các khoản đầu tư dưới 1 năm đã đến ngày đáo hạn trong khi đó khoản chi 
phí xây dựng cơ bản dở dang ở tài sản dài hạn tăng lên 7,3 tỷ đến từ việc xây dựng, nâng cấp bến 
xe An Sương giai đoạn 1.

Nếu cuối năm 2018 Công ty còn tồn đọng những khoản nợ lớn đến từ các công ty cung ứng như 
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Tín Thành, Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Bảo, Công 
ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây dựng Hoàng Đạt,… thì ở năm nay, các khoản nợ đó đã được giải 
quyết từ 30-40%. Hơn nữa, quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty lại tiếp tục cải thiện ở mức tăng là 
52,14% tạo động lực làm việc cho các công nhân viên khi đạt hiệu suất cao. Hiện tại, Công ty vẫn 
không sử dụng nợ vay hay nợ thuê tài chính khác.

Cơ sở vật chất tại hai bến 
xe chưa phát triển đồng bộ; 
tiến độ dự án đầu tư nâng 
cấp Bến xe An Sương còn 
gặp nhiều khó khăn trong 
việc triển khai dẫn đến 
tới tận cuối năm 2019 vẫn 
chưa thể đưa vào sử dụng tối 
đa công suất. Bên cạnh đó 
các dự án nâng cấp hạ tầng 
giao thông xung quanh vẫn 
chưa hoàn thiện cũng khiến 
hình ảnh bến xe này vẫn 
chưa thật sự hấp dẫn khách 
hàng.

Thuận lợi

Khó khăn

Tình hình tài sản

Phí sử dụng đường bộ, các 
trạm thu phí BOT trên đường 
gia tăng. Khó khăn lớn nhất 
là nhiều doanh nghiệp vận tải 
khi tham gia giao thông trên 
100% tuyến đường BOT nhưng 
vẫn phải nộp phí bảo trì đường 
bộ theo đầu phương tiện “phí 
chồng lên phí”. Mức thu phí 
tăng cao cũng tác động rất lớn 
đến giá thành vận tải từ đó ảnh 
hưởng nhiều đến hoạt động của 
các Doanh nghiệp vận tải làm 
ảnh hưởng đến lượng phương 
tiện vào bến xe hoạt động.

Tình trạng cạnh tranh 
không lành mạnh, biến 
tướng trong vận tải hành 
khách chưa được khắc phục 
triệt để làm không chỉ ảnh 
hưởng đơn vị vận tải và đơn 
vị kinh doanh bến bãi mà 
còn ảnh hưởng an ninh trật 
tự, an toàn giao thông trên 
địa bàn thành phố.

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng giảm
Tài sản ngắn hạn 81.445 70.007 -14,04%

Tài sản dài hạn 13.404 21.023 56,85%

Tổng tài sản 94.848 91.031 -4,03%

Tình hình nợ

 Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng giảm
Nợ ngắn hạn 32.982 15.174 -53,99%

Nợ dài hạn - - -

Tổng nợ 32.982 15.174 -53,99%

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng
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NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

Thực hiện tốt các quy định về Tài chính kế toán 
năm 2019 như: Thực hiện đúng quy định các Báo 
cáo tài chính, Quyết toán thuế năm 2018 và các 
báo cáo về quản lý tài chính theo yêu cầu cua cơ 
quan cấp trên; Nộp tờ khai thuế và nộp các loại 
thuế GTGT, TNDN, TNCN đúng thời hạn quy định. 
Chi trả lương, thưởng cho Cán bộ công nhân viên 
theo đúng quy chế;

Đoàn kiểm toán nhà nước, kiểm toán hồ sơ quyết 
toán chuyên thể giai đoạn nhà nước sang Công ty 
cổ phần.

Công ty kiểm toán AFC đã thực hiện kiểm toán 
BCTC năm 2018. Ban Kiểm soát Công ty đã thực 
hiện kiểm tra, giám sát kiểm toán BCTC năm 2018 
và các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, 
6 tháng đầu năm 2019, kết quả đều được đánh giá 
tình hình tài chính của Công ty là phản ánh trung 
thực, hợp lý rõ ràng 
và minh bạch.

Triển khai việc phân phối lợi nhuận năm 2018 
theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường 
niên 2019. Hoàn thành việc chi trả tiền cổ tức năm 
2018 cho cổ đông tỉ lệ là 40%.

Trong năm, Công ty đã tuyến dụng 13 lao động 
trẻ có trinh độ để thay thế 14 lao động nghỉ việc 
và mất, bộ máy càng ngày được trẻ hoá và trình 
độ được nâng lên. Tổng sổ lao động hỉện nay là 
107 người giảm 01 người so với kế hoạch.

Giải quyết các chế độ nâng lương cho 26 trường 
họp.

Rà soát sắp xếp, bố trí nhân sự cán bộ chủ chốt 
tại các phòng ban, Kiện toàn công tác nhân sự 
phù hợp với yêu cầu điều hành quản lý tại Công 
ty: ban hành Quyết định thành lập Phòng Phát 
triển thị trường và Chăm sóc khách hàng; Tái ký 
HĐLĐ 06 trường hợp, bố nhiệm 03 trường hợp, 
tái bổ nhiệm 13 trường hợp, giao nhiệm vụ 03 
trường hợp và tử tuất cho 01 trường hợp bảo đâm 
đúng quy định.

Triển khai công tác Quy hoạch và Đào tạo sau 
quy hoạch nguồn nhân sự cấp uy và cán bộ lãnh 
đạo, quan lý giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời 
bổ sung quy hoạch đến năm 2025 và những 
năm tiếp theo.

Công tác tài chính Công tác nhân sự Công tác đào tạo
Lập báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động 
sau khi phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp Bến 
xe An Sương tháng 04/2019. Thực hiện thủ 
tục thanh lý các tài sản cố định tại Bến xe 
An Sương. Kiểm tra thanh quyết toán các hợp 
đồng xây dựng cơ bản.

Thực hỉện đây đủ các quy định đối với Công 
ty đại chúng đã lên sàn UPCoM. Công bố 
thông tin cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo 
cáo tài chính 2018 đã được công ty kiểm 
toán AFC kiểm toán và báo cáo tài chính 
năm 2017 điều chỉnh theo Biên bản của 
Kiểm toán Nhà 
nước.

Thực hiện tốt các kiến nghị theo Biên bản 
kiểm tra thuế năm 2018 của Đoàn Thanh 
tra Tổng Cục thuế và các kiến nghị của Ban 
kiểm soát Tổng Công ty.

Triển khai đào tạo nguồn nhân lực theo kế 
hoạch đề ra, nhất là đối với cán bộ diện quy 
hoạch, mạnh dạn đối mới trong việc bố trí, 
luân chuyển cán bộ, nhân viên phù hợp với 
nàng lực, sở trường công tác nhằm đap ứng 
tốt yêu cầu SXKD của Công ty. Hiện nay, có 
01 nhân sự đang học Thạc sĩ, 04 nhân sự 
đang học Đại học và Đại học văn bằng 2, 02 
nhân sự học lớp kiểm soát nội bộ, 01 nhân 
sự tham gia học CEO. 03 nhân sự học trung 
cấp chính trị.

Tố chức tập huấn công tác Phòng cháy chữa 
cháy - Thoát hiểm thoát nạn; Huấn luyện, 
đào tạo An toàn vệ sinh lao động định kỳ cho 
người lao động theo quy định tại Nghị định 
44/2016/NĐ-CP cho toàn thể Cán bộ công 
nhân viên và các điểm kinh doanh dịch vụ 
tại hai bến xe; Tổ chức cho nhân viên bảo vệ 
học nghiệp vụ bảo vệ do Công an Tp tổ chức.
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Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐỌT ngày 15/03/2019, Công ty đang triển khai 
phân kỳ dự án “Đầu tư, nâng cấp Ben xe An Sương (giai đoạn 1)” thành 02 giai đoạn 
đầu tư. Giai đoạn đầu xây dựng 03 tầng dưới nhà điều hành và các hạng mục phụ 
trợ (trừ khu vệ sinh công cộng số 3). Giai đoạn sau xây dựng 03 tầng trên còn lại của 
nhà điều hành và khu vệ sinh công cộng số 3. Thời gian thực hiện giai đoạn sau sẽ 
tùy thuộc vào nhu cầu khai thác thực tế.

Ngày 03/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 34/QĐ- HĐQT 
phê duyệt dự toán điều chỉnh và kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo phân 
kỳ đầu tư dự án “Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương (giai đoạn 1)”.

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-HĐQT, Ban điều hành Công ty đã tổ chức đấu thầu 
rộng rãi gói thầu Thi công xây dựng và gói thầu Tư vấn giám sát. Công ty đã hoàn 
thành công tác đấu thầu và tổ chức khởi công công trình ngày 20/7/2019. Đến nay, 
công ty đã triển khai thi công hoàn thành dự án (giai đoạn đầu) chuẩn bị nghiệm thu 
bàn giao đưa vào sử dụng.

Bộ Giao thông vận tải đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, nâng cấp xây dựng các tuyến đường xung quanh 
bến xe, góp phần vào tầm nhìn phát triển mạnh mẽ trong tương lai của TPS. Từ đó, ban lãnh đạo Công ty đặt 
ra những hành động cụ thể trong ngắn hạn và trung hạn để có thể tận dụng thời cơ, đồng thời nâng cao chất 
lượng, dịch vụ:

Bám sát thực hiện thành công 
những định hướng theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông của 
Công ty đã đề ra.

Sử dụng vốn hiệu quả, tập trung 
thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí, nâng cao hiệu quả quản lý 
của doanh nghiệp, quản lý chi phí 
theo từng chi tiêu được phê duyệt 
trong kế hoạch.

Tiếp tục triển khai dự án mở rộng 
Bến xe An Sương (4,8 ha), theo 
Nghị quyết HĐQT Công ty.
Chỉnh trang cơ sở hạ tầng bến bãi 
thu hút các Doanh nghiệp vận 
tải vào bến. Hoàn thành công 
trình cải tạo dãy dịch vụ sửa chữa 
thành văn phòng điều hành, bán 
vé tại Bến xe Ngã Tư Ga đảm bảo 
tiêu chuẩn bến xe loại 1 nhằm 
đáp ứng nhu cầu phục vụ các do-
anh nghiệp khai thác vận tải hành 
khách tuyến cố định.

Trong nền kinh tế chuyển đổi số 4.0, Công ty đã dần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý điều hành, duy trì và phát triển “Hệ thống quản lý và điều hành Bến xe điện tử”, nâng 
cao công tác quản trị website Công ty. Thường xuyên cập nhật các thông tin cho hành khách về luồng 
tuyến, giờ khởi hành các chuyến xe, loại xe,… nhanh chóng cập nhật công bố thông tin sự kiện có liên 
quan đến hoạt động của Công ty. Tuân thủ và chấp hành tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2015; Quy trình tác nghiệp chuẩn SOP.

Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban, đơn 
vị trong việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hoạt động đồng đều và hiệu quả.

Công ty đã liên hệ làm việc với các phòng ban của huyện Hóc Môn (Ban Bồi thường 
Giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên - Môi trường) phối hợp thực hiện các thú tục 
pháp lý về Bồi thường Giải phóng mặt bằng cho dự án. Đến nay, ủy Ban nhân dân 
xâ Bà Điểm đã hoàn thành Công tác điều tra thống kê sơ bộ danh sách hộ dân bị ảnh 
hương bời dự án. Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hóc Môn đang xây dựng 
Kế hoạch thu hồi đất trình ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phê duyệt làm căn cứ 
triển khai thục hiện.

Tại bến xe Ngã tư Ga: Hoàn thành nghiệm thu lắp đặt hệ thống PCCC, lắp đặt, thay 
thế hệ thống đèn chiếu sáng sân bãi bến xe, vận hành bảo dưỡng định kỳ trạm xư lý 
nước thải, Sửa chữa khu văn phòng, nhà ga, Thay thế, sữa chữa các nắp đan hố ga 
bị hư hỏng.; Tại bến xe An Sương: Duy tu sửa chữa mặt bãi; Lắp dựng phòng điều xe 
buýt (di dời 06 kiot tại cổng bến xe); lắp dựng phòng vé tạm; Tháo dỡ, di dời hệ thống 
điện phục vụ công tác bàn giao mặt bằng thi công dự ản Đầu tư, nâng cấp bến xe An 
Sương (giai đoạn 1).

Công tác đầu tư

Công tác hành chính

Dự án 
Đầu tư, 

nâng cấp 
Bến xe 

An Sương 
hiện hữu 

l,7ha

Dự án 
Cải tạo 
Mở rộng 
Bến xe 

An Sương 
4,8 ha

Các công 
tác 

xây dựng 
cơ bản 
khác

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Xây dựng và phối hợp các Doanh 
nghiệp vận tải triển khai thực hiện 
tốt kế hoạch phục vụ hành khách 
trong đợt cao điểm Lễ, Tết.

Thực hiện đầy đủ các quy định đối 
với Công ty đại chúng đã lên sàn 
UPCOM theo luật chứng khoán, 
phát huy việc giao dịch cổ phiếu, 
quảng bá rộng rãi đến nhà đầu tư 
và tăng khả năng huy động vốn.

Thường xuyên phối hợp cùng các 
đơn vị vận tải trong việc nâng 
cao chất lượng dịch vụ vận tải, 
các dịch vụ phục vụ hành khách 
tại hai bến. Chú trọng công tác 
đảm bảo ANTT, VSTP, PCCN..., 
tiếp tục triển khai việc nâng chất 
lượng dịch vụ tại bến xe theo chỉ 
đạo của Tổng Công ty.

Áp dụng Công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý điều hành một 
cách triệt để, có hiệu quả, nâng 
cấp phần mềm quản lý xe ra vào 
bến phù hợp theo đúng quy định 
của Bộ GTVT.

Tổ chức đào tạo nâng cao chất 
lượng trình độ đội ngũ Cán bộ 
Công nhân viên đảm bảo yêu cầu 
công việc, tổ chức sắp xếp lại bộ 
máy đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch 
SXKD năm 2020, đạt tập thể lao 
động xuất sắc. Tiếp tục giữ vững 
danh hiệu hai Bến xe trực thuộc là 
Bến xe An toàn - Văn minh.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường ngày càng phát triển, yêu cầu về môi trường của 
khách hàng ngày càng tăng vì vậy Công ty buộc phải quan tâm tới các khía cạnh môi trường, Ban lãnh 
đạo phải nâng cao nhận thực toàn thể doan nghiệp về vấn đề này.

Năm 2019, Công ty không có bất kì vi phạm nào về chính sách pháp luật trong vấn đề bảo vệ môi 
trường, tuân thủ các quy định về giữ giùn trật tự, vệ sinh môi trường. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của hành khách, các doanh nghiệp vận tải và cán 
bộ quản lý tại khu vực bến bãi. Đầu tư các trang thiết bị phục vụ kiểm soát quản lý, nâng cao năng lực 
quản lý môi trường ở cả 2 bến xe.

Con người là giá trị cốt lõi của Công ty. Công ty không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên có 
môi trường làm việc thoải mái, được cống hiến kèm với chính sách đãi ngộ tốt mà còn thường xuyên đào 
tạo đội ngũ cán bộ quản lý, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên, 
lựa chọn nhân sự có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

Xây dựng các chương trình, hoạt động từ thiện, đóng góp vì cộng đồng. Thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình 
hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn. Hợp tác với phường tổ chức các hoạt động xã hội, các cuộc thi về 
thể thao nhằm quyên góp, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Liên kết với các Công ty bảo vệ để giữ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ vệ sinh môi trường tại 
khu vực bến xe.

Tiêu thụ năng lượng & nước

Vấn đề lao động

Trách nhiệm xã hội



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban điều hành 

Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu/đại diện Tỷ lệ sở hữu

1 Ngô Quang Trung Chủ tịch 266.974 5,33%

2 Trần Hiếu Thành viên 850.000 17,00%

3 Lê Thúy Hằng Thành viên 850.000 17,00%

4 Nguyễn Xuân Điền Thành viên 850.000 17,00 %

5 Nguyễn Tấn Lực Thành Viên - 0,00%

(Tính đến 31/12/2019)

Thời gian Chức vụ

2000 - 2004 Làm việc tại Canada

2005 - 2008 Giám đốc phụ trách bán lẻ Công ty Cổ phần Vinamilk

2009 - Nay CB CNV Công ty CP TM & DV Công nghiệp Hoàng Gia

2016 - Nay Thành viên HĐQT, CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

19/10/1976

Hà Nội

Việt Nam

42 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP, HồChí Minh

12/12

Cử nhân Tài chính

(Xem ở phần Tổ chức nhân sự, lý lịch của Ban Tổng Giám đốc)

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Thành viên Hội đồng quản trị

Không có

266.974 cổphiếu, chiếm 5,34% vốn điều lệ.

Ông Ngô Quang Hiển - Anh ruột: 937.500 cổ phiếu, tỷ lệ 
18,75% / vốn điều lệ.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Vợ: 130.625 cổ phiếu, tỷ lệ 
2,61% / vốn điều lệ.

Ông Ngô Quang Trung

Thời gian Chức vụ

07/2000 - 01/2002 Cán bộ trật tự xây dựng - Kiêm phụ trách hộ tịch UBND Phường Tân Thới Hiệp

02/2002 - 06/2004
Kế toán viên, UVBCH Đoàn phường, Phó Chủ tịch Hội LHPN UBND Phường 
Tân Thới Hiệp

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

09/2009 - 03/2010 Phó phòng Kế toán Tài chính CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn

04/2010 - 04/2011
Phó phòng Kế toán Tài chính, Thành viên BKS, CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, 
BCH Đảng bộ Công ty

05/2011 - 11/2014
Phó phòng Kế toán Tài chính, Thành viên HĐQT, CTCP Bến bãi vận tải Sài 
Gòn, BCH Đảng bộ Công ty

12/2014 - 04/2015
Trưởng phòng KHĐT, Thành viên HĐQT, CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, BCH 
Đảng bộ Công ty

05/2015 - Nay
Trưởng phòng KHĐT, Thành viên HĐQT, CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn, Phó 
Bí thư Đảng ủy Công ty

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

30/04/1977

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

50/2A khu phố 2,phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, CEO

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Thành viên HĐQT, Trưởng phòng PTTT & CSKH

Không có

Đại diện nắm giữ: 850.000 cổ phiếu, chiếm 17% vốn điều lệ
Cá nhân nắm giữ: 4.062 cổ phiếu, chiếm 0,08 % vốn điều lệ

Chồng: 1.062 cổ phiếu, tỷ lệ 0,031%/vốn điều lệ. 

Bà Lê Thúy Hằng

Ông Trần Hiếu
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Thời gian Chức vụ

07/2002 - 06/2015
Nhân viên phụ trách đào tạo thuộc Phòng Kỹ thuật - Thiết kế - Công nghệ, 
Tổng công ty SAMCO.

07/2005 - 05/2006
Nhân viên nghiên cứu thị trường thuộc Bộ phận Nghiên cứu thị trường & Phát 
triển sản phẩm, Tổng công ty SAMCO.

06/2006 - 02/2010 
Chuyên viên nghiên cứu thị trường thuộc Phòng Marketing, Tổng công ty 
SAMCO.

03/2010 - 03/2012 Trưởng Bộ phận Truyền thông thuộc Phòng Marketing, Tổng công ty SAMCO.

04/2012 - 05/2017 Phó Giám đốc Marketing Tổng công ty SAMCO.

06/2017 - nay Phó Chánh văn phòng Tổng công ty SAMCO.

04/2019 - Nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Thời gian Chức vụ

05/2019 - Nay Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công Nghiệp Hoàng Gia.

04/2019 - Nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

04/09/1977

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

22B Ngô Bệ, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

12/12

20/11/1976

Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang

Việt Nam

15/9 Đường 8, KP5 Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 
Minh

12/12

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Thành viên Hội đồng quản trị

Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận 
tải Sài Gòn - TNHH MTV

850.000 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ. Trong đó:
Đại diện nắm giữ: 850.000 cổ phiếu, chiếm 17% vốn điều lệ
Cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Không có

Thành viên Hội đồng quản trị

Không có

Không có

Ông Nguyễn Xuân Điền Ông Nguyễn Tấn Lực
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tham gia lễ xuất quân phục vụ vận tải 
hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi năm 2019 tại Bến xe Miền 
Tây. Thực hiện tốt công tác phục vụ 
hành khách đặc biệt trong dịp cao 
điếm lễ tết như: Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, lễ Giỗ 
tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5, lễ Quốc 
khánh 02/9. Bến xe An Sương và Bến 
xe Ngã Tư Ga luôn bám sát tình hình 
vận tải hành khách tại hai Bến xe, 
đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 
cháy nổ, vệ sinh môi trường trong suốt 
thời gian phục vụ hành khách, đảm 
bảo tốt về an ninh trật tự, hành khách 
không bị ứ đọng tại bến và không xảy 
ra ùn tắc giao thông trong khu vực. Sở 
Giao thông vận tải thành phố khen 
tặng hoàn thành tốt công tác phục vụ 
hành khách dịp Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi năm 2019.

Tổ chức thành công các 
Hội nghị, Đại hội quan 
trọng trong năm như: Hội 
nghị tổng kết công tác xây 
dựng Đảng, sản xuất kinh 
doanh năm 2018, sơ kết 
6 tháng đầu năm 2019 và 
Hội nghị Đại biếu người 
lao động nãm 2019, Đại 
hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 qua đó 
đánh giá được các mặt 
tích cực và chỉ ra những 
hạn chế để có giải pháp 
phương hướng thực hiện 
nhiệm vụ, đăng ký thi đua 
nàm 2019.

Bộ GTVT ã ban hành Quyết định số 
1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 về 
việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
chi tiết tuyến vận tải hành khách cố 
định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến 
năm 2020 định hướng đến năm 2030. 
Theo đó, hai Bến xe của Công ty được 
tăng thêm 02 tuyến (Bến xe An Sương 
02 tuyến) và hai Bến điều chỉnh 07 
tuyến (Bến xe An Sương 03 tuyến, Bến 
xe Ngã Tư Ga 04 tuyến).

Hiện nay, xe khách tuyến cố định 
hoạt động tại hai Bến xe như sau: Tại 
Bến xe An Sương: Tống số xe đang 
hoạt động là 597 xe, 66 đơn vị vận 
tải, khai thác trên 54 tuyến. Tại Bến 
xe Ngã Tư Ga: Tồng số xe đang hoạt 
động là 345 xe, 76 đơn vị vận tảỉ khai 
thác trên 74 tuyến.

Thường xuyên rà soát tình hình 
hoạt động và làm việc với các đơn 
vị vận tải để cùng tháo gỡ khó 
khăn; Phối hợp với các đơn vị vận 
tải thường xuyên nhắc nhở nhân 
viên không ngừng nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, thái độ phục vụ 
lịch sự, nhã nhặn đảm bảo an toàn 
cho hành khách trong quá trình 
vận chuyển. Tăng cường công tác 
kiểm tra phương tiện theo các quy 
định của cơ quan quản lý tuyến; 
tuyệt đối không cho các xe không 
đủ điều kiện xuất bến; Phối hợp 
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải 
kiểm tra việc thực hiện thể lệ vận 
tải của các đơn vị nhà xe; Làm 
việc với các đơn vị vận tải về việc 
xe chạy không đúng biểu đồ giờ, 
thường xuyên bỏ tài chuyến, không 
đưa xe vào bến hoạt động; Xử lý 
các xe cố tình vi phạm; Tổ chức 
giải toả, không ùn tắc tại hai bến 
xe tạo mỹ quan độ thị trong và 
ngoài khu vực bến.

Tiến hành kiểm tra giám sát định kỳ 
công tác quan lý tại hai Bến xe sớm phát 
hiện các tồn tại từ đó đề ra các biện 
pháp khắc phục hiệu quả như kiềm tra 
nội bộ việc triển khai thực hiện các quy 
trình hoạt động như Quy trình ký kết và 
thực hiện hợp đồng khoán kinh doanh 
dịch vụ.

Triển khai các giải pháp nâng cao dịch 
vụ chăm sóc khách hàng như: Tổ chức 
02 đợt khảo sát sự hài lòng của khách 
hàng, qua đó đã nắm bắt được các phản 
ảnh của khách hàng về chất lượng dịch 
vụ đồng thời đưa ra các giải pháp nâng 
cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách 
hàng; Thường xuyên kiềm tra đâm bảo 
công tác Vệ sinh môi trường, Phòng 
cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực 
phẩm; Ký hợp đồng mua Bảo hiểm cháy 
nổ bắt buộc.

Tổ chức đấu thầu quyền kinh 
doanh dịch vụ tại Bến xe An 
Sương và Bến xe Ngã Tư ga 
nhằm quản lý, khai thác hiệu 
quả mặt bằng các điểm kinh 
doanh dịch vụ tại hai bến xe, 
tìm kiếm được các đối tác có 
năng lực tài chính, có khả 
năng tồ chức khai thác dịch vụ 
phục vụ vận tải chuyên nghiệp 
nhằm nâng cao chất lượng 
phục vụ hành khách tại hai 
Bến xe, đảm bảo an toàn thực 
phẩm, vệ sinh môi trường qua 
đó tăng doanh thu và nâng cao 
hình ảnh của Công ty.
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Chỉ tiêu 2018 2019

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 42.629 43.589

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 23.588 24.863

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21.324 22.606

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25.506 22.394

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 20.341 17.779

STT Chỉ tiêu ĐVT
Thực 

hiện năm 
2018

Kế hoạch 
năm 
2019

Thực 
hiện năm 

2019

So sánh (%)
TH 

2019/
TH 

2018

TH 
2019/

KH 
2019

1 Xe khách xuất bến lượt 192.223 191.080 205.409 106,9 107,5

2
Hành khách liên tỉnh 
qua bến

lượt 4.598.626 4.561.165 4.700.850 102,2 103,1

3 Xe buýt xuất bến lượt 689.122 641.823 640.391 92,9 99,8

4
Hành khách nội tỉnh 
qua bến

lượt 19.387.689 18.091.711 18.047.804 93,1 99,8

5 Xe lưu đậu lượt 289.434 280.281 282.128 97,5 100,7

Doanh thu
(Không có miễn tiền thuê đất)

nghìn 
đồng

46.899.008 46.950.000 47.581.494 101,5 101,3

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

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công tác điều hành được phân công cụ thể và 
chỉ đạo quyết liệt, bám sát phương hướng và 
kế hoạch hoạt động theo Nghị Quyết đại hội 
đồng cổ đông năm 2019 và định hướng của Hội 
Đồng quản trị.

Ban tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các 
Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã 
hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy 
chế phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty.

Tập trung chỉ đạo giám sát thường 
xuyên công tác triển khai thực hiện 
kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo 
Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông, 
phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc 
Công ty tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc để xử lý và quyết định 
những vấn đề phục vụ cho kinh do-
anh đạt hiệu quả cao nhất. 

Sử dụng vốn hiệu quả, tập trung thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng 
cao hiệu quả quản lý của doanh ng-
hiệp, quản lý chi phí theo từng chi 
tiêu được phê duyệt trong kế hoạch.

Tiếp tục triển khai dự án mở rộng 
Bến xe An Sương (4,8 ha), theo Nghị 
quyết HĐQT Công ty.
Chỉnh trang cơ sở hạ tầng bến bãi 
thu hút các Doanh nghiệp vận tải 
vào bến. Hoàn thành công trình cải 
tạo dãy dịch vụ sửa chữa thành văn 
phòng điều hành, bán vé tại Bến xe 
Ngã Tư Ga đảm bảo tiêu chuẩn bến 
xe loại 1 nhằm đáp ứng nhu cầu phục 
vụ các doanh nghiệp khai thác vận 
tải hành khách tuyến cố định.

Ban Tổng giám đốc đã duy trì thường xuyên 
họp giao ban. Thành phần tham dự họp đầy 
đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng 
mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, 
vướng mắc được đưa ra các biện pháp giải 
quyết ngay trong cuộc họp và thông báo xuống 
các phòng ban đơn vị để thực hiện.

Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với 
HĐQT trong công tác kiểm tra giám sát.

Tiếp tục quản lý điều hành theo tiêu 
chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001:2015; Quy trình tác ng-
hiệp chuẩn SOP”. Xây dựng Văn 
hóa Doanh nghiệp, kết nối thương 
hiệu với Tổng Công ty, quán triệt, 
tuyên truyền sứ mệnh tầm nhìn, 
giá trị cốt lõi của Công ty đến toàn 
thể người lao động và các đối tác.

Lãnh đạo đẩy mạnh công tác mở 
tuyến mới, thu hút các đơn vị tham 
gia. Mở rộng sản xuất kinh doanh 
bằng hình thức liên kết, liên doanh 
để tạo hoạt động đa dạng, hiệu quả 
cao.

Xây dựng và phối hợp các Doanh 
nghiệp vận tải triển khai thực hiện 
tốt kế hoạch phục vụ hành khách 
trong đợt cao điểm Lễ, Tết.
Thực hiện đầy đủ các quy định đối 
với Công ty đại chúng đã lên sàn 
UPCOM theo luật  chứng khoán, 
phát huy việc giao dịch cổ phiếu.

Thường xuyên phối hợp cùng 
các đơn vị vận tải trong việc 
nâng cao chất lượng dịch vụ vận 
tải, các dịch vụ phục vụ hành 
khách tại hai bến. Chú trọng 
công tác đảm bảo an ninh trật tự, 
vệ sinh thực phẩm, phòng cháy 
chữa cháy…, Duy trì, tăng cường 
mối quan hệ chặt chẽ với khách 
hàng, đáp ứng kịp thời các yêu 
cầu khách hàng đặc biệt là các 
khách hàng lớn, lâu năm.

 Áp dụng Công nghệ thông tin 
vào công tác quản lý điều hành 
một cách triệt để, có hiệu quả, 
nâng cấp phần mềm quản lý xe 
ra vào bến phù hợp theo đúng 
quy định của Bộ GTVT.



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Danh sách Ban kiểm soát

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông
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DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ Tỷ lệ 
sở hữu

Tỷ lệ 
tham dự họp

1 Lê Thị Thanh Thuận Trưởng ban 9.661 0,19%

2 Nguyễn Thị Bạch Huệ Thành viên - 0,00%

3 Võ Văn Đức Thành viên - 0,00%

(Tính đến 31/12/2019)

Thời gian Chức vụ

04/2005 - 11/2006 Nhân viên Phòng tổ chức hành chính CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

11/2006 - 01/2008 Nhân viên Phòng KTTC CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

09/2009 - 04/2011 Phó phòng Tổ chức Hành chính CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

04/2011 - 12/2013
Thành viên Ban kiểm soát đại diện vốn Nhà nước, Phó phòng Tổ chức Hành 
chính CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

01/2014 - 11/2014
Thành viên Ban kiểm soát đại diện vốn Nhà nước, Quyền Trưởng phòng Tổ 
chức Hành chính CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

12/2014 - 03/2016
Thành viên Ban kiểm soát đại diện vốn Nhà nước, Trưởng phòng Tổ chức  
Hành chính CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

03/2016 - 04/2018
Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga, Quyền Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính 
CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

04/2018 -nay Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Thời gian Chức vụ

08/2004 - 04/2014
Nhân viên Kế toán Văn phòng Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH 
MTV

05/2014 - Nay Trưởng phòng TCKT - Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô (ISAMCO)

04/2011 - 04/2018 Trưởng ban kiểm soát CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn

04/2018 -nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn17/07/1982

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

876/45 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân QTKD, Cử nhân Luật, Chứng chỉ CEO, Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

18/10/1982

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

46/B3 Tổ 46 KP 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay của những người có liên 
quan

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Không có

9.661 cổ phiếu, chiếm 0,19% vốn điều lệ

Không có

Thành  viên Ban kiểm soát CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn

Nhân viên Kế toán Văn phòng Tổng Công ty Cơ khí GTVT 
Sài Gòn - TNHH MTV

Không có

Không có

Bà Lê Thị Thanh Thuận

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ
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Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận 
thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân theo đúng 
pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành 
đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của 
Công ty.

Các cuộc họp trong năm do HĐQT triệu tập đều có đầy 
đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự. Nội dung 
cuộc họp chủ yếu về việc thực hiện Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 và 
công tác xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của Công 
ty phù hợp với mô hình “Công ty cổ phần”. Tài liệu họp 
được chuẩn bị chu đáo; thời gian, địa điểm đúng theo 
thông báo mời họp. Ngoài ra, việc lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, đúng 
quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty.

Kết thúc cuộc họp, HĐQT đã thông qua các quyết 
định phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và 
nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với quy 
định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị 
quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc đã hoạt động 
đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp 
với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Tổng 
Giám đốc đã duy trì thường xuyên họp giao ban. 
Thành phần tham dự họp đầy đủ, nội dung họp tập 
trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, 
quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra 
các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi 
cuộc họp đều được thư ký ghi chép đầy đủ nội dung 
các ý kiến chỉ đạo tổng hợp thông báo xuống các 
đơn vị sản xuất và phòng ban biết để thực hiện.

Thời gian Chức vụ

12/1991- nay Giám định viên -Trưởng trạm CTCP FCC

29/12/2016 - Nay Kiểm soát viên CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

05/10/1972

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

359/1/9E Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

12/12

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức  khác 

Số cổ phần nắm giữ hiện nay 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của những người có liên quan

Kiểm soát viên CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn

Trưởng trạm TPHCM - Phòng AP - CTCP FCC

Không có

Không có

Ông Võ Văn Đức Các nghị quyết trong năm của Hội đồng quản trị

STT Số
 Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 03/01/2019
Chốt ngày đăng ký cuối cùng và các khoản tiền dùng chi tạm ứng cổ 
tức 2018.

2 04/NQ-HĐQT 20/02/2019

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Tạ Chương Chín và 
HĐQT thống nhất giao ông Trần Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc;

Điều chỉnh bảng lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng năm 
2019.

3 14/NQ-HĐQT 05/03/2019

Thống nhất thông qua biên bản bàn giao công tác quản lý điều hành 
Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn;

Báo cáo tình hình thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp Bến xe An Sương 
1,7 ha. Thống nhất giao Ban điều hành tiếp tục triển khai dự án;

Thống nhất thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

4 16/NQ-HĐQT 14/03/2019

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2019;

Thông qua các nội dung về báo cáo kinh phí nâng cấp Bến xe Ngã Tư 
Ga đạt tiêu chuẩn bến xe loại 1;

Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc bổ sung 
thêm 01 Thành viên HĐQT từ nhóm cổ đông lớn.

5 17/NQ-HĐQT 28/03/2019

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Phan 
Nghĩa Bình. Thống nhất bầu Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Chủ 
tịch HĐQT Công ty;

Thống nhất lập Phòng nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng từ 
nguồn nhân sự hiện hữu;

HĐQT đề nghị thuê tư vấn lập thiết kế và dự toán cho việc nâng cấp 
Bến xe Ngã Tư Ga lên loại 1.

6 21/NQ-HĐQT 11/04/2019

Thống nhất thông qua các nội dung về Báo cáo kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 
tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán 
AFC Việt Nam.

Thống nhất thông qua các nội dung về Tờ trình về việc phân phối lợi 
nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, tổng quỹ lương, thù lao thành 
viên HĐQT, Ban KS, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ kế 
hoạch năm 2019 và một số vấn đề khác.
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STT Số
 Nghị quyết Ngày Nội dung

7 31/NQ-HĐQT 24/04/2019
Thông qua các nội dung về Báo cáo tình hình thực hiện dự án Đầu tư, 
nâng cấp Bến xe An Sương và nâng cấp Bến xe Ngã Tư Ga đạt tiêu 
chuẩn bến xe khách loại 1.

8 33/NQ-HĐQT 03/05/2019

Thông qua các nội dung về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh và Kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo phân kỳ đầu tư Dự án: Đầu tư, 
nâng cấp bến xe An Sương (giai đoạn 1) và nội dung Báo cáo tình hình 
thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, duy tu sửa chữa đột xuất.

9 36/NQ-HĐQT 25/07/2019

Thông qua các nội dung về Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh 
doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối 
năm 2019. Đồng thời thông qua các nội dung Báo cáo tài chính Quý 
2/2019 và 6 tháng đầu năm 2019;

Thông qua các nội dung về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2019;

Thông qua các nội dung về Quy chế Quản lý Tài chính và Quy chế phân 
phối, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Công ty.

10 39/NQ-HĐQT 12/09/2019

Thông qua các nội dung về việc thuê đơn vị tư vấn lập khái toán kinh 
phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Bến xe An Sương;

Thông qua các nội dung về việc ban hành Quy trình công bố thông tin;

Thông qua các nội dung về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung 
Quy chế Quản lý đầu tư.

11 44/NQ-HĐQT 23/10/2019
Thông qua các nội dung về Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh 
doanh 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối 
năm 2019.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
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