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I. THÔNG TIN CHUNG:  
1. Thông tin khái quát:  

 
- TênăGiaoădịch:ăCỌNGăTYăC蔚ăPH井NăNHIểNăLI烏UăSÀIăGọN  
- Gi医yăch泳ngănhậnăđĕngăkỦădoanhănghiệpăsố:ă0300631013ădoăS荏ăK院ăhoạchăvàăĐ亥uă

tưăTP.HCMăc医păl亥năđ亥uăngàyă01/09/2000ăvàăđãăđĕngăkỦăthayăđ鰻iăl亥năth泳ă20ăvàoă
ngày 09/7/2015.  

- VốnăĐiềuălệ:ă112.914.590.000ăđ欝ng.   
- Địaăchỉă tr映ă s荏ăchính:ă146ăEăNguyễnăĐìnhăChính,ăPhư運ngă8,ăQuậnăPhúăNhuận,ă

TP.HCM.  
- Sốăđiệnăthoại:ă(84.8)ă39ă979ă292ă– 39 979 393  
- SốăFax:ă(84.8)ă39ă979ă555  
- Website: www.sfc.com.vn.  
- Mãăc鰻ăphi院u:ăSFC 
 

2. Quáătrìnhăhìnhăthànhăvàăphátătri吋n: 
 

a.ăVi羽căthànhăl壱păCôngăty: 
 

TiềnăthânălàăCôngătyăCh医tăđốtăThànhăphốăH欝ăChíăMinhăđượcăthànhălậpătừănĕmă
1975ăv噂iăch泳cănĕngănhiệmăv映ăchínhălàăđảmăbảoăphânăphốiăcácămặtăhàngăch医tăđốtă
trênăđịaăbànă thànhăphố.ăThựcăhiệnă ch栄ă trươngăđ鰻iăm噂iăquảnă lỦăcácădoanhănghiệpă
nhàănư噂c,ăCôngătyăCh医tăĐốtăTP.HCMăhư荏ngă泳ngăđiă tiênăphongăđểătr荏ăthànhămộtă
trongănhữngădoanhănghiệpăđ亥uătiênăc栄aăThànhăPhốăđượcă曳yăbanăNhânăDânăThànhă
Phốă H欝ă Chíă Minhă lựaă chọnă đểă thựcă hiệnă c鰻ă ph亥nă hóaă (theoă Quy院tă Địnhă sốă
4225/QĐ-UB-KT ngày 15/08/1998). 

 
Nĕmă2000ăđượcăđánhăd医uălàănĕmătạoăbư噂căngoặtăquanătrọngăc栄aăCôngătyăCh医tă

ĐốtăTP.HCM,ăchínhăth泳căchuyểnăđ鰻iăhìnhăth泳căs荏ăhữuătừădoanhănghiệpănhàănư噂că
thànhăCôngătyăC鰻ăph亥năv噂iătênăgọiălàăCôngătyăC鰻ăph亥năNhiênăLiệuăSàiăGònă(vi院tătắtă
làăSFC),ăcóăvốnăđiềuălệă17ătỷăđ欝ng. 

 

b.ăNiêmăy院t: 
 

CôngăTyăC鰻ăph亥năNhiênăLiệuăSàiăGònăđượcă曳yăBanăCh泳ngăKhoánăNhàăNư噂că
ch医păthuậnăchoăniêmăy院tătạiăTrungăTâmăGiaoădịchăCh泳ngăKhoánăThànhăphốăH欝ăChíă
Minhăkểătừăngàyă21/09/2004ătheoăQuy院tăđịnhăsốă31/GPPH. 

 

c. Th運iăgianăcácăm嘘căs詠ăki羽năquanătrongătừăkhiăthànhăl壱păđ院nănay: 
Thực hiện ch栄 trươngăđ鰻i m噂i quản lý các doanh nghiệpăNhàăNư噂c, Công 
Ty Ch医tăĐốtăTP.HCMăhư荏ng 泳ngă điă tiênă phongă để tr荏 thành một trong 

nhữngăDNăđ亥u tiên c栄a Thành Phố được 曳y ban Nhân Dân Thành Phố lựa chọnăđể 
thực hiện c鰻 ph亥n hóa (theo Quy院tăĐịnh số 4225/QĐ-UB-KT ngày 15/08/1998). 

Nĕmă2000ăđượcăđánhăd医uălàănĕmătạoăbư噂c ngoặt quan trọng c栄a Công ty Ch医tăĐốt 
TP. HCM, chính th泳c chuyểnăđ鰻i hình th泳c s荏 hữu từ doanh nghiệpănhàănư噂c thành 
công ty C鰻 ph亥n v噂i tên gọi là Công ty C鰻 ph亥n Nhiên Liệu Sài Gòn (vi院t tắt là SFC). 

2000 
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K院t quả hoạtăđộng kinh doanh c栄a Công ty trong nhiềuănĕmăquaăđãăxâyă
dựngăđượcăuyătínăthươngăhiệu SFC trên thị trư運ngăxĕngăd亥u thành phố và 

đưaăđ院n một sự kiệnăđặc biệt là việc ký k院t “Hợp Đồng trao quyền ưu tiên lựa chọn 
cung ứng nhiên liệu” giữa Công ty C鰻 ph亥n Nhiên Liệu Sài Gòn v噂i Công ty TNHH 
BP Oil International vào ngày 20/12/2001.  

Công Ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn chính th泳c tham gia sàn giao dịch ch泳ng 
khoán ngày 21/09/2004 (tại Trung tâm GDCK TP.HCM nay là S荏 Giao 

Dịch CK TP.HCM), chỉ sauă4ănĕmăc鰻 ph亥n hóa, v噂i mã giao dịch là SFC, là 1 trong 
20 doanh nghiệpălênăsànăđ亥u tiên c栄a Thành Phố. 

Vốnăđiều lệ Côngătyăvàoăngàyăđ亥u thành lập là 17 tỷ đ欝ng (01/10/2000), 
trongăđóăvốnăNhàănư噂c chi院m 20% do T鰻ngăCôngătyăThươngămại Sài Gòn 

(SATRA – tiền thân là S荏 ThươngăNghiệp TP. HCM nắm giữ).  

Thực hiện chỉ đạo c栄a 曳y Ban Nhân dân TP.H欝 ChíăMinhă(vĕnăbản số 7518/UBND-
CNN), vào ngày 06/12/2007, T鰻ngăCôngătyăThươngămạiăSàiăGònăđãăchuyển ph亥n vốn 
NhàăNư噂căđangănắm giữ sang Công ty TNHH Một thành viên D亥u Khí TP. HCM 
(SAIGON PETRO) – Đơnăvị trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành 曳yănayălàăCơă
quanăVĕnăPhòngăThànhă曳y TP. HCM và là doanh nghiệpăđ亥u mối nhập khẩuăxĕngă
d亥u có uy tín trên thị trư運ngăxĕngăd亥u cả nư噂c.  

Ngoàiăra,ătrongănĕmă2007,ăCôngătyăđãăthực hiện thành công việc phát hành c鰻 phi院u 
để tĕngăvốnăđiều lệ từ 17 tỷ đ欝ng lên 34 tỷ đ欝ng,ăđemălại g亥n 25 tỷ đ欝ng vốn thặng 
dư;ăđ欝ng th運iătĕngăvốnăđiều lệ cho Công ty TNHH Một Thành Viên Ch院 bi院n Gỗ Tân 
Phú (Công ty con) từ 7,9 tỷ đ欝ng lên 10 tỷ đ欝ng.  

Công ty CP Nhiên LiệuăSàiăGònăđãăhoànă thànhă2ăđợt phát hành thêm c鰻 
phi院uă để tĕngă vốnă điều lệ từ 34 tỷ đ欝ng lên 45,9 tỷ đ欝ng (ngày 

12/05/2009) và lên 81 tỷ đ欝ng (ngàyă11/12/2009);ăđ欝ng th運iătĕngăvốnăđiều lệ cho Cty 
TNHH Một Thành Viên Ch院 bi院n Gỗ Tân Phú từ 10 tỷ đ欝ng lên 18 tỷ đ欝ng. 

Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn ti院p t映c phát hành thêm c鰻 phi院uăđể tĕngă
vốnăđiều lệ từ  81 tỷ đ欝ng lên 102,7 tỷ đ欝ng (vào tháng 07/2010).  

Nhưă vậy, chỉ trongă 4ă nĕmă g亥nă đây,ă vốnă điều lệ Côngă tyă đãă tĕngă một cách nhanh 
chóng, từ 17 tỷ đ欝ng lên 102,704 tỷ đ欝ng, tĕngăg医p 6 l亥n (604,11%). Vốnăđiều lệ c栄a 
Côngătyăconăcũngătĕngănhanhătươngătự: Từ 5,05 tỷ đ欝ng lên 18 tỷ đ欝ng, tĕngă3,6ăl亥n 
(356,43%). 

Cũngă trongănĕmă2010,ăCôngă tyă thànhă lập m噂iăChiăNhánhăSFCăĐ欝ng Tháp g欝m 2 
TrạmăKinhădoanhăXĕngăd亥u số 22 và 23 tại thị xã Cao Lãnh tỉnhăĐ欝ng Tháp. 

Suốt chặngăđư運ng xây dựng và phát triển, nhiều th院 hệ lãnhăđạo và nhân viên Công ty 
c鰻 ph亥n Nhiên liệuăSàiăGònăđãănỗ lực không ngừngăđể Công ty vữngăbư噂căđiă lên,ă
khẳngăđịnhă thươngăhiệu SFC trên thị trư運ng,ă đượcăĐảngăvàăNhàăNư噂c tặng nhiều 
ph亥nă thư荏ng cao quý, mà ph亥nă thư荏ng vinh dự nh医tăđánhăd医u Lễ kỷ niệmă35ănĕmă

2001 

2004 

2007 

2009 

2010 
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ngày thành lậpăCôngă tyă vàă 10ă nĕmă c鰻 ph亥nă hóaă làăCôngă tyă được Ch栄 TịchăNư噂c 
phong tặngăHuânăChươngăLaoăĐộng Hạng Nhì vào tháng 09/2010. 

Ngày 26/02/2011 Công ty kh荏i công xây dựng Cao ốcăVĕnăPhòngăCôngătyă
tại 146E NguyễnăĐìnhăChính,ăquận Phú Nhuận v噂i qui mô 6 t亥ng, t鰻ng 

diện tích xây dựng 1.454 m2;ăđ欝ng th運iăCôngătyăđãăhoànăt医t th栄 t映c chuyểnănhượng 
toàn bộ vốn Công ty con - Công ty TNHH một thành viên Ch院 bi院n gỗ Tân Phú kể từ 
tháng 11/2011.   

Ngàyă17/01/2012ăCôngătyăđãălàmăLễ động th鰻 và kh荏i công xây dựng Siêu 
thị Co.opmart Bình Triệu tại 68/1 Quốc lộ 13,ăPhư運ng Hiệp Bình Chánh, 

Quận Th栄 Đ泳c v噂i quy mô 02 t亥ng, t鰻ng diện tích xây dựng 6.597,74m2;ăđ欝ng th運i 
trongănĕmăđãăchínhăth泳căđưaăCaoăốcăVĕnăPhòngăCôngătyă“SFCăBuilding”ă tại 146E 
NguyễnăĐìnhăChính,ăquận Phú Nhuận vào hoạtăđộng.     

Thángă07/2013ăCôngă tyăđãăhoànă t医t th栄 t映că tĕngăvốnăđiều lệ từ 102,7 tỷ 
đ欝ng lên 112,9 tỷ đ欝ng thông qua việc trả c鰻 t泳c bằng c鰻 phi院u.ăNhưăvậy, 

sauă12ănĕmăc鰻 ph亥n, vốnăđiều lệ Côngătyăđãă tĕngătừ 17 tỷ đ欝ng lên 112,9 tỷ đ欝ng, 
tĕngăg医p 6,64 l亥n (664,11%). 

Ngày 28/6/2013 dự án hợp tác kinh doanh giữa Công ty C鰻 ph亥n Nhiên Liệu Sài Gòn 
và Liên hiệp HợpăTácăXãăThươngăMại Thành Phố H欝 Chí Minh (Saigon Co.op)ăđãă
chính th泳căKhaiăTrươngăSiêuăThị Co.opmart Bình Triệu tại 68/1 Quốc lộ 13,ăPhư運ng 
Hiệp Bình Chánh, Quận Th栄 Đ泳c;ăđ欝ng th運iătrongănĕmăCôngătyăđãăxâyădựng m噂i và 
đưaăvàoăsử d映ng 2 CHXD số 9 và CHXD số 13 vào cuối tháng 12/2013. 

Ngày 20/12/2013 Công ty đãăliênăk院t v噂i Ngân hàng VietinBank và MasterCard khai 
trươngădịch v映 thanhătoánăxĕngăd亥u bằng thẻ MasterCard tại CHXD số 4ăvàăđâyălàă
điểm ch医p nhận thẻ đ亥u tiên c栄a MasterCard trong ngành bán lẻ xĕngăd亥u tại Vi ệt 
Nam. d亥u tại Vi ệt Nam. 

Trongănĕm,ăCôngătyăđãăxâyădựng m噂iăvàăđưaăvàoăsử d映ng CHXD số 21 và 
CHXD số 6.ăĐ欝ng th運i,ăđược gi医y ch泳ng nhậnălàăCôngătyăđạt th泳 hạng cao 

nh医tă trongă nhómă ngànhă thươngă mại về chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt nh医t trong 
chươngătrìnhăđánhăgiáănĕngălực hoạtăđộng doanh nghiệpănĕm 2014.  

Côngă tyă đãă vinhă dự đónă nhận c運 truyền thống c栄a 曳y Ban Nhân Dân 
TP.HCM trao tặng nhân Kỷ niệmă40ănĕmăngàyăthànhălập (1975-2015). 

 Trongă nĕm,ă Côngă tyă đãă triển khai kinh doanh d亥u nh運nă thươngă hiệu 
Revotec (Công ty CP d亥u nh運n STS) trên t医t cả các CHXDăvàăđưaăngànhă

hàng d亥u nh運n vào hoạtăđộng kinh doanh chính c栄aăCôngăty.ăĐ欝ng th運i,ăđãăti院n hành 
cải tạo m噂iăvàăđưaăvàoăsử d映ng CHXD số 12 và CHXD số 04. 

Côngătyăđãăcải tạo, xây dựng m噂iăvàăđưaăvàoăsử d映ng Cửaăhàngăxĕngăd亥u 
số 20,ă đ欝ng th運i xây dựng và làm m噂i toàn bộ hệ thống nhận diện các 

CHXD; hệ thống các cửa hàng rửa xe, kinh doanh d亥u nh運n tiêu chuẩnăđápă泳ng yêu 
c亥u kinh doanh c栄a Công ty và phù hợpăcácăquyăđịnh c栄aăcơăquanăquảnălỦăNhàănư噂c. 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
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1. Ngànhăngh隠ăvàăđ鵜aăbànăkinhădoanh:ă 
a.ăNgànhăngh隠ăkinhădoanh: 
 Kinhădoanhăcácămặtăhàng:ăxĕng,ăd亥u,ănh噂t,ămỡ,ăkhíăđốt,ăb院păgas;ădịchăv映ărửa,ă

giữăxeăcácă loại;ăvậtă tư,ămáyămóc,ă thi院tăbị,ăph映ătùngăph映căv映ăkinhădoanhăxĕngă
d亥u;ăsảnăxu医tăvàălắpărápăb院păgasăcácăloại;


 Kinhădoanhănhàăhàngăĕnăuốngă(khôngăkinhădoanhătạiătr映 s荏);


 Đ亥uătưăxâyădựngăvàăkinhădoanhăkhuăthươngămại,ăxâyădựngădânăd映ngăvàăcôngă

nghiệp;ăkinhădoanhănhàă荏ă(xâyădựng,ăsửaăchữaănhàă荏ăđểăbánăhoặcăchoăthuê)
 Choăthuêămặtăbằng,ăcửaăhàng,ăkhoăbãi,ănhàăxư荏ng;ăchoăthuêăvĕnăphòng,ăcĕnăhộă

caoăc医p;
 Dịchăv映ăvậnătảiăhàngăhoáăđư運ngăbộ;ădịchăv映ăuỷăthácăvàăgiaoănhậnăhàngăhoáăxu医tă

nhậpăkhẩu;
 ĐạiălỦăbảoăhiểm;
 Kinhădoanhăb医tăđộngăsản.


b. Đ鵜a bàn kinh doanh:  

CácăCửaăhàngăXD,ăkhoăbãi,ănhàăxư荏ngầăc栄aăCôngătyănằmărảiărácă trênăcácăQuận,ă
HuyệnăthuộcăđịaăbànăTP.ăH欝ăChíăMinh. 


4. Thông tinăv隠ămôăhìnhăqu違nătr鵜,ăt鰻ăch泳căkinhădoanhăvàăb瓜ămáyăqu違nălỦ: 

 
a. Môăhìnhăqu違nătr鵜: 

 

- Đạiăhộiăđ欝ngăc鰻ăđôngă(ĐHĐCĐ)ălàăcơăquanăcóăthẩmăquyềnăcaoănh医tăc栄aăCôngă
ty.ăĐHĐCĐăcóănhiệmăv映ăthôngăquaăcácăbáoăcáoăc栄aăHĐQTăvềătìnhăhìnhăhoạtă
độngăkinhădoanh;ăquy院tăđịnhăcácăphươngăán,ănhiệmăv映ăKDăvàăđ亥uătư;ăb鰻ăsung,ă
sửaăđ鰻iăĐiềuălệăc栄aăCôngăty;ăthôngăquaăcácăchi院nălượcăphátătriển;ăb亥u,ăbãiănhiệmă
HĐQT,ăBanăKiểmăsoát;ăquy院tăđịnhăbộămáyăt鰻ăch泳căc栄aăCôngătyăvàăcácăquyềnă
hạn,ănhiệmăv映ăkhácătheoăquyăđịnhăc栄aăluậtăphápăvàăđiềuălệ. 

- Hộiăđ欝ngăquảnătrịă(HĐQT)ăg欝mă5ăthànhăviênăcóănhiệmăkỳă5ănĕmădoăĐHĐCĐă
b亥uăra,ălàăcơăquanălãnhăđạoăcaoănh医tăc栄aăCôngătyăgiữaă2ăkỳăĐHĐCĐ;ăcóătoànă
quyềnănhânădanhăCôngătyăđểăquy院tăđịnhămọiăv医năđềăcóăliênăquanăđ院năm映căđích,ă
quyềnălợiăc栄aăCôngătyăngoạiătrừănhữngăv医năđềăthuộcăthẩmăquyềnăc栄aăĐHĐCĐ. 

- BanăKiểmăsoátă(BKS)ădoăĐHĐCĐăb亥uăraăg欝mă3ăthànhăviênălàăt鰻ăch泳căthayămặtă
c鰻ă đôngă đểă kiểmă soátă mọiă hoạtă độngă kinhă doanh,ă quảnă trịă vàă điềuă hànhă c栄aă
Côngăty.ăBanăkiểmăsoátăcóănhiệmăkỳălàmăviệcătươngăđươngănhiệmăkỳăHĐQT. 

- BanăT鰻ngăGiámăđốcă(BTGĐ)ăCôngătyădoăHĐQTăb鰻ănhiệmăcóănhiệmăkỳă3ănĕm,ă
g欝m:ăT鰻ngăGiámăđốcă vàăPhóăT鰻ngăGiámăđốc.ăT鰻ngăGiámăđốcă làă ngư運iă điềuă
hànhăhoạtăđộngăhàngăngàyăc栄aăCôngă ty,ă trựcă ti院păchịuă tráchănhiệmă trư噂căHộiă
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đ欝ngăQuảnătrịăvềăviệcăt鰻ăch泳c,ăquảnălỦăđiềuăhànhăcácăhoạtăđộngătácănghiệpăhàngă
ngàyăc栄aăCôngăty,ăsửăd映ngăcóăhiệuăquảăcácăngu欝nălựcăc栄aăCôngătyăvàăthiăhànhă
cácăquy院tănghị,ăquy院tăđịnhăc栄aăHộiăđ欝ngăquảnătrị. 

- Cơăc医uăt鰻ăch泳căc栄aăCôngătyăđượcăxâyădựngătrênănguyênătắcăphânăcông,ăquảnălỦă
theoăcácăch泳cănĕngăcôngăviệc,ăcóămốiăquanăhệăchặtăch胤ăv噂iănhau.ăT鰻ngăGiámă
đốcăquảnălỦăvàăđiềuăhànhăcôngăviệcăthôngăquaăviệcăphânăc医p,ăphânăquyềnăchoă
Trư荏ng cácăbộăphậnăđểăgiảiăquy院tăcácăcôngăviệcăc映ăthể. 

 

b. Sơăđ欝ăt鰻ăch泳c:ă 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

5. Đ鵜nhăh逢噂ngăphátătri吋n: 
 

V噂iădựăbáoătìnhăhìnhăkinhăt院ăth院ăgi噂iăti院păt映căxuăhư噂ngătĕngătrư荏ngă鰻năđịnh,ă
môiătrư運ngăđ亥uătưăkinhădoanhătrongănư噂căngàyăcàngăđượcăcảiăthiện,ăkinhăt院ăvĩămôă
鰻năđịnh,ălạmăphátăđượcăkiểmăsoát..ătuyănhiênăs胤ăcònănhiềuăkhóăkhĕn,ătháchăth泳cătácă
độngă đ院nă kinhă t院ă nư噂că ta,ă Hộiă đ欝ngă quảnă trịă đãă cùngă Bană điềuă hànhă phână tíchă
nhữngă thuậnă lợiă vàă khóă khĕn,ă nhữngă cơă hội,ă tháchă th泳că đốiă v噂iăCôngă tyă đểă xây 
dựngăđịnhăhư噂ngăchi院nălượcăchoănhững nĕmăti院pătheoănhằmăđạtăm映cătiêuăphátătriểnă
lâu dàiăc栄aăCôngătyăđãăxâyădựngăt亥mănhìn,ăs泳ămệnhăvàăgiáătrịăcốtălõiăc栄aămình. 

a. T井MăNHỊN:ăCôngătyăC鰻ăPh亥năNhiênăLiệuăSàiăGòn - SFCălàăCôngătyăphátătriểnă
bền vữngăvàăhiệuăquả,ăhư噂ngăđ院năm映cătiêuătr荏ăthànhămộtătrongănhữngăcôngătyă
kinhădoanhăxĕngăd亥uăhàngăđ亥uătạiăThànhăphốăH欝ăChíăMinhăvàăcácătỉnhălânăcận. 

T蔚NGăGIÁMăĐ渦C 

Đ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐỌNG 

H浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 BANăKI韻MăSOÁT 

P.ăT蔚ăCH永C–HÀNH CHÁNH 

KHOăXĔNGăD井Uă30/4 CHKDăXĔNGăD井U 

P.ăKDăXĔNGăD井U P. KT - ĐT P. K蔭 TOÁN-TÀI CHÍNH 

PHịăTGĐ 

CHKDăD井UăNH云N 

 

CHKD GAS 
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b. S永ăM烏NH:ăSFCămangălạiăsựăhàiălòngăchoăkháchăhàngăthôngăquaăsảnăphẩmăvàă

dịchăv映 đạtăch医tălượngăcao;ăcamăk院tămangălạiăgiáătrịăcaoănh医tăvàăsựăthịnhăvượngă
choăc鰻ăđôngăvàăcánăbộă - nhânăviênăcôngă ty;ăđ欝ngă th運iăđóngăgópăvàoăsựăphátă
triểnăc栄aăcộngăđ欝ngăvàăxãăhội. 

 
c. GIÁăTR卯ăC渦TăLÕI: 
 

- Tuânăth栄:ăPhápăluật,ănộiăquyăvàăcácăquyăđịnh,ăquyătrình,ăquyăch院...ăc栄aăCôngă
ty. 

 
- Trungăthực:ăV噂iăkháchăhàng,ăđốiătác,ăCôngătyăvàănhữngăngư運iăxungăquanh. 
 
- Chuyênănghiệp:ăChuyênătâmăvàătậnălựcăv噂i côngăviệcăđểătạoăhiệuăquảăcaoănh医t. 

 

d. Cácăm映cătiêuăđ嘘iăv噂iămôiătr逢運ng,ăxưăh瓜iăvàăc瓜ngăđ欝ngăc栄aăCôngăty: 

Xĕngăd亥uăđóngăvaiătròăh院tăs泳căquanătrọngătrongănềnăkinhăt院ăquốcădânăvàăđ運iăsốngă
c栄aăconăngư運iănhưngătrongăquáătrìnhăphânăphối,ăxĕngăd亥uăítănhiềuăđãăgâyăôănhiễmă
môiătrư運ngăcũngănhưăảnhăhư荏ngăt噂iăs泳căkhoẻăc栄aăconăngư運iăvàăđặcăbiệtă荏ăThànhă
phốăH欝ăChíăMinhănơiămàănhuăc亥uătiêuăth映ăxĕngăd亥uăr医tăl噂n.ăV噂iătácăhạiădoăxĕngăd亥uă
gây ra và trongăkhảănĕngăc栄aămình, Côngă tyă đãăđềă raănhữngăgiảiă phápănhằmăcảiă
thiệnăđiềuăkiệnălàmăviệcăchoăngư運iălaoăđộng,ăgiảmăthiểuăôănhiễmămôiătrư運ngăvàăbảoă
vệă s泳căkhỏeăcộngăđ欝ngănhư:ăThựcăhiệnăbáoăcáoăgiámăsátămôiă trư運ng,ă lậpă s鰻ăch栄ă
ngu欝năthải,ăthuăgomăch医tăthảiănguyăhại,ălậpăphươngăánăphòngăngừaă泳ngăphóăsựăcốă
hóaăch医tăchoăcácăCửaăhàngăXDătheoăquyăđịnh;ăThựcăhiệnăChươngătrìnhă5S;ăTriệtăđểă
sửăd映ngăhệăthốngăthuăh欝iăhơiătạiăcácăCửaăhàngăXD;ăTrangăbịăbảoăhộălaoăđộng,ăthựcă
hiệnă ch院ă độă b欝iă dưỡngă độcă hạiă choă ngư運iă laoă động;ăKhámă s泳că khỏeă địnhă kỳă vàă
khámăchữaăbệnhănghềănghiệpăchoănhânăviênăbánăhàng; Hu医năluyệnăvềăanătoànăvệă
sinhălaoăđộng,ăPCCNầ. 

Bênăcạnhăhoạtăđộngăkinhădoanh,ăCôngătyăcũngăr医tăquanătâmăđ院năcácăhoạtăđộngăcôngă
đ欝ngănhư:ăxâyădựngăquỹătươngătrợ,ăquỹăhọcăb鰻ngă“NguyễnăĐ泳căCảnh”ănhằmăhỗătrợ,ă
giúpăđỡăchoăCBNV;ăhằngănĕmăt鰻ăch泳cătraoăhọcăb鰻ngăchoăconăCBNVăhọcăgiỏi,ănhậnă
vàă nuôiă dưỡngă bàă mẹă Việtă Namă Anhă Hùngă trongă hơnă 19 nĕmă qua;ă vậnă độngă
CBCNV đóngăgópă t鰻ă ch泳că traoăquàă choăhọcă sinhănghèo,ăgiaăđìnhă chínhă sách,ă trẻă
khuy院tătật,ăm欝ăcôiăgặpăkhóăkhĕnănơiăxaăxôiăhẻoălánhầ.ăNhữngănộiădungătrênăcũngă
là mộtă trongă nhữngă m映că tiêuă chi院nă lượcă c栄aă Côngă tyă trongă quáă trìnhă hoạtă độngă
nhằmăgópăph亥năđưaăCôngătyăphátătriểnăbềnăvữngăvàălâuădài,ăđ欝ngăth運iăthểăhiệnătinhă
th亥nătươngăthânătươngăáiăc栄aădânătộcăvàănângăcaoăỦăth泳c,ătráchănhiệmăc栄aăngư運iălaoă
độngăđốiăv噂iăcộngăđ欝ngăxãăhội. 

 
6. Cácăr栄iăro: 
a. R栄iăroăkinhăt院: 

Sựăphátătriểnăngànhăxĕngăd亥uăgắnăchặtăvàoăsựăphátătriểnăc栄aănềnăkinhăt院ănóiăchungăvàă
nhữngăchínhăsáchăkinhăt院ăđiềuăti院tăchoăngànhănóiăriêng.ăKinhăt院ăphátătriểnănhanhăs胤ă
làmăgiaătĕngănhuăc亥uătiêuădùngăcáănhânăcũngănhưăc栄aăcảăxãăhộiăvàăngượcălại.ăTheoă
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báoăcáoătìnhăhìnhăkinhăt院- xãăhộiăc栄aăChínhăph栄ăt鰻ngăsảnăphẩmătrongănư噂că(GDP) 
nĕmă2013ălàă5,4%,ănĕmă2014ălàă5,98%,ănĕmă2015ălàă6,68%,ănĕmă2016ălàă6,21%ăvà 
nĕmă2017 GDPăđạt 6,81% đâyălàăm泳cătĕngăcaoănh医tătrongă10ănĕmăqua choăth医yăsựă
phátătriểnănềnăkinhăt院ăđangăcóănhiềuăchuyểnăbi院nătíchăcực,ăđúngăhư噂ng. Tuy nhiên, 
nềnăkinhăt院ătrongănư噂căvẫnăphảiăđốiămặtăv噂iănhữngăkhóăkhĕn,ătháchăth泳c nhưăch医tă
lượngă tĕngă trư荏ng, bộiă chiă ngână sách,ă nĕngă su医tă laoă động th医p, thiên tai xảyă raă
nhiềuăvàăliênăt映căđãăảnhăhư荏ngăđángăkểăđ院nătìnhăhìnhăsảnăxu医tăkinhădoanhăc栄aăcácă
doanhănghiệpăvàăđ運iăsốngănhânădân.     

 
Trongătìnhăhìnhăđó,ăCôngătyăti院păt映căphátăhuyăth院ămạnhăc栄aămìnhăvàăthựcăhiệnămột 
sốăbiệnăphápănhư:ăXâyădựng,ăcảiă tạoănângăc医păcácăCửaăhàngăXDăhiệnăhữu,ăđ亥uătưă
trangăthi院tăbịăm噂i,ăxâyădựngăchươngătrìnhăchĕmăsócăkháchăhàng,ăti院tăgiảmăchiăphíầă
t鰻ăch泳căvàăm荏ărộngămạngălư噂iăkinhădoanhăngànhăhàngănh噂t,ăhợpătácăv噂iăđơnăvịărửaă
xe thông minh nhằmătĕngălợiănhuậnăvàăthuậnătiệnăchoăkháchăhàngăkhi sửăd映ngădịchă
v映ătrongăhệăthốngăc栄aăSFC. 

b. R栄iăroăth鵜ătr逢運ng: 
Ngànhăxĕngăd亥u,ăxétătừănhiềuăgócăđộ,ălàămộtăngànhăhàngăquanătrọngămàăchoăđ院nănayă
vẫnăchịuăsựăquảnălỦătrựcăti院păc栄aăNhàănư噂c,ăngu欝năcungăc医păxĕngăd亥uăc栄aăViệtăNamă
ph映ă thuộcăvàoănhậpăkhẩuănênăgiáăxĕngăd亥uă s胤ă thayăđ鰻iă theoăgiáăxĕngăd亥uă trênă thịă
trư運ngăth院ăgi噂i.ăTheoădựăbáoănhuăc亥uăd亥uămỏăcóăthểătĕngămạnhătrongănĕmă2018ăkhiă
kinhăt院ătoànăc亥uăph映căh欝iăvàăti院păt映cătĕngătrư荏ngămạnh,ătuyănhiênăv噂iăthỏaăthuậnăcắtă
giảmăsảnălượngăc栄aăOPECăvàăđốiătácăthìăkhảănĕngăcungăc亥uăcóăthểăm医tăcânăđốiătừăđóă
đẩyăgiáăd亥uăđiălên.ăDoăxĕngăd亥uălàămặtăhàngăkhôngăcóăsảnăphẩmăthayăth院ănênălượngă
sảnăphẩmătiêuăth映ăcũngăkhôngăthayăđ鰻iănhiềuăkhiăcóăbi院năđộngăvềăgiá,ătuyănhiênăm泳c 
thùălaoăcácănhàăphânăphốiădànhăchoădoanhănghiệpăKDXDăs胤ăđược điềuăchỉnhătrongă
nhữngăl亥nătĕngăgiảmăgiá.ăĐểăcóăm泳căthùălaoătốtănh医t,ăCôngătyăxâyădựngăchínhăsáchă
muaăhàngălinhăhoạtănhằmăgópăph亥nănângăcaoăhiệuăquảăchoăCôngăty. 

c. R栄iăroăphápălu壱t: 
Từămộtădoanhănghiệpănhàănư噂căchuyểnăđ鰻iă thànhăcôngă tyăc鰻ăph亥n,ăhoạtăđộngăc栄a 
Côngă tyăNhiênăLiệuăSàiăGònăchịuă sựă điềuă chỉnhăvàă chịuă ảnhăhư荏ngăc栄aăcácă luật,ă
nghịăđịnh,ăthôngătưăhư噂ngădẫn...ăliênăquanăđ院năcôngătyăc鰻ăph亥n,ăch泳ngăkhoánăvàăthịă
trư運ngăch泳ngăkhoán.ăDoăđó,ăr栄iăroăvềăviệcăsửaăchữa,ăthayăđ鰻iăc栄aăcácăquyăđịnhătừă
cácăcơăquanăquảnălỦăNhàănư噂călàăt医tăy院uăvàăkhôngăthểătránhăkhỏi. 
Ngoàiănhữngăảnhăhư荏ngăc栄aăphápăluậtăvềăthịătrư運ngăch泳ngăkhoánăvàăc鰻ăph亥năhoá,ă
Côngătyăcònăphảiăchịuăr栄iăroăvềăphápăluậtăliênăquanăt噂iăcácăchínhăsáchăthu院ăxu医tănhậpă
khẩu,ăđặcăbiệtălàăthu院ănhậpăkhẩuămặtăhàngănhiênăliệuăxĕngăd亥uăvàăcácătiêuăchuẩnăvềă
xĕngăd亥uădoăNhàănư噂căquyăđịnh.  
ViệcăthựcăhiệnăNghịăđịnhă83/2014/NĐ-CPăngàyă03/9/2014ăvềăKinhădoanhăxĕngăd亥u 
vàă thôngă tưă38/2014/TT-CP đãă tĕngăcư運ngă tính cạnhă tranh,ăcôngăkhai,ăminhăbạch; 
quảnălỦăchặtăchẻăhệăthốngăphânăphối,ăđảmăbảoăcungă泳ngă鰻năđịnhătrongăhệăthống,ầ.  

 
Đốiăv噂iăCôngătyăđểăgiảmăthiểuăr栄iăroănày,ăHĐQTăvàăBanăđiềuăhànhăthư運ngăxuyênă
theoădõi,ăphânătích,ădựăbáoătìnhăhìnhăquaăđóă lựaăchọnăvàăđưaăraănhữngăbiệnăphápă
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kinhădoanhăphùăhợpătrongătừngăth運iăkỳăgiúpăCôngătyăđạtăhiệuăquảăkinhădoanhă tốtă
nh医t. 

d. R栄iăroăngànhăngh隠: 
Ngànhănghềăc栄aăCôngătyălàăkinhădoanhăxĕngăd亥u,ăđâyălàăngànhăhàngădễăgâyăcháy,ă
n鰻,ăhỏaăhoạn.ăDoăvậy,ăCôngătyăluônătuânăth栄ăcácăquyăđịnhăvềăcôngătácăATVSLĐ,ă
Phòngă chốngăcháyăn鰻,ăPCCCăđượcă triểnăkhaiăvàă thựcăhiệnănghiêmă trongă toànăhệă
thống,ăCôngătyăđãăthư運ngăxuyênăkiểmătraăhệăthốngăbáoăcháyătựăđộngăk院tănốiătrungă
tâmăvàăvậnăhànhăhệăthốngăchữaăcháyăbằngăbộtăFoamătạiăcácăCHXDănhằmăđảmăbảoă
hệăthốngăluônăluônăhoạtăđộngătốt.ăĐ欝ngăth運i,ăCôngătyă thựcăhiệnăđàoătạoănângăcaoă
ki院năth泳c,ăthựcăhànhăcôngătácăPCCCăchoătoànăthểăCBăNVăvàămuaăbảoăhiểmăcháyăn鰻ă
bắtăbuộcătheoăquyăđịnhănhằmăhạnăch院ătốiăđaăthiệtăhạiăchoăCôngăty. 

e. R栄iăroătínăd映ng: 
Làăđơnăvịăkinhădoanhăbánălẻăxĕngăd亥u,ăCôngătyă thư運ngăxuyênăbánăhàngătrảăchậmă
choămộtăsốăkháchăhàngăcôngănghiệp, đạiălỦầăđaăph亥năv噂iăhìnhăth泳cătínăch医p,ăvìăvậyă
r栄iă roă từă việcă kháchă hàngăkhôngă thựcă hiệnă đúngă camăk院tă theoă nhữngăđiềuă khoảnă
trongăhợpăđ欝ngădẫnăđ院năt鰻năth医tăvềătàiăchính.ăĐểăhạnăch院ătốiăđaăr栄iăroănày,ăHộiăđ欝ngă
quảnătrịăc栄aăCôngătyăđãăbanăhànhăquyăch院ăbánăhàngăv噂iăcácăquyăđịnhăchặtăch胤ăvềă
cácăđốiătượngămuaăhàng,ăđịnhăm泳căbánăhàng,ăhạnăm泳cănợăvàăth運iăgianănợămộtăcáchă
c映ă thể.ăĐ欝ngă th運i,ăBanăđiềuăhànhăCôngă tyă thư運ngăxuyênă theoădõiănợăphảiă thuăđểă
đônăđốcăthuăh欝i,ătĕngăcư運ngăcôngătácăkiểmătra,ăkiểm soátănhằmăgiảmăthiểuăr栄iăroăvàă
kiênă quy院tă ch医mă d泳tă hợpă đ欝ngă đốiă v噂iă nhữngă kháchă hàngă cóă côngă nợă dâyă dưa,ă
khôngăthựcăhiệnăđúngăcamăk院tăhợpăđ欝ng. 

II.  TỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăTRONGăNĔM: 

Kinhăt院ă- xãăhộiănư噂cătaănĕmă2017ădiễnăraătrongăbốiăcảnhăkinhăt院ăth院ăgi噂iăti院păt映căđàă
ph映căh欝i,ăcácănềnăkinhăt院ăl噂nănhưăMỹ,ăTrungăQuốc,ăNhậtăăBản,ăLiênăminhăChâuăÂuăđạtăm泳că
tĕngătrư荏ngăkhảăquan.ăHoạtăđộngăđ亥uătư,ăthươngămạiătoànăc亥uăcóăxuăhư噂ngăcảiăthiệnărõărệtă
cùngăv噂iăniềmătinăc栄aăngư運iătiêuădùngătĕngălênălàăcácăy院uătốătácăđộngătíchăcựcăđ院năsảnăxu医tă
trongănư噂c.ă雲ătrongănư噂c,ănĕmă2017ăđánhăd医uăkỷăl映căvềătỷălệătĕngătrư荏ngăkinhăt院,ăthuăhútăvốnă
đ亥uătưănư噂căngoài,ăkimăngạchăthươngămạiăhayăkháchăduălịchăđ院năViệtăNam.ăTuyănhiênăbộiă
chiăngânăsách,ănĕngăsu医tălaoăđộngăth医p,ăthiênătaiăvẫnălàănhữngătháchăth泳căv噂iănềnăkinhăt院. 
Đốiă v噂iă ngànhăxĕngăd亥u,ă Thịă trư運ngăxĕngăd亥uăViệtăNamăngàyăcàngăhộiănhậpăsâuăvàoă thịă
trư運ngăxĕngăd亥uăkhuăvựcăvàăth院ăgi噂iănênăcácăcơăch院ăkinhădoanhăxĕngăd亥uăđãăd亥nătheoăhư噂ngă
thịătrư運ng,ăNghịăđịnhă83/2014ăNĐ-CPăc栄aăChínhăph栄ălàămộtătrongănhữngăđịnhăch院ăcơăbảnăc栄aă
Chínhăph栄ătừngăbư噂căthịătrư運ngăhóaăđưaăhoạtăđộngăxĕngăd亥uătheoăcơăch院ăthịătrư運ngăđ亥yăđ栄,ă
khuy院năkhíchădoanhănghiệpăkinhădoanhăxĕngăd亥u,ăđ欝ngăth運iătĕngătínhăcạnhătranh,ăcôngăkhai,ă
minhăbạch.ăTrongănĕmă2017ăgiáăxĕngăd亥uăđãăcóă24ăkỳăđiềuăchỉnhătrongăđóăcóă9ăl亥nătĕngă
giá;ă8ăl亥năgiảmăgiáăvàă7ăl亥năgiữănguyên.ăSongăsongăđó,ăviệc thựcăhiệnăcôngătácăquyăhoạchă
vàăcácăquyăđịnhănghiêmăngặtăc栄aăNhàănư噂c,ă ngànhăhàngăđốiăv噂iăcácăđơnăvịăkinhădoanhăxĕngă
d亥u;ăsựăcạnhătranhăgayăgắtăc栄aăcácăđơnăvịăcùngăngànhăhàngăngàyăcàngăcaoăvềădịchăv映,ăm荏ă
rộngămạngălư噂i...đãăảnhăhư荏ngătrựcăti院păđ院năhoạt độngăkinhădoanhăc栄aăCôngăty. 
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V噂i nỗ lực và quy院tătâmătrongănĕmăquaătập thể CBNVăCôngătyăđãăvượt qua những 
khó khĕn, thử tháchăđể trư荏ng thành và phát triển bền vững, khẳngăđịnh vị th院 thươngă
hiệu trên thị trư運ng.ăSauăhơnă16ănĕmăc鰻 ph亥năhoá,ăSFCăđãăđạtăđược những thành công 
nh医tăđịnh, tr荏 thành một Công ty c鰻 ph亥năkinhădoanhăthươngămại dịch v映 đaăngànhăv噂i 
vốnăđiều lệ đạt 112,9 tỷ đ欝ng, t鰻ng giá trị tài sản 491,770 tỷ đ欝ng, lợi nhuận c栄a Công 
tyă luônă tĕngă trư荏ng,ă thươngă hiệuă SFCă đãă chi院mă được lòng tin c栄aă ngư運i tiêu dùng, 
khẳngăđịnhăđược vị trí trên thị trư運ngăxĕngăd亥uăvàăcũngălàămột trong những Công ty c鰻 
ph亥n có giá trị c鰻 phi院u giao dịchătươngăđối 鰻năđịnh trên thị trư運ng ch泳ng khoán. 

  Những chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Cty SFC thực hiện trong những năm qua:                                
               Đvt: Triêu ̣đồng 

Ch雨 tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 

Doanh thu thu亥n 2.447.222 2.565.876 1.409.715 1.132.996 1.321.749 

Lợi nhuậnătrư噂c thu院 26.410 47.886 51.406 54.173 39.995 

Lợi nhuận sau thu院 19.624 37.252 39.690 43.181 31.834 

T鰻ng tài sản 446.078 442.288 449.247 519.328 491.770 

Vốnăđiều lệ 112.915 112.915 112.915 112.915 112.915 

C鰻 t泳c (%) 16% 20% 25% 28% 30% 

- Doanh thu thực hiệnănĕmătrư噂c giảm so v噂iănĕmăsauă làădoăgiáăbánă lẻ xĕngăd亥u 
bi院năđộng. 

- T鰻ng lợi nhuậnătrư噂c thu院 trongă5ănĕmălàă219,87ătỷ bình quân mỗiănĕmă43,974ătỷ 
Nĕmăcaoănh医t là 54,173 tỷ,ănĕmăth医p nh医t là 26,410 tỷ. 

- Tháng 7/2013ăCôngătyăđã hoàn t医t th栄 t映c tĕngăvốnăđiều lệ từ 102,7 tỷ đ欝ng lên 
112,9 tỷ đ欝ng thông qua việc trả c鰻 t泳c bằng c鰻 phi院u,ănhưăvậy vốnăđiều lệ Công 
tyăđãătĕngăg医p 6,64 l亥n so v噂i vốnăđiều lệ banăđ亥u.   

- T鰻ng tài sản: Từ 446,079 tỷ đ欝ngănĕmă2013ătĕngălênă491,770 tỷ đ欝ngănĕmă2017. 

- C鰻 t泳cătĕngăquaăcácănĕm,ăn院uănĕmă2013ăc鰻 t泳călàă16%ăthìăđ院nănĕmă2017ăc鰻 t泳c 
dự ki院n là 30%. 
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2. T鰻ăch泳căvàănhânăs詠:  
a.ăăDanhăsáchăBanăđi隠uăhành. 

 

ỌngăPhanăNg丑căHùng T鰻ngăGiámăđ嘘c 
- Nĕmăsinh: 1979 
-   Trìnhăđộăchuyênămôn: Thạcăsỹăkinhăt院 

Bà Bùi Hoài Châu PhóăT鰻ngăGiámăđ嘘c 
- Nĕmăsinh: 1968 
-   Trìnhăđộăchuyênămôn: Cửănhânăkinhăt院. 

BàăVõăTh鵜ăThu K院ătoánătr逢荏ng 
- Nĕmăsinh: 1978 
-   Trìnhăđộăchuyênămôn: CửănhânăTàiăchínhăK院ătoán 

2013-2017 
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b. Nh英ngăthayăđ鰻iătrongăBanăĐi隠uăhành:ăkhông   
c. S嘘ăl逢嬰ngăcánăb瓜,ănhânăviên:  

- S嘘ăl逢嬰ngăcánăb瓜,ănhânăviên:  
Sốă lượngă ngư運iă laoă độngă trongă Côngă tyă đ院nă th運iă điểmă ngàyă 31/12/2017 là 247 
ngư運i. 

Cơăc医uălaoăđộngăphânătheoătrìnhăđộăc映ăthểănhưăsau: 
 

Stt 
 

Trìnhăđ瓜 
S嘘 l逢嬰ng 
(ng逢運i) 

Kh嘘i gián 
ti院p  

Kh嘘i tr 詠c 
ti院p  

Tỷ l羽  
(%) 

1 Thạcăsĩ 1 1  0,4 

2 Ðại học 28 25 3 11,3 

3 Caoăđẳng 4 3 1 1,6 

4 Trung c医p 34 3 31 13,8 

5 C医p 3 117 8 109 47,4 

4 C医p 2 61 10 51 24,7 

5 C医p 1 2  2 0,8 

 T鰻ng c瓜ng  247 50 197 100 

 
- Chínhăsáchăđàoăt衣o,ăl逢ơngăth逢荏ng,ătr嬰ăc医p:  

• Chính sách đào tạo:
 

CôngătácăđàoătạoăluônăđượcăCôngătyăchúătrọng,ăđặcăbiệtălàănhữngăcánăbộătrẻănhằmănângă
caoătrìnhăđộ,ăch医tălượngăhiệuăquảăcôngăviệc. Trongănĕm,ăCôngătyăđãăt鰻ăch泳căhu医năluyệnă
choăNgư運iălaoăđộngăvềăcôngătácăbảoăhộă- anătoànălaoăđộng,ăcácăBộăluậtăliênăquanăvàăkỹă
nĕn,ănghiệpăv映ăxĕngăd亥u,ăđàoă tạoăđộiăngũăk院ă thừaăTrư荏ngăcaă tạiă cácăCửaăhàngăxĕngă
d亥uầCôngătyăđãăquyăđịnhăc映ăthểătrìnhăđộăvĕnăhoá,ănghiệp v映ăchuyênămônăđốiăv噂iăch泳c 
danhăquảnălỦăvàăth運iăgianăph医năđ医uăv噂iăm映căđíchănângăcaoănĕngălực,ătrìnhăđộăquảnălỦ. 

 

• Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 
 

Côngătyăthựcăhiệnăđúngăquyăđịnhăc栄aăNhàănư噂căvềăchínhăsáchătiềnălương,ăthư荏ngă
cũngănhưăcácăch院ăđộăphúcălợiăxãăhộiăchoănhânăviên. 

 
Côngătyăbanăhànhăquyăch院ătrảălương,ăthư荏ng,ăđảmăbảoănguyênătắcăphânăphốiătheoălaoă
động,ăkhắcăph映cătìnhătrạngăphânăphốiăbìnhăquân,ăđánhăgiáăđúngăm泳căđộăđóngăgópăc栄aă
từngăvịă tríăcôngătácă trongăCôngăty,ăgắnăliềnătiềnălươngăv噂iănĕngăsu医t,ăch医tă lượngăvàă
hiệuăquảăc栄aă từngăngư運i,ăkhuy院năkhíchăngư運iă laoăđộngăcóă trìnhăđộăchuyênămônăkỹă
thuậtăcao,ăkhuy院năkhíchămọiăngư運iănângăcaoăhiệuăsu医tăcôngătác.ăTừăđóăkhuy院năkhíchă
CB.NVălàmăviệcăhĕngăsayăgópăph亥năthúcăđẩyăhoạtăđộngăsảnăxu医tăkinhădoanhăc栄aăCôngă
ty.ăThuănhậpăbìnhăquânăc栄aăngư運iălaoăđộngăđạtănhưăsau: 

 

Nĕmăth詠c hi羽n Thuănh壱păbìnhăquân 

2016     8.470.805đ欝ng /ngư運i/tháng  

2017  8.113.468 đ欝ng/ngư運i/tháng 
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Công ty thựcăhiệnă chiă trảă lươngăđ亥yăđ栄ăvàă đúngă th運iăhạnă theoăquyăđịnh,ăđảmăbảoă
thựcăhiện đ亥yăđ栄ăcácăch院ăđộăchínhăsáchăchoăngư運iălaoăđộngănhưăBảoăhiểmăxãăhội,ă
Bảoăhiểmăyăt院,ăBảoăhiểm th医tănghiệpăchoănhânăviênătheoăBộăLuậtăLĐ,ăLuậtăBHXHă
vàăThỏaăư噂căLĐTT.. Đ欝ngăth運iăCôngătyăđãămuaăBảoăhiểmătaiănạnăconăngư運iă24/24ă
gi運ăchoăt医tăcảăCBNVănhằmăhỗătrợăngư運iălaoăđộngăkhiăcóăsựăcốătaiănạn;ăkịpăth運iătrợă
c医păkhóăkhĕnăđộtăxu医tăchoăngư運iălaoăđộng;ăthựcăhiệnăch院ăđộăb欝iădưỡngăđộcăhạiăbằngă
hiệnăvậtăchoăngư運iălaoăđộngălàmăcôngăviệcănặngănhọcăđộcăhạiătheoăquyăđịnh.ă 

 
Hàngănĕmăt鰻ăch泳căkhámăs泳căkhoẻăđịnhăkỳăchoăCBNVăđ欝ngă th運iă t鰻ăch泳căkhámăvàă
chữaăbệnhănghềănghiệpăchoănhânăviênătrựcăti院păbánăxĕngăd亥u.ăTrangăbịăphươngătiệnă
bảoăvệăcáănhânăchoăngư運iălaoăđộngătheoăđúngătiêuăchuẩnăch泳cădanhăcôngăviệc. 

 
T鰻ăch泳cătặngăquàăchoăCBNVănhânăngàyăT院tăNguyênăĐán,ăngàyăQuốcăt院ăph映ănữă8/3,ă
ngàyăthươngăbinhăliệtăsĩă27/7,ăngàyăthànhălậpăQuânăđộiănhânădână22/12,ă...ăThamăgiaă
các hoạtăđộngăxãăhộiă tươngăthânătươngăái,ăgiúpăđỡăCBNVăcóăhoànăcảnhăkhóăkhĕn,ă
栄ngăhộă đ欝ngăbàoă bịă lũă l映t,ă đóngăgópă vàoă quỹă xóaă đóiă giảmă nghèoă c栄aăTP,ă ph映ngă
dưỡngă Bàă mẹă Việtă Namă anhă hùngầă Đẩyă mạnhă hoạtă độngă c栄aă cácă t鰻ă ch泳că Côngă
đoàn,ăĐoànăThanhăniên,ăthôngăquaăcácăchươngătrìnhăvĕnăthểămỹ,ătạoăkhông khí vui 

tươiălànhămạnhătrongăCông ty. 
 

HàngănĕmăCôngătyă t鰻ăch泳căCBNVăđiănghỉămátă theoăthỏaăư噂călaoăđộngătậpăthểăv噂iă
kinhăphíătríchătừăquỹăphúcălợi. 

3. Tìnhăhìnhăđ亥uăt逢ăvàăth詠căhi羽năcácăd詠ăán: 

Trongănĕmă2017,ăCôngătyăđãăthựcăhiệnăcácădựăánăđ亥uătưănhưăsau: 
- Cảiă tạo,ăxâyădựngăm噂iăCửaăhàngăxĕngăd亥uăsốă20ă - địaăchỉă387AăLêăVĕnăKhương,ă

Quậnă12,ăTp.ăH欝ăChíăMinh. 
- Xây dựng và làm m噂i toàn bộ hệ thống nhận diện các CHXD; hệ thống các cửa hàng 

rửa xe, kinh doanh d亥u nh運n tiêu chuẩnăđáp 泳ng yêu c亥u kinh doanh c栄a Công ty và 
phù hợpăcácăquyăđịnh c栄aăcơăquanăquảnălỦăNhàănư噂c. 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 

Ch雨 tiêu 
Nĕm Nĕm %ătĕngăgi違m 
2016 2017 

T鰻ng giá tr鵜 tài s違n                               
519,327,554,211 

           
491,769,906,767 

94.69% 

Doanh thu thu亥n 
                           

1,132,995,698,849 
           

1,321,749,025,562 
116.66% 

L嬰i nhu壱n từ ho衣tăđ瓜ng kinh doanh 
                                

53,854,506,518 
               

38,803,990,971 
72.05% 

L嬰i nhu壱n khác 
                                    

318,685,672 
                 

1,191,035,931 
373.73% 

L嬰i nhu壱nătr逢噂c thu院                                 
54,173,192,190 

               
39,995,026,902 

73.83% 

L嬰i nhu壱n sau thu院                               
43,181,295,319 

               
31,833,990,271 

73.72% 

Tỷ l羽 l嬰i nhu壱n tr違 c鰻 t泳c 28% 30% 107.14% 
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b. Các ch ỉ tiêu tài chính ch ủ yếu:  

  

Các ch雨 tiêu 
Nĕm Nĕm 

Ghi chú 
2016 2017 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

 + H羽 s嘘 thanh toán ng逸n h衣n: (Tài 
sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 
 

                        1,30                        1,25  L亥n 

 + H羽 s嘘 thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ 
ngắn hạn) 

                        1,23                        1,19  L亥n 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     
 

+ Hệ số Nợ/T鰻ng tài sản  59,20% 56,00% % 

+ Hệ số Nợ/Vốn ch栄 s荏 hữu  145,09% 127,28% % 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     
 

 + Vòng quay hàng t欝n kho: 
(Doanh thu thuần /Hàng tồn kho bình 
quân)  

67,42  72,48  vòng 

 +Doanh thu thu亥n/T鰻ng tài s違n  222,47% 261,45% % 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     
 

 + Hệ số Lợi nhuận sau thu院/Doanh thu 
thu亥n  

3,81% 2,41% % 

 + Hệ số Lợi nhuận sau thu院/Vốn ch栄 s荏 
hữu  

20,75% 14,87% % 

 + Hệ số Lợi nhuận sau thu院/T鰻ng tài 
sản  

8,48% 6,30% % 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạtăđộng kinh 
doanh/Doanh thu thu亥n  

4,75% 2,94% % 

 

5. Cơăc医uăc鰻ăđông,ăthayăđ鰻iăv嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăch栄ăs荏ăh英u: 
a. C鰻ăph亥n: Sốă lượngăch泳ngăkhoánăniêmăy院tăhiệnănay (chốtădanhăsáchăc鰻ăđông ngày 

29/01/2018):ă11.291.459ăc鰻ăphi院uă- Trongăđóăcóă56.640ăc鰻ăphi院uăquỹ. 

b. Cơăc医uăc鰻ăđôngătínhăđ院năth運iăđi吋mă29/01/2018: 

H窺 TÊN / T蔚 CH永C S雲 H頴U CH永NG KHOÁN S嘘 l逢嬰ng %/VĐL 

 I. Cá nhân 2.905.491 25,73% 

 - Trong nước 2.801.946 24,81% 

    +ăTrongăđóă:ăCBCNVăSFC 71.395 0,63% 

 - Nước ngoài 103.545 0,92% 
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II. T 鰻 ch泳c 8.385.968 74,27% 

 - Trong nước 8.379.297 74,21% 

  +ăTrongăđóă:ă- STS 5.758.634 50,99% 

                       - Saigon Petro 2.259.708 20,01% 

 - Nước ngoài 6.671 0,06% 

T鰻ng c瓜ng 11.291.459 100,00% 
  

Thôngătinăchiăti院tăv隠ăc鰻ăđôngăl噂n: 
  

TT Tên c鰻 đông Đ鵜a ch雨 S嘘 c鰻 ph亥n 
n逸m gi英 

Tỷ tr 丑ng 

1 
Công ty CP Dịch V映 Xĕngă
D亥u Hàng Hải STS 

L亥u 3, Số 6 Lê Thánh Tôn, P. 
B院n Nghé, Q.1 

5.758.634 50,99% 

2 
Công ty TNHH Một thành 
viên D亥u khí TP. HCM 

27 Nguyễn Thông, Q.3, TP. 
HCM 

2.259.708 20,01% 

3 Lê Trọng Hi院u    

T鰻ng c瓜ng 8.018.342 71,00% 

 
c. Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăquỹ: 

- T欝năđ亥uăkỳă01/01/2017:  56.640 CP. 
- Mua:               0 CP  
- Bán:               0 CP 
- T欝năcuốiăkỳă31/12/2017:  56.640 CP  

d. C鰻ăt泳c: 
 

Thựcăhiệnăk院ăhoạchătrảăc鰻ăt泳cănĕmă2017 đãăđượcăĐHĐCĐăthư運ngăniênănĕmă2018 phê 
chuẩn,ăCôngătyăthựcăhiệnănhưăsau: 

 
- Đợtă1/2017ă(02/2018):ăCôngătyăđãătạmă泳ngăchiăc鰻ăt泳căbằngătiềnămặtătỷălệă18%ătrênă

VĐLă112,9ătỷăđ欝ng.  
- Đợtă2/2017:ăV噂iăk院tăquảălợiănhuậnănĕmă2017,ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịălậpăt運ătrìnhăphână

phốiă lợiănhuận,ăđềăxu医tăchiă trảăc鰻ăt泳căbằngătiềnămặtă tỷă lệă12% trênăVĐL,ădựăki院nă
thựcăhiệnătrongăquỦ 2/2018.   

e. Cácăch泳ngăkhoánăkhác: 
 

Vốnă Côngă tyă đ亥uă tưă vàoă cácă doanhă nghiệpă khácă đ院nă 31/12/2017 là 10.296.000.000 
đ欝ng. 

 
- Cty CP Cà Phê Petec: Số lượng CP nắm giữ: 29.200 CP, trị giáă đ亥uă tư:ă

296.000.000ăđ欝ng; không có c鰻 t泳c. 
- CtyăCPăĐ亥uăt逢ă&ăPhátătri吋năGiaăĐ鵜nh (GDI) : Số lượng CP: 625.000 CP, trị giá 

đ亥uătưă10ătỷ đ欝ng; không có c鰻 t泳c. 

6. Báoăcáoătácăđ瓜ngăliênăquanăđ院nămôiătr逢運ngăvàăxưăh瓜iăc栄aăCôngăty: 
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Xĕngăd亥u làămặtăhàng đóngăvaiătròăh院tăs泳căquanătrọngătrongănềnăkinhă t院ăquốcădânăvàă
đ運iăsốngăc栄aăconăngư運i.  Nhưngătrongăquáătrìnhăphânăphối,ăxĕngăd亥uăítănhiềuăđãăgâyăôă
nhiễmămôiătrư運ngăcũngănhưăảnhăhư荏ngăt噂iăs泳căkhoẻăc栄aăconăngư運i, đâyălàămặtăhàngăr医tă
dễăcháyăn鰻,ăgâyănguyăhiểmăđ院nătínhămạngăvàătàiăsảnăconăngư運i,ăđ欝ngăth運iă là nguyên 
nhânănảyăsinhănhiềuăv医năđềătácăđộngăx医uăđ院nămôiătrư運ng vàăđặcăbiệtă荏ăThànhăphốăH欝ă
ChíăMinhănơiămàănhuăc亥uătiêuăth映ăxĕngăd亥uăr医tă l噂n.ăV噂iătácăhạiădoăxĕngăd亥uăgâyăra,ă
trongăkhảănĕngăc栄aămình,ăCôngătyăđãăđềăraănhữngăgiảiăphápănhằmăcảiăthiệnăđiềuăkiện 
làmăviệcăchoăngư運iălaoăđộng,ăgiảmăthiểuăôănhiễmămôiătrư運ngăvàăbảoăvệăs泳căkhỏeăcộngă
đ欝ng,ăc映ăthểănhưăsau: 

a. Qu違nălỦăvàăki吋măsoátăch医tăth違i: 
- Côngă tyă lắpăđặtăhệă thốngă thuăh欝iăhơiăxĕngăd亥uă tạiă cácăCửaăhàngăxĕngăd亥uăvàă

thư運ngăxuyênăkiểmătraăviệcăthựcăhiệnăthuăh欝iăhơiăkhiănhậpăxĕngăd亥uăcũngănhưă
độăanătoànăc栄aăhệăthống. 

- Lậpăbáoă cáoăđánhăgiáă tácăđộngămôiă trư運ng,ă đĕngăkỦăch栄ăngu欝nă thảiă ch医tă thảiă
nguyăhại,ă t鰻ă ch泳că thuă gomăch医tă thảiă nguyăhạiă địnhăkỳă 2ă l亥nă trongănĕmădoă cơă
quanăcóăthẩmăquyềnăthựcăhiệnăđềuăđạtătiêuăchuẩn theoăquyăđịnhăc栄aăphápăluật. 

b. Ki吋măsoátămôiătr逢運ngălàmăvi羽c: 
- Chươngătrìnhă5Săđược Côngătyăđặc biệt quan tâm và duy trì nhiềuănĕmătrên toàn 

bộ mạngălư噂i kinh doanh: để cải ti院nămôiătrư運ng kinh doanh và làm việc sạch 
đẹp, tiện lợi; xây dựng ý th泳c và thói quen làm việc chuyên nghiệp, nâng cao 
nĕngăsu医t, góp ph亥n hìnhăthànhăvĕnăhóaăCôngătyăvàăhỗ trợ tích cực cho công tác 
quảng bá, nhận diệnăthươngăhiệu. 

- Báoăcáoăcáoăgiámăsátămôiătrư運ng c栄a các CửaăhàngăXĕngăd亥u các chỉ số đềuăđạt 
yêu c亥uătheoăquyăđịnh c栄a pháp luật. 

- Công tác An toàn vệ sinhă laoăđộng,ăPCCCăluônăđược Công ty quan tâm hàng 
đ亥u,ăCôngă tyă đãă t鰻 ch泳c tập hu医n an toàn vệ sinhă laoăđộng mỗiănĕmămột l亥n 
nhằm trang bị và b鰻 sung ki院n th泳căcơăbản về anătoànălaoăđộng cho CBNV, thực 
tập sử d映ng thành th映c các thi院t bị chữa cháy; trang bị bảo hộ laoăđộng cho toàn 
thể CBNV.ăTrongănĕmăkhôngăcóătrư運ng hợp xảy ra tai nạnălaoăđộng. 

- Định kỳ hàng quý Công ty thực hiện kiểm tra công tác an toàn vệ sinhălaoăđộng, 
phòng chống cháy n鰻, phòng cháy chữa cháy tạiăcácăđơnăvị và báo cáo k院t quả 
thực hiện cho Ban T鰻ngăGiámăĐốc kịp th運iăkhenăthư荏ng và nhắc nh荏 cácăđơnăvị 
tuân th栄 quyăđịnh. 

c. Tuânăth栄ăv隠ăb違oăv羽ămôiătr逢運ng: Công ty thực hiện ký hợpăđ欝ng v噂iăđơnăvị có 
ch泳cănĕngăt鰻 ch泳c thu gom ch医t thải nguy hạiătheoăquyăđịnh và lập báo cáo giám 
sátămôiă trư運ng, s鰻 ch栄 ngu欝n thải,ăđ欝ng th運i yêu c亥u các đơnăvị thực hiện tốt 
công tác bảo vệ môiătrư運ngănơiălàmăviệc vàăcộngăđ欝ng theoăquyăđịnh. 

d. Chínhăsáchăliênăquanăđ院năng逢運iălaoăđ瓜ng:  
- Chínhăsáchălaoăđộngănhằmăđảmăbảoăs泳căkhỏe,ăanătoànăvàăphúcălợiăc栄aăngư運iălaoă

động: Công ty t鰻ăch泳căkhámăs泳căkhỏeăđịnhăkỳăhằngănĕmăchoăngư運iălaoăđộng v噂iă
cácănộiădungăkhámăthi院tăthựcăđơnăvị khám có uy tín, nhằmăgiúpăngư運iălaoăđộng 
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theoădõiăđược tình trạng s泳c khỏe và phát hiệnăđược bệnhăđể chữa trị. Thực hiện 
ch院 độ ph映 c医păđộc hạiăchoăngư運iălaoăđộng làm việcătrongăđiều kiện có y院u tố 
độc hạiătheoăquyăđịnh. 

- Hoạtăđộngăđàoătạoăngư運iălaoăđộng: nhằm nâng cao nghiệp v映 chuyên môn và kỷ 
nĕngăchoăcácăc医p quản lý và nhân viên bán hàng, nâng cao ch医tălượng hiệu quả 
công việcăvàăđảm bảo quyền lợiăchínhăđángăc栄aăNLĐ,ănĕmăquaăCôngătyăđãăt鰻 
ch泳c các l噂p họcănhư:ăNghiệp v映 kinhădoanhăxĕngăd亥u, Nghiệp v映 bảo vệ môi 
trư運ng kinh doanh XD, Hu医n luyệnăAnătoànălaoăđộng, vệ sinhălaoăđộng,...  

e. Báoăcáoăliênăquanăđ院nătráchănhi羽măđ嘘iăv噂iăc瓜ngăđ欝ng:  

- Thư運ng xuyên t鰻 ch泳c kiểm tra công tác an toàn vệ sinhălaoăđộng – PCCN nhắc 
nhở cácăđơnăvị và cá nhân ch医p hành tốt công tác An toàn vệ sinhălaoăđộng – 
PCCN; Kiểm tra, nhắc nh荏 cácăđơnăvị duy trì và thực hiện tốtăchươngătrìnhătiêuă
chuẩn 5S nhằm đảm bảoăanătoànălaoăđộng,ăđơnăvị sạchăđẹp.. 

- Côngătyăthựcăhiệnăxâyădựngănhàăvệăsinhăcôngăcộng tạiăcácăCửaăhàngăxĕngăd亥uă
đểăgópăph亥năbảoăvệămôiătrư運ngăvàăgiúpăngư運iădânăthuậnătiệnăhơnătrongăv医năđềă
vệăsinhăcáănhân. 

- Tích cựcă hư荏ng 泳ng việc tuyên truyền công tácă PCCC,ă côngă tácăATVSLĐă – 
PCCN, phong trào xanh sạchăđẹp. 

- Công ty ti院păt映cănuôiădưỡngăbàămẹăViệtăNamăAnhăHùngă荏ăQuảngăNgãiăvàăC栄ă
Chi;ăvậnăđộngăCBCNăđóngăgópăt鰻ăch泳cătraoăquàăchoăhọcăsinhănghèo,ăgiaăđình 
chínhăsách,ătrẻăkhuy院tătật,ăm欝ăcôiăgặpăkhóăkhĕnănơiăxaăxôiăhẻoălánhầăĐóngăgópă
ngàyălươngăcho đ欝ngăbàoăbịăbãoăl映tămiềnătrung,ăxâyădựngăbiểnăđảoăquêăhương,ă
xâyădựngăquỹăxãăhộiăchốngăthiênătaiầă 

 

III .  BÁOăCÁOăVÀăĐÁNHăGIÁăC曳AăBANăT蔚NGăGIÁMăĐ渦C: 
1. Đánhăgiáăk院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh: 

 

Hoạtăđộng kinh doanh c栄a Công ty C鰻 ph亥n nhiên LiệuăSàiăGònănĕmă2017ăchịu sự tác 
động trong bối cảnh có nhiều sự thayăđ鰻i về chính sách quản lý chung c栄aănhàănư噂căđối 
v噂iălĩnhăvực hoạtăđộngăxĕngăd亥u; chịu sự tácăđộng c栄a những bi院năđộng trên thị trư運ng 
xĕngăd亥u th院 gi噂i nói chung và c栄a Việt Nam nói riêng, c映 thể: 

- Nĕmă2017ăđánhăd医uăkỷă l映căvềă tỷă lệă tĕngă trư荏ngăkinhă t院,ă thuă hútă vốnăđ亥uă tưă nư噂că
ngoài,ăkimăngạchă thươngămạiăhayăkháchăduă lịchăđ院năViệtăNam.ăL亥năđ亥uă tiênă sauă
nhiềuănĕm,ăViệtăNamăđạtăvàăvượtă toànăbộă13ăchỉă tiêuăkinhăt院ă- xãăhộiă trongănĕm.ă
Tuyănhiênăbộiăchiăngânăsách,ănĕngăsu医tălaoăđộngăth医p,ăthiênătaiăvẫnălàănhữngătháchă
th泳căv噂iănềnăkinhăt院.ă  

- Thịătrư運ngăxĕngăd亥uăViệtăNamăngàyăcàngăhộiănhậpăsâuăvàoăthịătrư運ngăxĕngăd亥uăkhuă
vựcăvàă th院ăgi噂iănênăcácăcơăch院ăkinhădoanhăxĕngăd亥uăđãăd亥nă theoăhư噂ngă thịă trư運ng,ă
Nghịăđịnhă83/2014ăNĐ-CPăc栄aăChínhăph栄ă làămộtă trongănhữngăđịnhăch院ăcơăbảnăc栄aă
Chínhăph栄ătừngăbư噂căthịătrư運ngăhóa,ăđưaăhoạtăđộngăxĕngăd亥uătheoăcơăch院ăthịătrư運ngă
đ亥yăđ栄,ăkhuy院năkhíchădoanhănghiệpăkinhădoanhăxĕngăd亥u;ăđ欝ng th運iă tĕngă tínhăcạnhă
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tranh,ăcôngăkhai,ăminhăbạch.ăTrongănĕmă2017ăgiáăxĕngăd亥uăđãăcóă24ăkỳăđiềuăchỉnhă
trongăđóăcóă9ăl亥nătĕngăgiá;ă8ăl亥năgiảmăgiáăvàă7ăl亥năgiữănguyên.ă 

- Việcă thựcă hiệnă côngă tácăquyăhoạchăchungă c栄aăThànhăphố,ăNhàăNư噂căcácă quyăđịnhă
nghiêmăngặtăc栄aăNhàănư噂c,ăngànhăhàngăđốiăv噂iăcácăđơnăvịăkinhădoanhăxĕngăd亥u;ăsựă
cạnhătranhăgayăgắtăc栄aăcácăđơnăvịăcùngăngànhăhàngăngàyăcàngăcaoăvềădịchăv映,ăvềăm荏ă
rộngămạngălư噂iă...ăđãăảnhăhư荏ngătrựcăti院păđ院năhoạchăđộngăkinhădoanhăc栄aăCôngăty. 

- Thựcăhiệnăch栄ătrươngăc栄aăThànhăphốăvàăNhàănư噂căvềăviệcăchuyểnăđ鰻iăkinhădoanhăsảnă
ph亥măxĕngăsinhăhọcăE5ăRonă92ăthayăth院ăhoànătoànăchoăxĕngăRonă92ănhằmăgiảmăthiểuă
ôănhiễmămôiătrư運ngăvàăgiảmăhiệuă泳ngănhàăkínhătrênătoànăhệăthống,ăbư噂căđ亥uăsảnălượngă
bánăth医păhơnălượngăbánăxĕngăRonă92ătrư噂căđâyădoăngư運iătiêuădùngăchưaănhiềuăthôngă
tinăvềăsảnăphẩm. 

Trong bối cảnh chung nói trên, tình hình hoạtăđộng kinh doanh c栄aăCôngătyăSFCănĕmă
2017 cóăđiểm n鰻i bậtănhưăsau: 

Tìnhăhìnhăth詠căhi羽năcácăch雨ătiêuăk院ăho衣chă2017 

 L嬰iă nhu壱nă tr逢噂că thu院 thựcă hiệnă nĕmă 2017: 39,99ă tỷă đ欝ng bằngă 118,9%ă soă k院ă
hoạchă34ătỷăđ欝ng,ăbằngă73,80%ăsoăthựcăhiệnănĕmă2016ă(54ătỷăđ欝ng). 

 L嬰iănhu壱năsauăthu院 thựcăhiệnănĕmă2017ălà:ă31,83 tỷăđ欝ng,ăbằngă118,3%ăsoăKHă
nĕmă(27ătỷ)ăvàăbằngă73,72%ăsoăthựcăhiệnănĕmă2016ă(43ătỷăđ欝ng). 

 Kh違ănĕngăsinhăl運iă 
✓ Tỷăsu医tălợiănhuậnăròngătrênăvốnăch栄ăs荏ăhữuă(ROE):ă 14,87 %  
✓ Tỷăsu医tălợiănhuậnăròngătrênăt鰻ngătàiăsảnăă(ROA):ă  6,3%  
✓ Thuănhậpăròngătrênămộtăc鰻ăphi院uă(EPS):ăăăăăăăă  2.509ăđ欝ng. 

a. Ho衣tăđ瓜ngăKinhădoanhăxĕngăd亥u: 

 T鰻ngăsảnălượngăxĕngăd亥uăbánăraătrongănĕmă2017ă làă94,023ătriệuălítăxĕngăd亥u,ăđạtă
95,94%ăk院ăhoạchă98ătriệuălítăxĕngăd亥u,ăbằngă98,69%ăsoăv噂iăthựcăhiệnă2016.ăTrongă
đóăsảnălượngăbánălẻăđạtă89,237ătriệuălít, đạtă93,93%ăk院ăhoạchă95ătriệuălítăxĕngăd亥uă
và bằngă98,20%ăsoăv噂iăthựcăhiệnă2016. Trongănĕmă2017ăsảnălượngăbánălẻăxĕngăd亥uă
giảmăsoăv噂iănĕmă2016ănguyênănhânădoăcácăhãngătaxiătruyềnăthốngăchuyểnăđ鰻iăhìnhă
th泳căkinhădoanhă(khoánăxĕngăxeătrượcăti院păchoătàiăx院),ămộtăsốăcôngătrìnhăxâyădựngă
c栄aăthànhăphốăhoànăthànhăkhôngăti院păt映cămuaăhàng.ă 

 Xétăhoạtăđộngăc栄aătừngăCHXD,ătrongănĕmăcóă2ăCHXDăhoànăthànhăk院ăhoạchăsảnă
lượngăbánălẻăxĕngăd亥uăđóălàăCHXDăsốă18ăvượtă0,17%ăvàăCửaăhàngăXDăsốă20ăvượtă
4,56%ăsoăv噂iăk院ăhoạch;ăsoăv噂iăcùngăkỳăsảnălượngăbánăraăcácăCửaăhàngătĕngăc映ăthểă
CHXDăsốă20ă(+9,35%),ăCHXDăsốă18ă(+5,03%),ăCHXDăsốă21ă(+1,73%),ăCHXDăsốă
8ă (+1,62%),ă CHXDă sốă 24ă (+1,60%),ă CHXDă sốă 19ă (+1,28%),ă CHXDă sốă 12ă
(+0,19%).  

 NgoàiăhoạtăđộngăbánălẻătạiăcácăCHXD,ăCôngătyăcònăđẩyămạngăhoạtăđộngăbánăphi院uă
xĕngăd亥uătrưcăti院păchoăkháchăhàngăvàăthôngăquaăwesiteăCôngătyăvàătạiăvĕnăphòngă
Côngăty.ăNĕmăđãăbánăđượcă1.693.190ălítăXDăđạtă105,82%ăsoăk院ăhoạchănĕmăvàătĕngă
9,72%ăsoăv噂iăcùngăkỳănĕmă2016.ă 
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 Thựcăhiệnăch栄ătrươngăThànhăphốăvàăNhàănư噂c,ăCôngătyăti院năhànhăcảiătạoăhệăthốngă
b欝năbể,ă cộtă đoăxĕngăd亥uăầăvàăkểă từă thángă12/2017ăđãă ngưngăbánăXĕngăRon 92 
chuyểnăsangăbánăxĕngăsinhăhọcăXĕngăE5ăRonă92-IIăvàăXĕngăRonă95– III theo quy 
địnhătạiăcácăCửaăhàngăXD.ăTrongănĕmă2017ăsảnălượngăbánăxĕngăsinhăhọcăXĕngăE5ă
Ronă92ăđạtăhơnă6ătriệuălít.  

 QuảnălỦăvàăđiềuăhànhătốtăhoạtăđộngăxeăb欝năc栄aăCôngăty,ătừăđóăch栄ăđộngătrongăviệcă
vậnăchuyểnăxĕngăd亥uăchoăcácăCHXDăvàăkháchăhàngăbánăbuôn.ăT鰻ngăsảnălượngăvậnă
chuyểnăbìnhăquânălàă3,3ătriệuălít/tháng,ăđápă泳ngă40%ănhuăc亥uătoànăcôngăty. 

 Đ亥uătưăxâyădựngăm噂iăvàăđưaăvàoăsửăd映ngăCHXDăsốă20ăgópăph亥nătĕngăsảnălượngă
đángăkểăchoăCửaăhàngănày;ăThựcăhiệnăcảiă tạo,ăsửaăchữa,ă trangăbịăhệă thốngăchi院uă
sángăchoă10ăCửaăhàngăXDăvàăcảiă tạoă sửaăchữaă5ămặtăbằngă thànhăCửaăhàngăkinhă
doanhăd亥uănh運năthươngăhiệuăRevotec,ărửaăxeăvàăđưaăvàoăhợpătácăkinhădoanh. 

 T医tăcảămáyămócăthi院tăbịăph映căv映ăcôngătácăbánăhàng,ăquảnălỦăđượcăbảoădưỡng,ăsửaă
chữaăkịpăth運iăph映căv映ăkinhădoanhăbánăhàngătốtănh医t.ăPhốiăhợpăv噂iăTrungătâmăKỹă
thuậtăĐoălư運ngăCh医tălượngăTP.HCMăt鰻ăch泳căkiểmăđịnhăđịnhăkỳăvàătheoădõiăthư運ngă
xuyênăt医tăcảătr映ăbơmătạiăcácăCHXDăđảmăbảoăhoạtăđộngăđúngătheoăquyăđịnhăc栄aăcơă
quanăquảnălỦănhàănư噂c. 

 Thựcăhiệnăđềăánă“NângăcaoăhiệuăquảăcôngătácăquảnălỦăthu院ătrongăkinhădoanhăbánălẻă
xĕngăd亥uăc栄aăThànhăphố”,ăCôngătyăphốiăhợpăcùngăcácăbanăngànhăcóăliênăquanăđãă
triểnăkhaiădánătemăniêmăphongăđ欝ngăh欝ăcôngătơăt鰻ngăvàătemămãăvạchătạiăcácăcộtăđoă
xĕngăd亥uăc栄aăcácăCửaăhàngăXDătrựcăthuộcăCôngăty.ă 

 Tĕngăcư運ngăvàăbốătríălaoăđộngăhợpălỦăvàoăgi運ăcaoăđiểm,ătĕngăgi運ăbán,ăThựcăhiệnă
“cámăơn- xină lỗi”ă luônăvuiăvẻ,ă ână c亥năv噂iăkháchăhàng;ă duyă trìă thựcăhiệnă chươngă
trìnhă5SătạiăcácăCửaăhàngăXDănhằmătạoăsựăthôngăthoáng,ăsạchăs胤,ăngĕnănắp. 

b. Ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhăd亥uănh運n: 
 Trongănĕmă2017,ăCôngă tyăđãă tậpă trungăđẩyămạnhăphátă triểnăcôngă tácăkinhădoanhă

d亥uănh運năxâyădựngăk院ăhoạchăchúătrọngăđ院năcôngătácă truyềnă thông,ăgi噂iă thiệuăsảnă
phẩm,ă cácă dịchă v映ă kháchă hàng,ă hu医nă luyệnă độiă ngũăbánă hàng,ă phátă độngă thiă đuaă
khenăthư荏ng...ă 

 Nhằmăđạtăđượcăk院ăhoạchăđềăraăvàăm映cătiêuăđưaăsảnăphẩmăch医tălượng,ădịchăv映ătốtă
nh医tăđ院năngư運iătiêuădùngăthôngăquaăcácăhệăthốngăcácăCửaăhàngăxĕngăd亥u,ăCôngătyă
đãăđ亥uătưănângăc医păsửaăchữaăcácăbảngăhiệuăquảngăcáo,ătrangăbịăbộămáyăhútănh噂tăxeă
gắnă máyă đểă thayă nh噂tă miễnă phí,ă thựcă hiệnă chươngă trìnhă khuy院nă mãiă choă kháchă
hàng...  

 K院tăquảăthựcăhiệnăsảnălượngănh噂tăRevotecănĕmă2017ălàă146.000ălítăđạtă101,31%ăk院ă
hoạchăvàătĕngă52,59%ăsoăcùngăkỳănĕmă2016ă(bình quân là 12.000 lít/tháng), trong 
đóăcóă8ăCửaăhàngăXDăhoànăthànhăk院ăhoạchăsảnălượngăd亥uănh運n.  

c. Kinhădoanhămặtăbằng,ăd鵜chăv映: 
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Doanh thu khai thác dịch v映 mặt bằngănĕmă2017ălàă19ătỷ đ欝ngăđạt 109,2% so v噂i KH 
và bằng 96% so v噂iănĕmă2016.ăT鰻ng lợi nhuận sau thu院 đạt 6,3 tỷ đ欝ng, chi院m 20% 
t鰻ng lợi nhuận sau thu院 c栄a toàn công ty.  

d. Ho衣tăđ瓜ngătàiăchính: 
Trongănĕmă2017,ăCôngătyăđãăquảnătrịătốtăngu欝năvốn,ăcùngăv噂iăviệcăđảmăbảoăngu欝năvốnă
choăhoạtăđộngăkinhădoanh,ăkhaiăthácăhiệuăquảădòngătiềnănhànărỗiăđểătĕngăhiệu quảăchoă
Côngăty.ăC映ăthểălợiănhuậnăsauăthu院ătừăhoạtăđộngătàiăchínhătrongănĕmălàă4,5ă tỷăđ欝ng,ă
chi院măg亥nă14%ăt鰻ngălợiănhuậnăsauăthu院ătoànăcôngătyătrongănĕmă2017. 

e. Côngătácăqu違nălỦ: 
 Xâyădựng,ăchỉnhăsửa,ăb鰻ăsungămộtăsốăquyăđịnhăliênăquanăđ院năcôngătácăbánăhàng,ă

quảnăquảnălỦătiềnăhàng,ăquảnălỦăcôngănợầăvàăthư運ngăxuyênăt鰻ăch泳căkiểmătra,ăkiểmă
soátăthôngăquanăBanăQuảnălỦăCh医tălượngăCôngătyănhằmăđảmăbảoăcôngătácăquảnălỦă
hiệuăquả,ăti院tăkiệm,ătĕngăcư運ngăkỷăcươngăvàăgiảmăthiểuăr栄iăro. 

 Côngă tácăATVSLĐ,ăPCCN,ăPCCCăđượcăCôngă tyăđặcăbiệtăquană tâm,ăCôngă tyă đãă
thư運ngăxuyênăkiểmătra,ănhắcănh荏ăvàătrangăbịăđ亥yăđ栄ăki院năth泳căchoăngư運iălaoăđộng,ă
cácăphươngătiệnăchữaăcháyătạiăcácăđơnăvịătheoăquyăđịnh,ătrongănĕmăquaăđãăkhôngăcóă
trư運ngăhợpăcháyăn鰻ănàoăxảyăra. 

 Thựcăhiệnăbáoăcáoăgiámăsátămôiătrư運ng,ălậpăs鰻ăch栄ăngu欝năthải,ăti院năhànhăthuăgomă
ch医tăthảiănguyăhại;ăĐoăđiệnătr荏ănốiăđ医t,ăkiểmăđịnhăhệăthốngăchốngăsétăvàăbãiăti院păđịaă
địnhăkỳăhàngănĕmăvàoăđ亥uămùaămưaătạiăcácăCửaăhàngăXD;ă 

 Thựcăhiệnătốtăcôngătácătuyểnăd映ng,ăđẩyămạnhăcôngătácăđàoătạo,ănângăcaoănghiệpăv映ă
chuyênămônăchoăcácăc医păquảnălỦ,ănhânăviên 

2. Tình hình tài chính:  

a. Tìnhăhìnhătàiăs違n: 

Mã s嘘   TÀI S謂N  31/12/2017   31/12/2016   SS (2017-2016)  SS T嘘c 
đ瓜(+,-) 

100 A. TÀI S謂N NG溢N H萎N 
    

332.775.556.277 
    

387.459.131.957 
       

(54.683.575.680) -14,11% 

110 I. 
Ti隠n và các kho違năt逢ơngă
đ逢ơngăti隠n 

    
304.271.087.346 

    
355.563.992.105 

   
(51.292.904.759) -14,43% 

111 1. Tiền 
          

14.271.087.346 
          

13.563.992.105 
              

707.095.241 5,21% 

112 2. Các khoảnătươngăđươngătiền 
        

290.000.000.000 
        

342.000.000.000 
       

(52.000.000.000) -15,20% 

130 III.  
Các kho違n ph違i thu ng逸n 
h衣n 

      
10.821.008.540 

      
12.943.586.799 

      
(2.122.578.259) -16,40% 

131 1. 
Phải thu ngắn hạn c栄a khách 
hàng 

            
7.423.328.302 

            
8.707.563.667 

         
(1.284.235.365) -14,75% 

Mã s嘘   TÀI S謂N  31/12/2017   31/12/2016   SS (2017-2016)  
SS T嘘c 
đ瓜(+,-) 

132 2. 
Trả trư噂căchoăngư運i bán 
ngắn hạn 

            
1.751.581.040 

            
2.534.575.750 

           
(782.994.710) -30,89% 

136 3. Phải thu ngắn hạn khác                                     -4,83% 
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1.983.499.198 2.084.147.382 (100.648.184) 

137 4. 
Dự phòng phải thu ngắn hạn 
khóăđòi 

             
(337.400.000) 

             
(382.700.000) 

                
45.300.000 -11,84% 

140 IV. Hàng t欝n kho 
      

17.544.279.645 
      

18.928.913.013 
      

(1.384.633.368) -7,31% 

141 1. Hàng t欝n kho 
          

17.544.279.645 
          

18.928.913.013 
         

(1.384.633.368) -7,31% 

150 V. Tài s違n ng逸n h衣n khác 
        

139.180.746 
              

22.640.040 
           

116.540.706 514,75% 

151 1. Chi phí trả trư噂c ngắn hạn 
               

139.180.746 
                 

22.640.040 
              

116.540.706 514,75% 

200 B. TÀI S謂N DÀI H 萎N 
    

158.994.350.490 
    

131.868.422.254 
         

27.125.928.236 20,57% 

210 I. 
Các kho違n ph違i thu dài 
h衣n 

                 
5.000.000 

                                
-   

                  
5.000.000   

216 1. Phải thu dài hạn khác 
                   

5.000.000 
                     

-   
                  

5.000.000   

220 II.  Tài s違n c嘘 đ鵜nh 
    

113.226.895.370 
      

52.583.607.300 
         

60.643.288.070 115,33% 

221 1. Tài sản cố định hữu hình 
          

47.058.355.269 
          

49.293.477.017 
         

(2.235.121.748) -4,53% 

222   - Nguyên giá 
      

76.576.486.045 
      

76.503.337.009 
                

73.149.036 0,10% 

223   - Giá trị hao mòn lũy kế 
   

(29.518.130.776) 
   

(27.209.859.992) 
         

(2.308.270.784) 8,48% 

227 2. Tài sản cố định vô hình 
          

66.168.540.101 
            

3.290.130.283 
         

62.878.409.818 1911,12% 

228   - Nguyên giá 
      

68.731.740.865 
        

4.347.461.035 
         

64.384.279.830 1480,96% 

229   - Giá trị hao mòn lũy kế 
      

(2.563.200.764) 
      

(1.057.330.752) 
        

(1.505.870.012) 142,42% 

230 III.  B医tăđ瓜ng s違năđ亥uăt逢 
      

36.042.638.891 
      

68.686.625.076 
       

(32.643.986.185) -47,53% 

231 1.  - Nguyên giá 
      

41.556.799.362 
      

73.195.995.403 
       

(31.639.196.041) -43,23% 

Mã s嘘   TÀI S謂N  31/12/2017   31/12/2016   SS (2017-2016)  SS T嘘c 
đ瓜(+,-) 

232    - Giá trị hao mòn lũy kế 
      

(5.514.160.471) 
      

(4.509.370.327) 
         

(1.004.790.144) 22,28% 

240 IV. Tài s違n d荏 dang dài h衣n 
            

922.691.099 
            

948.900.909 
              

(26.209.810) -2,76% 

241 1. 
Chi phí SXKD d荏 dang dài 
hạn 

                                
-   

                                
-   

                              
-     

242 1. 
Chi phí xây dựngăcơăbản d荏 
dang 

               
922.691.099 

               
948.900.909 

              
(26.209.810) -2,76% 

250 V. Đ亥uăt逢ătàiăchínhădàiăh衣n 
         

6.546.000.000 
         

6.546.000.000 
                              

-   0,00% 

253 1. 
Đ亥uătưăgópăvốnăvàoăđơnăvị 
khác 

          
10.296.000.000 

          
10.296.000.000 

   
-   0,00% 

254 2. 
Dự phòngăđ亥uătưătàiăchínhă
dài hạn 

          
(3.750.000.000) 

          
(3.750.000.000) 

                              
-   0,00% 

260 VI. Tài s違n dài h衣n khác 
         

2.251.125.130 
         

3.103.288.969 
     

(852.163.839) -27,46% 



Báo cáo thường niên năm はねの7                                                                                                                                           24 

 

261 1. Chi phí trả trư噂c dài hạn 
            

1.942.599.016 
            

3.103.288.969 
         

(1.160.689.953) -37,40% 

262 2. 
Tài sản thu院 thu nhập hoãn 
lại 

               
308.526.114 

                                
-   

  
308.526.114   

C浦NG   T蔚NG C浦NG TÀI S謂N 
    

491.769.906.767 
    

519.327.554.211 
       

(27.557.647.444) -5,31% 
 

T鰻ng Tài Sảnăđ院n 31/12/2017 giảm 27,5 tỷ tươngă泳ng v噂i tốcăđộ giảm 5,31 % so v噂i 
cùng th運iăđiềmănĕmă2016. Chi ti院tănhưăsau: 

- Tài S違năng逸năh衣n giảm 54,6ătỷ,ătươngă泳ngăv噂iătốcăđộăgiảmăălàă14,11 %ăch栄ăy院uălàădoă
cácănhânătốăsau: 
• Ti隠năvàăcácăkho違năt逢ơngăđ逢ơngăti隠n giảmă51,2ătỷătươngă泳ngăv噂iătốcăđộăgiảmălàă

14,43%ăsoăv噂iăcùngăkỳ 2016ăch栄ăy院uălàăcácăkhoảnătươngăđươngătiềnăgiảmă52ătỷădoă
Công tyăđãăthanhătoánăchoăChiăc映căthu院ăQuậnă1ătiềnăthuêăđ医tăămộtăl亥năc栄aăkhuăđ医tă
1AăPhạmăNgọcăThạchăđểăcóăquyềnăsử d映ngăđ医tăc栄aăkhuăđ医tătrênăđ院nănĕmă2046.  

• Cácăkho違năph違iăthuăng逸năh衣n giảmă2,1ătỷătươngă泳ngăv噂iătỷălệăgiảmă16,04%ăsoăv噂iă
cùngăkỳănĕmăngoáiăch栄ăy院u là do: 
✓ Côngănợăphảiăthuăgiảmă1,3ătỷătươngă泳ngăv噂iătỷălệălàă14,75%ăsoăv噂iănĕmă2016,ă

do trongănĕmăCôngătyă tĕngăcư運ngăcôngătácăquảnălỦăcôngănợăbánăhàngătạiăcácă
CHăxĕngăd亥u, giảmăthiểuăr栄iăroăbằngăcáchăloạiăbỏăd亥năcácăkháchăhàngămuaănợă
khôngăphảiălàăphápănhân vàăhìnhăth泳căthanhătoánălàătiềnăămặt.   

✓ Bênăcạnhăđó,ăcácăkhoảnădựăphòngănợăngắnăhạn, cácăkhoảnătrảătrư噂căchoăngư運iă
bánăvàăphảiăthuăkhácăbi院năđộngăkhôngăđángăkểăsoăv噂iă2016. 

•  Hàngăt欝năkho đ院nă31/12/2016ăăgiảmă1,4ătỷ tươngă泳ngăv噂iătỷălệăgiảmăkhôngăđángă
kểălà 7,3% soăv噂iănĕmă2016.ă 

- Tài s違nădàiăh衣n tĕngă27,1 tỷătươngă泳ngăv噂iătỷălệătĕngă20,57% doăcácănhânătốăch栄ăy院uă
nhưăsau: 
• Tàiăs違năc嘘ăđ鵜nh tĕngă60,6ătỷ tươngă泳ngăv噂iătỷălệătĕngălàă115,33% làădoătĕngătàiăsảnă

cốăđịnhăvôăhình, quyềnăsửăd映ngăđ医tăkhuăđ医tă1AăPhạmăNgọcăThạchănhưăbênătrênăđãă
đềăcập. 
Trong kỳ, Côngătyăvẫnăti院păt映căđ亥uătư, cácătàiăsảnăcốăđịnhăhữuăhìnhăkhácănhưămáyă
mócăthi院tăbịăbánăhàngăhiệnăđạiănhưăTr映ăbơmăđiệnătử,ăThi院tăbịăđoăb欝nătựăđộngầtạiă
cácăCửaăhàngăxĕngăd亥u. Tuy nhiên, CôngătyăcóăthanhălỦătàiăsảnăcốăđịnhăhưăhỏngă
khôngăc亥nădùngă làămộtăph亥năcôngătrìnhăXDăkhoă30/4ă(nhàăkho,ănhàăbảoăvệ,ăkhoă
ch泳aăhàngă..).Giáătrịăđ亥uătưăTSCĐătươngăđ欝ngăv噂iăgiáăthịăthanhălỦănênăTSCĐăhữu 
hìnhătạiăth運iăđiểmă31/12/2017ătĕngăkhôngăđángăkểăsoăv噂iăcùngăkỳ 2016. 

• B医tăđ瓜ngăs違năđ亥u t逢:ătạiăngàyă31/12/2017ăgiảmă32,6ătỷătươngă泳ngăv噂iătỷălệăgiảmă
47,53 %  soăv噂iăcùngăkỳ 2016ădoăcôngătyăđãăhoànăt医tăth栄ăt映căchuyểnănhượngădựăánă
105ăLêăLợiăvàoăđ亥uănĕmă2017. Ph亥nădoanhăthu từăhoạtăđộngănàyăđãăđượcăkháchă
hàngăthanhătoánătrư噂cătừănĕmă2016. 

• Bên c衣nhăđó,ăChiăphíăxâyăd詠ngăcơăb違năd荏ădang và cácătàiăs違nădàiăh衣năkhácăđ院nă
31/12/2017 cũngăgiảmăkhôngăđángăkểă878 triệuăsoăv噂iănĕmă2016ălàădoăcácăchiăphíă
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trảă trư噂cădàiă hạnă (chiă phíă thuêămặtă bằng,ă chiă phíă sửaă chữaă cácăCửaăHàngăXĕngă
D亥u,chiăphíăbảngăhiệuănhậnădạngăthươngăhiệuăầ)ăđãăđượcăphânăb鰻ămộtăph亥năăvàoă
chiăphíăhoạtăđộngăsảnăxu医tăkinhădoanhătrongăkỳ. 

Nhìn chung, trong năm 2017 tổng tài sản giảm 27,5 tỷ tương ứng với tỉ lệ giảm là 
5,31% so với 2016 chủ yếu do Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án Bất động 
Sản 105 Lê Lợi . Nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng trên khách hàng đã thanh 
toán trước và được ghi nhận vàoTổng tài sản của Công ty trong năm 2016. Do đó, 
trong năm nay phần tổng tài sản giảm tương ứng với phần nợ phải trả, người mua trả 
trước tiền (chi tiết theo số liệu phân tích tình hình nợ sau đây). 

b. Tìnhăhìnhăn嬰ăph違iătr違: 
Mã  
s嘘   N営 PH謂I TR謂 31.12.2017 31.12.2016 SS (2017-2016) 

SS T嘘căđ瓜 
(+),(-) 

300 C.  N営 PH謂I TR謂 
    
275.399.315.357  

    
307.435.710.781  

       
(32.036.395.424) -10,42% 

310 I. N嬰 ng逸n h衣n 
    
265.234.680.303  

    
299.028.596.072  

   
(33.793.915.769) -11,30% 

311 1. Phải trả ngư運i bán ngắn hạn 
          
24.601.153.380  

          
25.496.354.175  

            
(895.200.795) -3,51% 

312 2. 
Ngư運i mua trả tiềnătrư噂c ngắn 
hạn 

                 
80.570.230  

          
36.380.783.807  

       
(36.300.213.577) -99,78% 

313 3. 
Thu院 và các khoản phải nộp 
Nhàănư噂c 

          
26.640.007.008  

          
28.931.961.161  

         
(2.291.954.153) -7,92% 

314 4. Phải trả ngư運iălaoăđộng 
            
8.113.928.751  

            
8.889.359.090  

            
(775.430.339) -8,72% 

315 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 
               
318.489.037  

               
339.096.653  

              
(20.607.616) -6,08% 

318 6. 
Doanhăthuăchưaăthực hiện ngắn 
hạn 

                 
95.816.081  

                                
-    

                
95.816.081    

319 7. Phải trả ngắn hạn khác 
            
5.299.777.947  

            
3.209.316.444  

           
2.090.461.503  65,14% 

320 8. 
Vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn 

        
197.121.045.000  

        
194.204.480.000  

           
2.916.565.000  1,50% 

322 9. Quỹ khenăthư荏ng, phúc lợi 
            
2.963.892.869  

            
1.577.244.742  

           
1.386.648.127  87,92% 

330 II.  N嬰 dài h衣n 
      
10.164.635.054  

         
8.407.114.709  

       
1.757.520.345  20,91% 

337 1. Phải trả dài hạn khác 
            
5.456.224.100  

            
5.698.455.100  

            
(242.231.000) -4,25% 

342 2. Dự phòng phải trả dài hạn 
            
4.708.410.954  

            
2.708.659.609  

           
1.999.751.345  73,83% 

 

PhânătíchăTìnhăhìnhănợăhiệnătại,ăbi院năđộngăl噂năvềăcácăkhoảnănợ: 
N嬰ăph違iătr違 đ院năth運iăđiểmă31/12/2017ăgiảmă 32ătỷ  tươngă泳ngăv噂iătỷălệăgiảmăă10,42% 
soăv噂iăcùngăth運iăđiểmănĕmă2016ălàădoăcácănguyênănhânănhưăsauă: 

- N嬰ăng逸năh衣n giảmă 33,8 tỷ,ătươngă泳ngăv噂iătỷălệăăgiảmăălàă11,3 % ch栄ăy院uălàădo: 
• Cácăkho違năph違iătr違 ng逢運iăbán giảmănhẹăg亥nă895ătriệuăđ欝ngătươngă泳ngăv噂iătỷă

lệă giảmă3,51% soăv噂iănĕmă2016ădo lượngăt欝năkhoăhàngăhóaăxĕngăd亥uăăcuốiăkìă
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giảm.Ph亥năcôngănợănàyăs胤ăđượcăthanhătoánătrongăvòngă1ătu亥n,ăkểătừăth運iăđiểmă
nhậnănợ.ă 

• Ng逢運iămuaă tr違ă tr逢噂că ng逸nă h衣nă gi違mă 36,3 tỷă tươngă đươngă v噂iă tỷă lệă giảmă
99,78% làă ăph亥năngư運iămuaă trảă trư噂că tiềnă trongănĕmă2016ăc栄aădựăánă105ăLêă
LợiădoăCôngătyăđãăhoànăt医tăămọiăth栄ăt映căchuyểnănhượngăvàoăthángă1/2017. 

• Thu院ăvàăcácăkho違năph違iăn瓜pănhàăn逢噂căgi違m  khôngăđángăkểă2,3ătỷ ,ăch栄ăy院uă
làădoăthu院ăBVMTăgiảmăsoăv噂iă2016 

• N嬰ăvayăng逸năh衣n tĕngă2,9 tỷă,ăkhôngăđángăkểătươngă泳ngăv噂iătỷălệătĕngă1,5% so 
v噂iăth運iăđiểm cuốiănĕm 2016 . 

• Quỹăkhenăth逢荏ngăphúcăl嬰i tĕngă1,4ătỷ  là do trong kì thựcăhiệnătríchălậpăb鰻ă
sungăcácăquỹănĕmă2016ăvàătạmătríchăcácăquỹătrongănĕmă2017ătheoănghịăquy院tă
c栄aăĐạiăHộiăĐ欝ngăc鰻ăđôngăthư運ngăniênănĕmă2017 

• Cácăkho違năph違iătr違ăng逸năh衣năkhácă  tĕngă2,9 tỷă ăkhôngăđángăkểăsoăv噂iă th運iă
điểmăcuốiănĕm 2016  

- N嬰ădàiăh衣n  nĕmă2017ătĕng  1,8ătỷă tươngă泳ngăv噂iătỷălệătĕngă20,91% soăv噂iăcùngăkìă
nĕmăngoáiăch栄ăy院uălàădoătrongănĕmăCôngătyăđãătríchăthêmădựăphòngăQuỹăr栄iăro,ăb欝iă
thư運ngă thiệtă hạiă vềă môiă trư運ngă theoă thôngă tưă 86/206/TT/BTCă bană hànhă ngàyă
20/6/2016 . 

Tóm l衣i, trongănĕmăCông ty không có phát sinh n嬰 x医uăcũngănh逢ăkhôngăch鵜u 違nh 
h逢荏ng c栄a Chênh l羽ch tỷ giá h嘘iăđoái. 

 
3. Nh英ngăc違iăti院năv隠ăcơăc医uăt鰻ăch泳c,ăchínhăsáchăqu違nălỦ:   Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý giúp cho hoạt 

động kinh doanh c栄aăCôngătyăđược ti院n hành bài bản, chính quy, an toàn và hiệu 
quả. Tĕngă cư運ng công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nh荏 cácă đơnă vị nghiêm túc 
thực hiệnăcácăquyătrình,ăquyăđịnh,ăhư噂ng dẫnầănhằm giảm thiểu r栄i ro trong kinh 
doanh.  

 Theo dõi sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh: định kỳ hàng tu亥n, hàng 
thángăcácăđơnăvị báoăcáoăxemăxét,ăđánhăgiáătìnhăhìnhăthực hiện k院 hoạch,ăquaăđóă
kịp th運iăđưaăraănhững biện pháp phù hợp, ch医n chỉnh hoạtăđôngănhằmăđảm bảo việc 
hoàn thành k院 hoạch. 

 Tổ chức kiểm tra kiểm soát chất lượng xăng dầu trongă toànă bộă hệă thốngăphână
phối c栄aă mìnhă từă khâuă giaoă nhận,ă vậnă chuyểnă vàă hoạtă độngă kinhă doanhă trênă thịă
trư運ng,ănhằmăbảoăđảmăch医tălượngăxĕngăd亥uătốtănh医tăđ院nătayăngư運iătiêuădùng. 

 Công tác kiểm soát chi phí:ăHĐQTăgiámăsátăviệcăthựcăhiệnăchiăphíăcôngătyăthôngă
quaăviệcăgiaoăđịnhăm泳căchiăphíăchoăhoạtăđộngăkinhădoanh,ăđảmăbảoăti院tăkiệm,ăhợpă
lỦănhưngăvẫnăđảmăbảoăhoạtăđộngăkinhădoanhăc栄aăCôngăty. 

4. K院ăhoachăphátătri吋n: 

Nĕmă2018,ădựăbáoătìnhăhìnhăkinhăt院ăth院ăgi噂iăti院păt映căxuăhư噂ngătĕngătrư荏ngă鰻năđịnh,ămôiă
trư運ngăkinhădoanhătrongănư噂căngàyăcàngăđượcăcảiăthiện;ăkinhăt院ăvĩămôă鰻năđịnh;ălạmăphátă
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đượcăkiểmăsoátầăătuyănhiênăvẫnăcònănhiềuăkhóăkhĕn,ătháchăth泳cătácăđộngăđ院nănềnăkinhăt院ă
nư噂cătaăkhiănềnăkinhăt院ăth院ăgi噂iămặcădùătĕngătrư荏ngăcaoănhưngăkhôngăđ欝ngăđềuăvàănhiềuă
r栄iăro.ăĐốiăv噂iăthịătrư運ngăxĕngăd亥uătrongănư噂căđãăbắtăđ亥uătĕngătínhăcạnhătranhănhiềuăhơnă
khiădoanhănghiệpă100%ăvốnănư噂căngoàiăthamăgiaăbánălẻăxĕngăd亥uăvàăChínhăph栄ăti院păt映că
điềuăchỉnhăcácăcơăch院,ăquyăđịnh...ăvềăkinhădoanhăxĕngăd亥uănhằmăđảmăbảoămôiătrư運ngăđ亥uă
tưăkinhădoanhăthôngăthoángăvàătheoăthôngălệăquốcăt院.ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăđãăcùngăBanăđiềuă
hànhăphânătíchănhữngăthuậnălợiăvàăkhóăkhĕn,ănhữngăcơăhội,ătháchăth泳căđốiăv噂iăCôngătyăđểă
xâyădựngăđịnhăhư噂ngăchi院nălượcăchoănhữngănĕmăti院pătheo,ănhằmăđạtăm映cătiêuăphátătriểnă
lâuădàiăCôngătyăthôngăquaăt亥mănhìn,ăs泳ămệnhăvàăgiáătrịăcốtălõiăc栄aămình.ăă 
1. K院ăho衣chăkinhădoanhănĕmă2018: 

- T鰻ngăl嬰iănhu壱nătr逢噂căthu院 :  38,784 tỷăđ欝ng 

- Tỷăl羽ăC鰻ăt泳c:  Dựăki院nătốiăthiểu 20%ătrênăvốnăđiềuălệ. 

2. Các Bi羽năphápăth詠căhi羽n 

 Ti院păt映căĐ亥uătưănângăc医p,ăsửaăchữa,ăxâyădựngăm噂iăcácăCHXDăhiệnăcó,ăxâyădựngă
hìnhă ảnhă nhậnă diệnă chungă choă toànă hệă thống.ă Sắpă x院p,ă bốă tríă lạiă mặtă bằngă cácă
CHXDăđảmăbảoăsựăthuậnătiện,ăthôngăthoáng,ăsạchăs胤.ăNghiênăc泳uătrangăbịăthayăth院ă
máyămócăthi院tăbị,ăđặcăbiệtălàătr映ăbơm,ăhệăthốngăcôngănghệ,ăb欝năbểă...theoăquyăchuẩnă
m噂iănhằmăđápă泳ngănhuăc亥uăhoạtăđộngăkinhădoanh,ăvàăph映căv映ăkháchăhàngămộtăcáchă
tốtănh医t; 

 Tậpătrungăđẩyămạnhăbánăd亥uănh運năRevotecăthôngăquaămạngălư噂iă17ăCửaăhàngăXDă
hiệnăhữuăc栄aăCôngăty,ăđ欝ngăth運iăđ亥uătưăsửaăchữa,ănângăc医păcácăđiểmămặtăbằngăchoă
thuêăthànhăcácăđiểmăkinhădoanhănh噂tăvàărửaăxe;ăphátătriểnăkháchăhàngăvậnătải,ănhàă
máy,ăkhuăcôngănghiệpầ;ăxâyădựngăvàătriểnăkhaiăchươngătrìnhătrựcăti院păgi噂iăthiệu 
vàăbánăsảnăphẩmănh噂tătạiăcácăCửaăhàng.ăă 

 Đ亥uătưăvàătĕngăcư運ngăcôngătácăquảnălỦăxeăb欝nănhằmăch栄ăđộngăcungă泳ngăhàngăhóaă
kịpă th運iăchoăhệă thốngăkinhădoanhăxĕngăc栄aăCôngă ty,ăđ欝ngă th運iă ti院tăgiảmăchiăphí,ă
quảnă lỦă tốtăhaoă h映tăhàngăhóaăvàănângă tỷă lệă tựăvậnăchuyểnă xĕngăd亥uăchoă toànăhệă
thốngălênă70%. 

 Xâyădựngăvàăbanăhànhăcácăquyăch院,ăquyăđịnh,ăquyătrìnhăphùăhợpăv噂iătìnhăhìnhăthựcă
t院ătạiăđơnăvị;ăThựcăhiệnăvàăgiámăsátăviệcăthựcăhiệnămộtăcáchătriệtăđểăcácăquyătrìnhă
quyăđịnhăc栄aăCty,ăđảmăbảoătuyêtăđốiăvềăcôngătácăanătoàn,ăPCCC,ăch医tălượngăhàngă
hóa,ădịchăv映ăchoăkháchăhàng.ăĐảmăbảoăt医tăcảăcácăhoạtăđộngăc栄aăcôngătyăphảiăđượcă
giámăsát,ăkiểmătraătuânăth栄ăđúng,ăđ栄ăcácăquyătrình,ăquyăđịnhăc栄aăcôngătyăvàăcácăcơă
quanăquảnălỦănhàănư噂c;ăphátăhuyăvaiătròăkiểmătra,ăkiểmăsoát,ăhư噂ngădẫnăcácăđơnăvịă
c栄aă“BanăQuảnălỦăch医tălượng”ăCôngăty; 

 Sắpăx院p,ăkiệnătoànăbộămáyăt鰻ăch泳căhoạtăđộngăcôngătyăđảmăbảoăsựăphùăhợp,ăhiệuăquảă
trongăquảnă lỦ.ăChúătrọngăcôngătácă tuyểnăd映ng,ă t鰻ăch泳căđàoătạoăchoăCBălãnhăđạo,ă
nhânăviênănhằmănângăcaoănĕngălực,ăkỹănĕngălãnhăđạo,ăkỹănĕngăbánăhàngầăvàăm映că
tiêuăcuốiăcùngălàăđểăđảmăbảoăviệcăquảnălỦăvàăph映căv映ăkháchăhànhămộtăcáchătốtănh医t; 



Báo cáo thường niên năm はねの7                                                                                                                                           28 

 

 Hộiăđ欝ngăQuảnătrịăthựcăhiệnăcơăch院ăgiaoăchiăphíăchoătừngălĩnhăvựcăhoạtăđộngăc栄aă
Côngăty;ăhoạtăđộngăbánălẻ,ăbánăbuônăxĕngăd亥u;ăhoạtăđộngăvậnăchuyểnăvàăhoạtăđộngă
khaiăthácădịchăv映ămặtăbằng.ăĐảmăbảoăviệcăkiểmăsoátăchiăphíăđúng,ăđ栄,ăphùăhợpăvàă
tạoăcơăch院ăch栄ăđộngăchoăBanăđiềuăhànhăCôngăty 

 

IV.  ĐÁNHăGIÁăC曳AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ăV陰ăHO萎TăĐ浦NGăC曳AăCỌNGăTY: 
 

1. Đánhăgiáăc栄aăH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜ăv隠ăcácămặtăho衣tăđ瓜ngăc栄aăCôngăty: 
 

 Hộiăđ欝ngăQuảnătrịăđãăthựcăhiệnăhọpăđịnhăkỳăhàngăquỦăđểăxâyădựngăđịnhăhư噂ngăphátă
triển,ăxâyădựngăvàăhọachăđịnhăchi院nă lược,ăgiaoăcácăchỉă tiêuăkinhădoanh,ă tàiă chínhă
choăBanăđiềuăhành.ăTrongănĕmă2017,ăHộiăđ欝ngăquảnă trịă đãă t鰻ă ch泳că10ăcuộcăhọpă
thư運ngăkỳă vàă b医tă thư運ng,ă đ欝ngă th運iă bană hànhă10ă nghịă quy院t,ă 02ă quy院tă địnhă thựcă
hiệnăcácănhiệmăv映ătheoăNghịăquy院tăĐHĐCĐăthư運ngăniênă2016.ăTrongănhữngăphiênă
họpăc栄aăHĐQTăcóăsựăthamăgiaăc栄aăBanăkiểmăsoát,ăBanăT鰻ngăgiámăđốcăvàăK院ătoánă
trư荏ng,ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăđãăxemăxét,ăđánhăgiáăhọatăđộngăc栄aăCôngătyăđểăkịpăth運iă
đưaăraănhữngăquy院tăđịnh,ăchỉăđạoăBanăđiềuăhànhăthựcăhiệnăcácănhiệmăv映ăk院ăhoạch,ă
triểnăkhaiă thựcăhiệnăcácădựăánăvàăgiảiăquy院tă cácăbáoăcáo,ăki院nănghịăc栄aăBanăđiềuă
hànhăcũngănhưăcácăv医năđềăliênăquanăđ院năhoạtăđộngăc栄aăCôngăty. 

 Hộiă đ欝ngăQuảnă trịă thựcă hiệnă đ亥yă đ栄ă ch泳cănĕngă theoă quyăđịnhă điềuă lệă vàă làmă tốtă
côngătácăgiámăsátăhoạtăđộngăc栄aăBanăĐiềuăhành,ănêuăcaoătinhăth亥nătráchănhiệm,ătíchă
cựcătriểnăkhaiăcôngăviệc,ăcóăk院tăluậnăc映ăthểăvềăcácăđịnhăhư噂ngăhànhăđộngăvàăđiềuă
chỉnhăkịpăth運iăphùăhợpăv噂iăthựcătiễnăkinhădoanhănhằmăđảmăbảoăm映cătiêuăphátătriểnă
anătoàn,ăhiệuăquả. 

 Thựcăhiệnăđ亥yăđ栄,ăcôngăkhai,ăminhăbạchătheoăđúngăquyăđịnhăc栄aăcơăquanăbanăngànhă
vềăcôngăbốăthôngătinăđịnhăkỳ,ăđộtăxu医t;ăcácăbáoăcáoătàiăchínhăhàngăquỦ,ăgiữaăniênăđộă
vàănĕm.ăBáoăcáoătàiăchínhăkiểmătoánăđượcăcôngăbốătrênătrangăwebsiteăc栄aăCôngăty,ă
trênăcácăphươngătiệnăthôngătinăvàăđượcătrìnhăbàyătrư噂căĐạiăhộiăđ欝ngăc鰻ăđôngăthư運ngă
niên. 

 Thựcă hiệnă trảă c鰻ă t泳că đợtă 2ă nĕmă 2016ă bằngă tiềnă mặtă theoă Nghịă quy院tă ĐHĐCĐă
thư運ngăniênălàă18%ătrênăVĐL. 

 Thựcăhiệnătrảăc鰻ăt泳căđợtă1ănĕmă2017ă(thángă2/2018)ăbằngătiềnămặtătỷălệă18% trên 
VĐL. 

 Hộiă đ欝ngă quảnă trịă đãă lựaă chọnă đơnă vịă kiểmă toánăBáoă cáoă tàiă chínhă nĕmă2017ă làă
CôngătyăTNHHăKiểmătoánăvàătưăv医năChuẩnăViệtătheoăsựă栄yăquyềnăc栄aăĐạiăhộiăđ欝ngă
c鰻ăđông. 

2. Đánhăgiáăc栄aăH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜ăv隠ăho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăT鰻ngăGiámăĐ嘘c: 
 

 Hộiăđ欝ngăQuảnătrịăchỉăđạoăvàăgiámăsátăhoạtăđộngăc栄aăBanăđiềuăhànhăthôngăquaăcácă
Nghịăquy院t;ăđ欝ngăth運iăphânăcôngămộtăsốăthànhăviênătrựcăti院pălàmăviệc,ăhỗătrợăBană
điềuăhànhăđểăgiảiăquy院tănhữngăvư噂ngămắc,ăkhóăkhĕn. 

 Địnhăkỳăhàngătháng,ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăyêuăc亥uăT鰻ngăGiámăđốcăbáoăcáoătìnhăhìnhă
quảnălỦ,ăđiềuăhànhăCôngăty,ănhữngăv医năđềăphátăsinhătrongăquáătrìnhăkinhădoanhăvàă
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chỉăđạoăcácăcôngăviệcăliênăquanăđ院năthựcăhiệnănghịăquy院t,ăquy院tăđịnhăc栄aăĐHĐCĐă
vàăHĐQT.ă 

 Hoạtăđộngăc栄aăT鰻ngăGiámăđốcăđềuătuânăth栄ătheoăphápăluật,ăđiềuălệăvàăcácăquyăch院,ă
quyăđịnhăc栄aăCôngăty. 

 Trongă nĕmă 2017ă xảyă raă việcă th医tă thoátă 1.533.772.850ă đ欝ng tiềnă hàngă tạiă Cửaă
CHXDăsốă10,ă trựcă ti院păgâyă raă làăÔngăLêăChíăDũngăCửaăhàngă trư荏ngăđãăbỏă trốn,ă
Côngă tyăđãăg荏iăđơnă tốăcáoăôngăLêăChíăDũng.ăHĐQTăđãănghiêmăkhắcăkiểmăđiểmă
tráchănhiệmăc栄aăBanăđiềuăhànhăvàăđốiăv噂iătậpăthể,ăcáănhânăcóăliênăquanăvàăcóăhìnhă
th泳căkhiểnătrách,ăđ欝ngăth運iăkhôngăxemăxétăkhenăthư荏ngănĕmă2017 choăBĐHăvàăcánă
bộăquảnălỦ. 

3. Cácăk院ăho衣ch,ăđ鵜nhăh逢噂ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜: 
 Ti院păt映căĐ亥uătưănângăc医p,ăsửaăchữa,ăxâyădựngăm噂iăcácăCHXDăhiệnăcó,ăxâyădựngă

hìnhă ảnhă nhậnă diệnă chungă choă toànă hệă thống.ă Sắpă x院p,ă bốă tríă lạiă mặtă bằngă cácă
CHXDăđảmăbảoăsựăthuậnătiện, thôngăthoáng,ăsạchăs胤.ăNghiênăc泳uătrangăbịăthayăth院ă
máyămócăthi院tăbị,ăđặcăbiệtălàătr映ăbơm,ăhệăthốngăcôngănghệ,ăb欝năbểă...theoăquyăchuẩnă
m噂iănhằmăđápă泳ngănhuăc亥uăhoạtăđộngăkinhădoanh,ăvàăph映căv映ăkháchăhàngămộtăcáchă
tốtănh医t; 

 Tậpătrungăđẩyămạnhăbánăd亥uănh運n Revotecăthôngăquaămạngălư噂iă17ăCửaăhàngăXDă
hiệnăhữuăc栄aăCôngăty,ăđ欝ngăth運iăđ亥uătưăsửaăchữa,ănângăc医păcácăđiểmămặtăbằngăchoă
thuêăthànhăcácăđiểmăkinhădoanhănh噂tăvàărửaăxe;ăphátătriểnăkháchăhàngăvậnătải,ănhàă
máy,ăkhuăcôngănghiệpầ;ăxâyădựngăvàătriểnăkhaiăchươngătrìnhătrựcăti院păgi噂iăthiệuăvàă
bánăsảnăphẩmănh噂tătạiăcácăCửaăhàng.ăă 

 Đ亥uătưăvàătĕngăcư運ngăcôngătácăquảnălỦăxeăb欝nănhằmăch栄ăđộngăcungă泳ngăhàngăhóaă
kịpă th運iăchoăhệă thốngăkinhădoanhăxĕngăc栄aăCôngă ty,ăđ欝ngă th運iă ti院tăgiảmăchiăphí,ă
quảnă lỦă tốtă haoă h映tă hàngăhóa vàănângă tỷă lệă tựă vậnă chuyểnăxĕngă d亥uă choă toànă hệă
thốngălênă70%. 

 Xâyădựngăvàăbanăhànhăcácăquyăch院,ăquyăđịnh,ăquyătrìnhăphùăhợpăv噂iătìnhăhìnhăthựcă
t院ătạiăđơnăvị;ăThựcăhiệnăvàăgiámăsátăviệcăthựcăhiệnămộtăcáchătriệtăđểăcácăquyătrìnhă
quyăđịnhăc栄aăCty,ăđảmăbảoătuyêtăđốiăvềăcôngătácăanătoàn,ăPCCC,ăch医tălượngăhàngă
hóa,ădịchăv映ăchoăkháchăhàng.ăĐảmăbảoăt医tăcảăcácăhoạtăđộngăc栄aăcôngătyăphảiăđượcă
giámăsát,ăkiểmătraătuânăth栄ăđúng,ăđ栄ăcácăquyătrình,ăquyăđịnhăc栄aăcôngătyăvàăcácăcơă
quanăquảnălỦănhàănư噂c;ăphátăhuyăvaiătròăkiểmătra,ăkiểmăsoát,ăhư噂ngădẫnăcácăđơnăvịă
c栄aă“BanăQuảnălỦăch医tălượng”ăCôngăty; 

 Sắpăx院p,ăkiệnătoànăbộămáyăt鰻ăch泳căhoạtăđộngăcôngătyăđảmăbảoăsựăphùăhợp,ăhiệuăquảă
trongăquảnă lỦ.ăChúă trọngăcôngă tácă tuyểnăd映ng,ă t鰻ăch泳căđàoă tạoăchoăCBă lãnhăđạo,ă
nhânăviênănhằmănângăcaoănĕngălực,ăkỹănĕngălãnhăđạo,ăkỹănĕngăbánăhàngầăvàăm映că
tiêuăcuốiăcùngălàăđểăđảmăbảoăviệcăquảnălỦăvàăph映căv映ăkháchăhànhămộtăcáchătốtănh医t; 

 Hộiăđ欝ngăQuảnătrịăthựcăhiệnăcơăch院ăgiaoăchiăphíăchoătừngălĩnhăvựcăhoạtăđộngăc栄aă
Côngăty;ăhoạtăđộngăbánălẻ,ăbánăbuônăxĕngăd亥u;ăhoạtăđộngăvậnăchuyểnăvàăhoạtăđộngă
khaiăthácădịchăv映ămặtăbằng.ăĐảmăbảoăviệcăkiểmăsoátăchiăphíăđúng,ăđ栄,ăphùăhợpăvàă
tạoăcơăch院ăch栄ăđộngăchoăBanăđiềuăhànhăCôngăty. 
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 Xâyădựngăvĕnăhoáădoanhănghiệpăđểătạoănênămộtătậpăthểăgắnăbóăvàăđoànăk院tănhằmă
góp ph亥năhoànăthànhăk院ăhoạchănĕm. 
 

V. QU謂NăTR卯ăCỌNGăTY:  
1. H瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜:  

a. Thànhăviênăvàăcơăc医uăc栄aăH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜:  
H瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜 g欝mă5ăthànhăviênătrongăđóă01ăch栄 tịch, 01 栄yăviênăthư運ng trực 
và 3 栄yăviên,ătrongăđóăcóă1ăthànhăviênăthamăgiaăBanăđiều hành (Ông Phan Ngọc 
Hùng – T鰻ngăGiámăđốc).  

 

ỌngăLêăTr丑ngăHi院u Ch栄ăt鵜ch 

- Nĕmăsinh: 1968 

-   Trìnhăđộăchuyênămôn: CửănhânăKinhăt院 

ỌngăPhanăNg丑căHùng 曳yăviênăth逢運ngătr詠c 
- Nĕmăsinh: 1979 
-   Trìnhăđộăchuyênămôn: Thạcăsỹăkinhăt院 

ỌngăChâuăVĕnăChơn Thành viên 
- Nĕmăsinh: 1962 
-    Trìnhăđộăchuyênămôn: CửănhânăTàiăchínhăk院ătoán,ăCửănhânăLuật 

ỌngăBùiăNg丑căTh衣chăAnh Thành viên 
- Nĕmăsinh: 1991  
- Trìnhăđộăchuyênămôn:     ThạcăsĩăThươngăMạiăNĕngăLượngăvàăTàiăChính 

ỌngăNguy宇năHuyăDũng Thành viên 
- Nĕmăsinh: 1978 
-   Trìnhăđộăchuyênămôn: KỹăSư. 

  
b.ăăHo衣tăđ瓜ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜: 

Cácăcu瓜căh丑păc栄aăHĐQT: 

STT 
 

ThànhăviênăHĐQT 
 

Ch泳c v映 
 

S嘘 bu鰻i 
h丑p 

Tỷ l羽 
(%) 

Lý do không 
tham d詠. 

1 Lê Trọng Hi院u Ch栄 tịch 10/10 100%  

2 Phan Ngọc Hùng UV TT 10/10 100%  

3 ChâuăVĕnăChơn Thành viên 10/10 100%  

4 NguyễnăHuyăDũng Thành viên 10/10 100%  

5 Bùi Ngọc Thạch Anh Thành viên 10/10 100%  
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N瓜iădungăchínhăc栄aăcácăcu瓜căh丑păH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜: 

 
STT S嘘 ngh鵜 quy院t Ngày N瓜i dung 

1 18/2017 NQ-
NLSG 

12/01/2017 - Hộiăđ欝ng Quản trị biểu quy院t thuận 5/5 (100%) thông qua t運 
trình số 19/2017/TT-NLSG ngày 04/01/2017 về việc Xử lý 
công nợ đối v噂iăCôngătyăTNHHăVĩnhăXương. 

- Hộiăđ欝ng Quản trị biểu quy院t thuận 5/5 (100%) thông qua Qua 
báo cáo k院t quả hoạtăđộngăkinhădoanhăư噂c thực hiện nĕmă2016,ă
Hộiăđ欝ng Quản trị đ欝ng ý trích b鰻 sung quỹ lươngănĕmă2016ă
choăCôngătyănhưăsau: 
✓ B鰻ă sungă03ă (ba)ă thángă tiềnă lươngăbìnhă quână c栄aă ngư運iă laoă

độngănĕmă2016ăchoămỗiăCBNVăđangălàmăviệcătạiăCôngăty. 
✓ B鰻ăsungă thêmă02ă(hai)ă thángă tiềnă lươngăbìnhăquânăchoăBană

T鰻ngăGiámăĐốcăvàăk院ătoánătrư荏ng. 
- Hộiă đ欝ng Quản trị nh医t trí thông qua ch栄 trươngă thanhă lỦă xeă

Toyota Fortuner 7 chỗ màu bạc, Giao T鰻ngă Giámă Đốc triển 
khai thực hiện trình tự thanhălỦătheoăquyăđịnhăvàătrìnhăHĐQTă
duyệt. 

- Đối v噂i T運 trình Hộiăđ欝ng Quản trị số 21/2017/TT-NLSG ngày 
03/01/2017 về việcăĐiều chỉnh quy hoạch từ đ医t sản xu医t kinh 
doanhăsangăđ医t 荏 tại kho 30/4, Hộiăđ欝ng Quản trị đ欝ng ý ch栄 
trươngă điều chỉnh chuyển quy hoạchă theoă đề xu医t c栄a T鰻ng 
GiámăĐốc. 

2 97/2017 NQ-
NLSG 

20/3/2017 - Hộiăđ欝ng Quản trị đãăthảo luận và nh医t trí 5/5 thông qua việc 
Công ty thực hiệnă nghĩaă v映 tàiă chínhă đối v噂iă khuă đ医t số 1A 
Phạm Ngọc Thạch,ăPhư運ng B院n Nghé, Quận 1 theo quy院tăđịnh 
số 6754/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 c栄a UBND TPHCM. 

- Hộiăđ欝ng Quản trị thông qua một số nội dung chuẩn bị trình 
ĐHĐCĐăthư運ng niên 2016. 

 
3 154/2017/NQ-

NLSG 
8/5/2017 - Hộiăđ欝ng Quản trị biểu quy院t thuận 5/5 thông qua: 

✓ Thựcăhiệnătrảăc鰻ăt泳că(đợtă2)ănĕmă2016ăv噂iătỷălệălàă18%ătrênă
vốnăđiềuălệ. 

✓ Dựăki院nă23/5/2017ă làăngàyăchốtădanhăsáchăc鰻ăđôngăđểă thựcă
hiệnăchiătrảăc鰻ăt泳cănĕmă2016. 

✓ Hộiă đ欝ngăquảnă trịă giaoăT鰻ngăGiámăĐốcăCôngă tyă ti院nă hànhă
cácă th栄ă t映că theoă quyă địnhă c栄aă S荏ă Giaoă Dịchă ch泳ngă khoánă
TPHCMăvàăTrungătâmălưuăkỦăTPHCM. 
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4 172/2017/NQ-
NLSG 

17/5/2017 - Hộiă đ欝ng Quản trị thông qua t運 trình số 110/2017/TT-NLSG 
ngày 04/4/2017 về việc duyệt mua m噂i 2 xe b欝n vận chuyển, 
giao nhận nhiên liệu,ăđ欝ng th運i chọn Công ty C鰻 ph亥năCơăkhíă
xĕngăd亥uălàăđơnăvị cung c医p 2 xe b欝n vận chuyểnăxĕngăd亥u. 

- Hộiă đ欝ng Quản trị thông qua t運 trình số 166/2017/TT-NLSG 
ngày 16/5/2017 về việc Duyệt t鰻ng m泳căđ亥uătư,ăk院 hoạch chọn 
đơnăvị thực hiện các gói th亥u công trình CửaăhàngăXĕngăd亥u số 
20 ậ địa chỉ 387AăLêăVĕnăKhương,ăPhư運ng Hiệp Thành, Quận 
12, Tp. H欝 Chí Minh. 

- Hộiă đ欝ng Quản trị thông qua t運 trình số 165/2017/TT-NLSG 
ngày 17/5/2017 về việc Chọnăđơnăvị thực hiện và t鰻ng giá trị 
hợpă đ欝ng gói th亥uă “Thiă côngă cải tạoă nhàă vĕnă phòng; nhà vệ 
sinh, rửa xe, khu vựcă bánă hàng,ă nhàă đậu xe và nềnă bêă tông” 
công trình Cửa hàng XD số 20. 

5 222/2017/NQ-
NLSG 

21/6/2017 Hộiăđ欝ng Quản trị biểu quy院t thuận 5/5 thông qua các nội dung 
sau: 

- Chọn Công ty TNHH KiểmătoánăvàăTưăv医n Chuẩn Việtălàăđơnă
vị kiểmă toánă báoă cáoă tàiă chínhă nĕmă 2017,ă v噂i chi phí 
90.000.000ăđ欝ng (bao g欝m VAT). 

- Hộiăđ欝ng Quản trị giao cho T鰻ngăGiámăĐốc Công ty triển khai 
thực hiện và công bố thông tin theo quyăđịnh c栄a c栄a pháp luật 
vàăĐiều lệ Công ty. 

6 264/2017/NQ-
NLSG 

28/7/2017 1. Hộiăđ欝ngăQuảnătrịăbiểuăquy院tăthuậnă5/5ăthôngăquaăcácănộiădungă
sau: 

- T運 trình số 262/2017/TT-NLSG ngày 12/7/2017 về việc Thanh 
lý tài sản cố định công c映 d映ng c映 khoăXDă30/4ănhưăsau: 

✓ Đ欝ngă Ủă thanhă lỦă cácă tàiă sảnă – côngăc映ăd映ngăc映ă theoădanhă
m映căghiătrongăt運ătrình. 

✓ GiaoăT鰻ngăGiámăĐốcăt鰻ăch泳călựaăchọnăđơnăvịăthựcăhiệnăvàă
quy院tă địnhă thanhă lỦă theoă hìnhă th泳că chàoă giáă cạnhă tranh.ă
Đ欝ngă th運i,ă báoăcáoăHộiăđ欝ngăQuảnă trịă sauăkhiăhoànă thànhă
công việc. 

- Điều chỉnh gói th亥u mua m噂i 2 xe b欝n vận chuyển, giao nhận 
xĕngăd亥u c映 thể nhưăsau: 
✓ H栄yăbỏăviệcăphêăduyệtămuaăm噂iă2ăxeăb欝năvậnăchuyển,ăgiaoă

nhậnăxĕngăd亥uă theoăNghịăQuy院tăHĐQTăsốă172/2017/NQ-
NLSG ngày 17/5/2017. 

✓ Giaoă choă T鰻ngă Giámă Đốcă thựcă hiệnă việcă chàoă giáă cạnhă
tranh,ălựaăchọnăđơnăvịăcungăc医pă2ăxeăb欝năv噂iătiêuăchíăb欝nă
đóngăbằngăhợpăkimănhôm,ădungătíchă28.000ălítă– T鰻ngăgiáă
trịă muaă 2ă xeă b欝nă tĕngă thêmă khôngă quáă 20%ă t鰻ngă giáă trịă
muaă 2ă xeă b欝nă đãă đượcă HĐQTă phêă duyệtă tạiă Nghịă Quy院tă
HĐQTă sốă 172/2017/NQ-NLSG ngàyă 17/5/2017.ă T鰻ngă
GiámăĐốcăcóătráchănhiệmăbáoăcáoăHĐQTăsauăkhiăhoànăt医tă
côngăviệcăđượcăgiao. 

2. Hộiăđ欝ngăQuảnătrịăđ欝ngăỦăkỦăhợpăđ欝ngădịchăv映ăphápălỦăv噂iăVĕnă
phòngăLuậtă sưăTrươngăThịăHòaăvà giao T鰻ngăGiámăĐốcă ti院nă
hànhăthươngălượng,ăkỦăk院tăhợpăđ欝ngădịchăv映 pháp lý cácăv医năđềă
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liênăquanăđ院năkhuăđ医tă1AăPhạmăNgọcăThạch; Trong quá trình 
thựcăhiệnăT鰻ngăGiámăĐốcăcóătráchănhiệmăbáoăcáoăchoăHĐQTă
đ亥yăđ栄ăthôngătin,ăh欝ăsơ,ătàiăliệuăvàăcácănộiădungăliênăquanăđ院nă
khuăđ医tă1ăAăPhạmăNgọcăThạch. 

7 286/2017/NQ-
NLSG 

24/8/2017 Hộiăđ欝ng Quản trị biểu quy院t thuậnă2/2ăđạt tỷ lệ 100% (do 03 
thànhăviênăHĐQTălàăngư運i có lợi ích liên quan không có quyền 
biểu quy院t) thông qua việc Ký hợpăđ欝ng cho Công ty C鰻 ph亥n 
D亥u nh運n STS thuê xe 7 chỗ hiệu Fotuner. 

 8 327/2017/NQ-
NLSG 

16/10/2017 - Hộiăđ欝ng Quản trị thống nh医tăbanăhànhăQuyăđịnh về “Cơăc医u t鰻 
ch泳c bộ máy quảnă lỦ”ă c栄a Công ty C鰻 Ph亥n Nhiên Liệu Sài 
Gòn. 

- QuyăđịnhăCơăc医u T鰻 ch泳c bộ máy quản lý Công ty có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 16/10/2017. 

9 361/2017/NQ-
NLSG 

26/10/2017 Hộiăđ欝ng Quản trị biểu quy院t thuận 5/5 thông qua một số nội dung 
sau: 

- Đối v噂i khoản th医t thoát tại Cửaă hàngă Xĕngă d亥u số 10 là 
1.533.772.850ă đ欝ng,ă HĐQTă đ欝ng ý cho treo vào khoản phải 
thu c栄aă Ôngă Lêă Chíă Dũngă vàă bùă đắp bằng quỹ dự phòng tài 
chínhătrongănĕmă2017ătheoăđúng quyăđịnh,ăđối v噂i các cá nhân 
có liên quan trách nhiệmătrongănĕmă2017ăkhôngăđược xét khen 
thư荏ng.  

- Đ欝ng ý ký Ph映 l映c hợpăđ欝ng cho Công ty CP Việt Vina ti院p t映c 
hợp tác kinh doanh tạiă 10ăđiểmă (103ăXVNT;ă456ăTHĐ;ă784-
786 HG; 263 NQ; 406 LVS; 138 TP; 89 LHP; 9 bis TN; 912 
VVK; 186 THT) trong th運i hạn 3 tháng. Sau ngày 31/12/2017 
ch医m d泳t hoạtă động kinh doanh gas tạiă cácă điểm kinh doanh 
này.ăHĐQTăgiaoăTGĐătriển khai thực hiệnătheoăđúngăquyăđịnh 
c栄a Công ty và pháp luật. 

- Banăhànhă“Quyăch院 t鰻 ch泳c và hoạtăđộng c栄a Hộiăđ欝ng Quản 
trị”ăcóăhiệu lực kể từ 1/11/2017. 

 10 440/2017/NQ-
NLSG 

26/12/2017 - Hộiăđ欝ng Quản trị thống nh医t ban hành ắQuy ch院 QuảnălỦăđiều 
hành hoạtăđộngăkinhădoanh”ăc栄a Công ty C鰻 Ph亥n Nhiên Liệu 
Sài Gòn. 

- Quy ch院 QuảnălỦăđiều hành hoạtăđộng kinh doanh có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/01/2018. 

 
c. S嘘ăl逢嬰ngăthànhăviênăH瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜,ăBanăki吋măsoát,ăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘căvàă

th逢ăkỦăCôngătyăđưăcóăch泳ngăch雨ăđàoăt衣oăqu違nătr鵜ăcôngăty: là 5/11ngư運i. 
 

2.  Banăki吋măsoát: 
 

a. Thànhăviênăvàăcơăc医uăc栄aăBanăki吋măsoát:  
Ban Kiểm soát Công ty hiện nay có 03 thành viên, g欝mă01ăTrư荏ng ban và 02 thành 
viên. Tạiă Đại Hộiă đ欝ng C鰻 đôngă thư運ngă niênă 2015ă đãă b亥u b鰻 sung vị trí khi院m 
khuy院t 01 thành viên Ban Kiểm Soát Bà Phan Thị Chung. Ngày 4/5/2016 Ban Kiểm 
soátăđãăb亥u bà Phan Thị ChungălàmăTrư荏ng Ban Kiểm Soát Công ty. 
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BàăPhanăTh鵜ăChung Thành viên  
- Nĕmăsinh: 1963  
- Trìnhăđộăchuyênămôn: CửănhânăKinhăT院 

 

ỌngăLêăTu医năVũ Tr逢荏ngăBan  
- Nĕmăsinh: 1980  
- Trìnhăđộăchuyênămôn: CửănhânăKinhăt院 

 
 

ỌngăPh衣măTr亥năHi隠n Thành viên  
- Nĕmăsinh: 1965  
- Trìnhăđộăchuyênămôn: CửănhânăKinhăt院. 
 

b. Ho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăki吋măsoát: 
 

• Sinhăho衣tăc栄aăBanăki吋măsoát: 

 Địnhă kỳă hàngă quỦ,ă Bană Kiểmă soátă t鰻ă ch泳că họpă đểă thôngă báoă tìnhă hìnhă kinhă
doanh,ă tìnhăhìnhă tàiăchính,ăcácăhoạtăđộngăđ亥uă tư,ăhoạtăđộngăkhácăc栄aăCôngă ty 
phátăsinhătrongăquỦăvàăxâyădựngăchươngătrìnhăcôngătácăc栄aăBanăKiểmăsoátătrongă
quý sau. 

 Banăkiểmăsoátăthamădựăcácăcuộcăhọpăđịnhăkỳ,ăđộtăxu医tăc栄aăHộiăđ欝ngăquảnătrị,ă
thamăgiaăỦăki院nătrựcăti院păvềăviệcătuânăth栄ăcácăquiăđịnhăphápăluật,ăĐiềuălệ,ăcácăquiă
ch院ăc栄aăCôngătyăcóăliênăquanăđ院năhoạtăđộngăđiềuăhànhăc栄aăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăvàă
BanăT鰻ngăGiámăĐốc. 

 Côngătácăkiểmătra,ăgiámăsátăc栄aăBanăKiểmăsoátăđượcăthựcăhiệnăliênăt映c,ăthôngă
quaăviệcăxemăxétăcácăbáoăcáoăquảnătrịăhàngătháng,ăcácăbáoăcáoăhàngăquỦăănhằmă
nắmăbắtăkịpăth運iăcácăhoạtăđộngăgiúpăCôngătyăphátăhiệnăvàăkhắcăph映cănhữngăt欝nă
tạiătrongăhệăthốngăquảnălỦ,ăđiềuăhànhăvàăhệăthốngăkiểmăsoátănộiăbộ. 

 ĐịnhăkỳăBKSăcùngăBanăquảnălỦăch医tălượngăcôngătyăkiểmătraăcácăCửaăhàngăkinhă
doanhăxĕngăd亥uătrựcăthuộcăcôngăty. 

 Ban KS giám sátăviệcăđ医uăth亥uăxâyădựngăcơăbản,ămuaăsắmămáyămócăthi院tăbị,ăxeă
b欝n,ăchọnăcácăđơnăvịăth亥uăsửaăchữaăcácăcửaăhàngăxĕngăd亥u,ăchoăthuêămặtăbằng,ă
thanhălỦătàiăsảnầ 

 GiámăsátătìnhăhìnhăkỦăhợpăđ欝ngămuaăbánăhàngăv噂iăcácăđơnăvịăcóăquyềnălợiăliênă
quan. 

• K院tă qu違ă giámă sát vi羽că th詠că hi羽nă Ngh鵜ă quy院tă c栄aă Đ衣iă h瓜iă đ欝ngă c鰻ă đôngă
th逢運ngăniênănĕmă2016,ăc映ăth吋: 

✓ V隠ăc鰻ă t泳c:ăCôngă tyă đãă thựcăhiệnă chiă trảă c鰻ă t泳căbằngă tiềnămặtă20.222.674.200ă
đ欝ngăă(tươngă泳ngă18%ă/VĐL)ălàăc鰻ăt泳căcònălạiăc栄aănĕmă2016ătheoănghịăquy院tăă
HĐQTă sốă 154/2017/NQ-NLSGă ngàyă 08/05/2017,ă tạmă 泳ngă c鰻ă t泳că nĕmă 2017ă
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bằngă tiềnă mặtă sốă tiềnă 20.222.674.200ă đ欝ngă (tươngă 泳ngă 18%/VĐL)ă theoă nghịă
quy院tăHĐQTăsốă06/2017/NQ-NLSG ngày 09/01/2018. 

✓ V隠ăvi羽căth詠căhi羽năcácăch雨ătiêuăk院ăho衣chăch栄ăy院u: 
- T鰻ngă lợiă nhuậnă k院ă toánă trư噂că thu院ă nĕmă 2017ă đạtă 39,995ă tỷă tĕngă 5,995ă tỷă

(tươngăđươngă117,63%)ăsoăv噂iăk院ăhoạch. 
- Thùă laoă HĐQTă vàă BKSă đãă chiă làă 1.296.000.000ă đ欝ngă (K院ă hoạchă làă

1.296.000.000ăđ欝ng).ă 

✓ Đượcăsựă栄yăquyềnăc栄aăĐạiăhộiăc鰻ăđôngăthư運ngăniênănĕmă2016,ăHộiăđ欝ngăquảnă
trịăđãăcóănghịăquy院tăsốă222/2017/NQ-NLSGăngàyă21/06/2017ăvềăviệcălựaăchọnă
đơnăvịăkiểmătoánăBáoăcáoătàiăchínhănĕmă2017ălàăCôngătyăTNHHăKiểmătoánăvàă
tưăv医năChuẩnăViệtăvàăgiámăsátătìnhăhìnhătàiăchínhăc栄aăCôngătyăCPăNhiênăLiệuă
Sàiăgònătrongănĕmă2017ănhưăsau: 

• Nh壱n xét và k院t lu壱n chung v隠 Báo cáoătàiăchínhănĕmă2017: 

- Báoăcáoătàiăchínhănĕmă2017ăđãăphảnăánhăđ亥yăđ栄ătìnhăhìnhăhoạtăđộngăkinhădoanh,ătìnhă
hìnhătàiăchínhăc栄aăCôngătyăCPăNhiênăLiệuăSàiăGònăvàăđượcătrìnhăbàyătheoăđúngăquiă
địnhăc栄aăBộăTàiăChính.ăViệcăsắpăx院p,ălưuătrữăgọnăgàngăđápă泳ngătốtăyêu c亥uăcôngătácă
kiểmătra,ăkiểmăsoát. 

- Báoăcáoătàiăchínhănĕmă2017ăc栄aăCôngătyăđãăphảnăánhătrungăthựcăvàăhợpătìnhăhìnhătàiă
chínhăc栄aăCôngă tyă tạiăngàyă31/12/2017ăcũngănhưăk院tăquảăhoạtăđộngăkinhădoanhăvàă
tìnhăhìnhălưuăchuyểnătiềnătệăchoănĕmătàiăchínhăk院tăthúcăcùngăngày.Việcăghiăchép,ăm荏ă
s鰻ăk院ătoán,ăphânăloạiăcácănộiădungăkinhăt院ăphùăhợpăv噂iăcácăchuẩnămựcăk院ătoán,ăch院ăđộă
k院ătoánădoanhănghiệpăViệtăNamăvàăcácăquiăđịnhăphápălỦăhiệnăhành.ăS鰻ăsách,ăch泳ngătừ,ă
báoăcáoătàiăchínhărõăràng,ăsốăliệuăchínhăxác,ăkịpăth運i.CôngătácăquảnălỦătàiăsản,ăvậtătư,ă
tiềnăvốn,ăcôngănợăchặtăch胤,ă thựcăhiệnă theoăđúngăquiăđịnh.ăCôngă tácăkêăkhaiăvàănộpă
thu院ăđ亥yăđ栄ăkhôngăđểăxảyăraăcácăviăphạm. 

- Vềăviệcăcôngăbốăthôngătin:ăCôngătyăđãăthựcăhiệnăviệcăbáoăcáoăvàăcôngăbốăthôngătină
địnhăkỳătrênăS荏ăGiaoăDịchăch泳ngăkhoánăTPHCMătheoăđúngăquiăđịnhăc栄aăBộătàiăchínhă
vềăviệcăcôngăbốăthôngătinătrênăthịătrư運ngăch泳ngăkhoán. 

- Mộtăsốăchỉătiêuătàiăchínhănĕmă2017ăgiảmăsoăv噂iănĕmă2016,ăsảnălượngăchưaăđạtăsoăv噂iă
k院ăhoạchă2017ădoălượngăbánăhàngăchoăcácăđộiăxeătaxiăgiảmămạnh, doămộtăsốăkháchă
hàngăcóăcôngănợădâyădưaăkhóăđòi,ăkháchăhàngăkhôngăđ栄ătưăcáchăphápănhânăcôngătyăđãă
ch栄ăđộngăch医măd泳tăhợpăđ欝ngăv噂iă cácăkháchăhàngănàyănênă sảnă lượngăbánă raăgiảm.ăă
Lợiănhuậnăsauăthu院ăvượtăsoăv噂iăk院ăhoạchănĕmă2017ălàă4,633ătỷăđ欝ngănhưngăvẫnăgiảm 
soăv噂iănĕmă2016ălàă11,347ătỷ,ălãiăcơăbảnătrênămỗiăc鰻ăphi院uăgiảmăsoăv噂iănĕmă2016ălàă
889đ/1ă c鰻ăphi院u.ăDoanhă thuă tàiăchínhănĕmă2017ăgiảmăsoăv噂iănĕmă2016ă làă46ă triệuă
đ欝ngănhưngăchiăphíă lạiă tĕngăcaoăhơnă2ă tỷăđ欝ngă ăTìnhăhìnhă tàiăchínhănĕmă2017ăc栄aă
Công ty là lànhămạnh,ăđảmăbảoăkhảănĕngăthanhătoánănợăđúngăhạn,ăđ亥yăđ栄.ăCôngătyăcóă
khảănĕngăch栄ăđộngăvềătàiăchính,ăbảoătoànăvàăphátătriểnăngu欝năvốn. 
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- Côngă tyă thựcă hiệnă tốtă ană toànă laoă độngă vàă phòngă chốngă cháyăn鰻ă đạtă theoă cácă tiêuă
chuẩnăquiăđịnhăvàăcácăyêuăc亥uătrongăcông tácăkinhădoanhăxĕngăd亥uăătrongăth運iăgiană
qua.ăKhôngăcóătranhăch医p,ăkiệnăt映ngăv噂iăngư運iălaoăđộng.ăKhôngăcóăphátăsinhătranhă
ch医păv噂iăkháchăhàngătrongăth運iăgianăqua. 

• K院t qu違 giámăsátăđ嘘i v噂i thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜, thành viên Ban T鰻ng 
GiámăĐ嘘c 

- Các thànhăviênăHộiăđ欝ngăquảnătrị,ăthànhăviênăBanăT鰻ngăGiámăĐốcăđãăthựcăhiệnăđúngă
ch泳cănĕngăvàănhiệmăv映ă theoăĐiềuă lệăCôngă tyăquiăđịnh;ăđãă t鰻ăch泳căquảnă lỦăvàăđiềuă
hànhăCôngătyăđạtăvàăvượtăm泳căchỉătiêuăk院ăhoạchălợiănhuậnătrư噂căthu院ănĕmă2017ăvàă
NghịăQuy院tăĐạiăhộiăc鰻ăđôngăthư運ngăniênănĕmă2016. 

- Trongănĕmă2017ăHộiăĐ欝ngăQuảnătrịăđãăt鰻ăch泳căhọpăthư運ngăkỳăvàăđộtăxu医tă10ăl亥n,ăđãă
banăhànhă10ăNghịăQuy院t.ăĐịnhăkỳăăBanăT鰻ngăgiámăđốcăđềuăt鰻ăch泳căhọpăgiaoăbanăv噂iă
cácăgiámăđốcăbộăphậnăvàăhàngăquỦăhọpăgiaoăbanăm荏ărộngăđ院năcácătrư荏ngăđơnăvịătrựcă
thuộc.ăCácăv医năđềăthuộcăthẩmăquyềnăquy院tăđịnhăc栄aăHĐQTăvàăĐạiăhộiăc鰻ăđôngăđềuă
đượcătrìnhătheoăđúngăphânăc医păquyăđịnhăc栄aăLuậtăDoanhăNghiệpăvàăĐiềuălệăCôngăty. 

• Nh壱năxétăđánhăgiáăs詠 ph嘘i h嬰p gi英a Ban Ki吋m soát v噂i H瓜iăđ欝ng qu違n tr 鵜 và 
Ban T鰻ng GiámăĐ嘘c: 

BanăKiểmăsoátăđượcăcungăc医pătàiăliệuăđ亥yăđ栄ăvàăm運iăthamădựăcácăcuộcăhọpăđịnhăkỳă
doăHộiăĐ欝ngăQuảnătrịăvàăBanăT鰻ngăgiámăđốcăch栄ătrìăđểăgiámăsátăvàăthamăgiaăỦăki院nă
cácăv医năđềăcóăliênăquanăđ院năhoạtăđộngăc栄aăCôngăty.ăĐ欝ngăth運iăBanăkiểmăsoátăcũngă
thư運ngăxuyênăphảnăh欝iăđ院năHĐQTăvàăBanăT鰻ngăGiámăĐốcăvềăk院tăquảăkiểmătra,ăhoạtă
độngăc栄aămìnhăvàăđềănghịăcácăc医păquảnălỦăcóătráchănhiệmăthựcăhiệnăđúngănhiệmăv映,ă
tuânăth栄ăcácăquiăđịnhăphápălỦ,ăđiềuălệ,ăquyăch院ăc栄aăCôngăty. 
NhìnăchungănhữngăỦăki院năđóngăgópăvàăphảnăh欝iăc栄aăBanăKiểmăsoátăv噂iăHĐQT,ăBană
T鰻ngăGiámăĐốcăvàăcácăcánăbộăquảnălỦăvềăhoạtăđộngăkinhădoanh,đ亥uătưătàiăchính,ăđ亥uă
tưăxâyădựngăcơăbảnăđềuăđượcătraoăđ鰻iăthẳngăthắn,ăcôngăkhai. 

• Ngoàiă raă nĕmă2017ăBanăki吋mă soátă đưă t鰻 ch泳c th詠c hi羽n m瓜t s嘘 công vi羽c 
khácănh逢ăăsau: 

- ĐóngăgópăỦăki院năvềăviệcăsửăd映ngăvàăquảnălỦătiềnăgửiăc栄aăCôngătyătạiăcácăNgânăhàngă
nhằmăđảmăbảoăanătoànăvàălãiăsu医tătốtănh医t. 

- Kiểmătraăviệcăghiăchépăcácănghiệpăv映ăkinhă t院ăphátăsinhă trongănĕmă2017ăđưaăraăcácă
ki院nănghiăBanăĐiềuăhànhă trongăviệcă tuână th栄ăcácăquiăđịnhăc栄aăBộă tàiăchínhăvềăcácă
chínhăsáchătàiăchính,ăthu院ătrongăhoạtăđộngăkinhădoanh,ăđềănghịăkhắcăph映cănhữngăsaiă
sót. 

- Thựcăhiệnăviệcăkiểmătra,ăgiámăsátăcácăhoạtăđộngăvềăquảnălỦă tàiăsản,quảnălỦăviệcăsửă
d映ngăvốnă trongăkinhădoanhăvàăthựcăthiăcácăquyăđịnhăđúngătheoănộiăquyăCôngătyăvàă
quyăđịnhăquảnălỦăc栄aăluậtăpháp. 

- Kiểmătraăsốăliệuăvềăhoạtăđộngăchoăthuêămặtăbằngăb院năbãiăc栄aăCôngăty.   
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- Kiểmătraăviệcăbáoăcáoătìnhăhìnhăcôngănợătạiăcácăđơnăvị. 

- Kiểmătra,ăxácăđịnhăsốătiềnăth医tăthoátătạiăCHăxĕngăd亥uăsốă10ăđểăHĐQT xemăxétăxửălỦ. 
Banăkiểmăsoátăđãăđưaăraăcácăki院nănghịăv噂iăHĐQTăăCôngătyăvàăBanăđiềuăhànhăcôngătyă
vềăthựcăhiệnăđúngăquiăđịnhăquảnălỦătàiăchính,ăviệcăkiểmătraăkiểmăsoátăcôngănợ,ăcũngă
nhưăc亥năquiăđịnhărõăviệcă栄yăquyênăkhiăăkỦăhợpăđ欝ngăv噂iăbênămuaăhàngăănhĕmătránh 
r栄iă roă trongă kinhă doanh.Bană điềuă hànhă côngă tyă đãă đềă raă cácă giảiă phápă khắcă ph映că
nhữngăv医năđềăBanăKiểmăsoátăđưaăra. 

- ThamădựăvàăđóngăgópăỦăki院nătạiăcácăcuộcăhọpăc栄aăHĐQTăvàăcácăcuộcăhọpăgiaoăban. 

- ThẩmăđịnhăbáoăcáoătàiăchínhăhàngăquỦ,ănĕmă2017ăc栄aăCôngăCP NhiênăLiệuăSàiăGòn. 

- Xemăxétăbáoăcáoăsoátăxétăvàăbáoăcáoăkiểmătoánănĕmă2017 
3. Cácăgiaoăd鵜ch,ăthùălao,ăcácăkho違năl嬰iăích:ăc栄aăthànhăviênăHĐQT,ăBKSăvàăBTGĐ:ă 

a.  Thùălaoăc栄aăHĐQTăvàăBKS: 

 Thùălaoăc栄aăHĐQTă(baoăg欝măthu院ăthuănh壱p): 
▪ Ch栄ătịchăăHộiăđ欝ngăQuảnătrị:        20.000.000ăđ欝ng/tháng. 
▪ 曳yăviênăthư運ngătrựcăHộiăđ欝ngăQuảnătrị:       15.300.000ăđ欝ng/tháng. 
▪ ThànhăviênăHộiăđ欝ngăQuảnătrị:        12.000.000ăđ欝ng/tháng. 

b. Thù lao c栄a Ban ki吋m soát: 

▪ Trư荏ngăBankiểmăsoátă:                  15.300.000ăđ欝ng/tháng. 
▪ Thành viên Banăkiểmăsoátăăăăăăăăăăăăă                   8.700.000ăđ欝ng/tháng. 

c. Thu nh壱p c栄a Ban T鰻ngăGiámăĐ嘘c: 

▪ Lương,ătrợăc医păc栄aăT鰻ngăGiámăĐốc:ăăăăăăăăă    33.063.242ăđ欝ng/tháng. 
Lươngăthángă13        94.501.710ăđ欝ng.ăăăăă          

▪ Lương,ătrợăc医păăc栄aăPhóăT鰻ngăGiámăĐốc:ă      21.929.641ăđ欝ng/tháng 
Lươngăthángă13ăă        65.485.935ăđ欝ng 

  
d. Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăc栄aăC鰻ăđôngăn瓜iăb瓜:  

 
STT Ng逢運i th詠c hi羽n 

giao d鵜ch 
Quan h羽 v噂i c鰻 
đôngăn瓜i b瓜/c鰻 

đôngăl噂n 

S嘘 c鰻 phi院u s荏 h英u 
đ亥u kǶ 

S嘘 c鰻 phi院u s荏 
h英u cu嘘i kǶ 

LỦădoătĕng,ă
gi違m (mua, 
bán, chuy吋n 

đ鰻i,ăth逢荏ng...) 
   Số c鰻 phi院u Tỷ lệ Số c鰻 phi院u Tỷ lệ  
1 Lê Trọng Hiêu Ch栄 tịchăHĐQT 1.074.345 9,56 1.344.345 11,96 Đ亥uătư 

 
e. H嬰păđ欝ngăhoặcăgiaoăd鵜chăv噂iăc鰻ăđôngăn瓜iăb瓜:  

Giaoădịchăgiữaă côngă tyă v噂iă cácă côngă tyămàă thànhăviênăHĐQT,ă thànhăviên BKS, 
TGĐăđãăvàăđangălàă thànhăviênăsángălậpăhoặcăthànhăviênăHĐQT,ăTGĐăđiềuăhànhă
trongăth運iăgianăbaănĕmătr荏ăl衣iăđây.ă 

- Ngàyă 16/7//2015ă Hộiă đ欝ngăQuảnă trịă thôngă quaă việcă Côngă tyăC鰻ă ph亥năNhiênă
LiệuăSàiăGònă(SFC)ă t鰻ăch泳că thựcăhiệnăhoạtăđộngăkinhădoanhă theoă“Quyăđịnhă
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quảnă lỦ,ă điềuă hànhă hoạtă độngă kinhă doanhă xĕngă d亥u”ă c栄aă Côngă Tyă C鰻ă Ph亥nă
Xĕngăd亥uăvàăDịchăv映ăHàngăHảiă(STS)ăhiệnăđangănắmăgiữă50,99%ăc鰻ăphi院uăc栄aă
CôngătyăSFC.ăTheoăđó,ăCôngătyăSTSălàăđ亥uămốiăcóătráchănhiệmătạoăngu欝năhàngă
choăCôngătyăSFC,ăgiáăbánăxĕngăd亥uăđượcăthựcăhiệnătheoăcơăch院ăthịătrư運ngăcóăsựă
quảnălỦăc栄aăNhàănư噂c,ăquyăđịnhăc栄aăCôngătyăSTS.. 

- Ngàyă 15/7/2016ă Hộiă đ欝ngă Quảnă trịă thôngă quaă KỦă hợpă đ欝ngă muaă d亥uă nh運nă
Revotecăv噂iăCôngătyăC鰻ăph亥năD亥uăNh運năSTSăvàăKỦăhợpăđ欝ngăbánăxĕngăd亥uă
v噂iăCôngătyăC鰻ăph亥năD亥u Nh運năSTSăđểăthựcăhiệnăchươngătrìnhăkhuy院nămãi. 

- Ngàyă24/8/2017ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăbiểuăquy院tăthôngăquaăviệcăkỦăhợpăđ欝ngăchoă
CôngătyăC鰻ăph亥năD亥uănh運năSTSăthuêăxeă7ăchỗăhiệuăFotuner 

f. Vi羽căth詠căhi羽năcácăquyăđ鵜nhăv隠ăqu違nătr鵜ăCôngăty: Trongănĕm,ăCôngătyăđãăthựcă
hiệnăđ亥yăđ栄ăcácăquyăđịnhătheoăluậtăđịnhăđốiăv噂iăcôngătácăquảnătrịătạiăCôngăty. 

BÁOăCÁOăTịMăT溢TăHO萎TăĐ浦NGă5ăNĔMăC曳AăHĐQTăNHI烏MăKǵăIVă(2013ăậ 2017): 

Thực hiệnăĐiều lệ t鰻 ch泳c và hoạtăđộng c栄a Công ty, Nghị quy院t c栄aăĐại hộiăđ欝ng c鰻 
đôngăthư運ng niên 2016. Hội đ欝ng Quản trị báo cáo về hoạtăđộng c栄a Hộiăđ欝ng Quản trị 
trong nhiệm kỳ IV (2013 – 2017)ănhưăsau: 

I. THU一NăL営I,ăKHịăKHĔN 
1. Thu壱năl嬰i: 
 Nềnăkinhă t院ănư噂că taăkểă từănĕmă2015ă tr荏ă lạiă đâyăđãăcóănhữngăchuyểnăbi院nă tíchă

cực,ătốcăđộătĕngătrư荏ngăGDPăđượcăcảiăthiệnăđángăkểăquaăcácănĕm,ălạmăphátăđượcă
kiểmăsoát,ăcácăgiảiăphápă鰻năđịnhăkinhăt院ăvĩămôătáiăc医uătrúcănềnăkinhăt院ăc栄aăChínhă
ph栄ăđạtăk院tăquảădoăđóăkhóăkhĕnăc栄aăcácădoanhănghiệpăđãăđượcăgiảm. 

 MộtăsốăCửaăhàngăxĕngăd亥uăc栄aăCôngătyăđượcăsửaăchữa,ănângăc医păkhangătrangăthuă
hút đượcăkháchăhàng,ăcạnhătranhăv噂iăcácăđơnăvịăcùngăngành. 

 Độiăngũăcánăbộăquảnă lỦă c栄aăCôngă tyă cóănhiềuăkinhănghiệm,ă làmăviệcă cóă tráchă
nhiệm;ănhânăviênăcóăchuyênămônănghiệpăv映,ăchịuăđượcăápălựcăcôngăviệcăvàăcựcă
nhọc. 

2. Khóăkhĕn:ăBênă cạnhă nhữngă thuậnă lợiă Côngă tyă gặpă phảiă nhiềuă khóă khĕnă vàă tháchă
th泳c:ă 
 Giáăxĕngăd亥uătrongănhữngănĕmăquaăbi院năđộngăliênăt映c,ănĕmăđ亥uănhiệmăkỳăngu欝nă

cungăxĕngăd亥uăkhôngă鰻năđịnh,ăthùălaoăkhôngăcaoădẫnăđ院nălãiăgộpăth医p. 
 Thànhă phốă cóă nhiềuă côngă trìnhă thiă côngă hạă t亥ngă nhưă nângă c医pă hệă thốngă giao 

thông,ăphânălu欝ngătuy院năgiaoăthông,ăc亥uăvượt,ăthôngăxeămộtăsốătuy院năđư運ngăvànhă
đaiăđãăảnhăhư荏ngăl噂năđ院năsảnălượngăbánăhàngăc栄aăcácăCửaăhàngăxĕngăd亥u. 

 Côngătácăphátătriểnămạngălư噂iăc栄aăCôngătyăkhôngăthựcăhiệnăđượcăngoàiănguyênă
nhânăkháchăquanătừăđốiătác,ăhiệuăquảăph亥năl噂năkhóăkhĕnătừămộtăsốăchínhăsáchăvềă
đ医tăđaiăquyăhoạchăvịătrí,ăđịaăđiểmăđ亥uătưăCHXD. 

 Cácăchiăphíăđiện,ănư噂c,ă tiềnă lương,ăbảoă hiểmăxãă hội...ă tĕngă liênă t映c,ă đ欝ngă th運iă
Côngătyăphảiăđ亥uătưăchiăphíăsửaăchữa,ănângăc医p,ăxâyădựngălạiămộtăsốăCửaăhàngă
xĕngăd亥u,ăCửaăhàngăkinhădoanhăd亥uănh運năvàăđ亥uătưăchoăcôngătácăPCCC,ăbảoăvệă
môiătrư運ngătheoăquyăđịnh.ă 
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V噂iănỗălực,ăquy院tătâmăc栄aătậpăthểăCBăNVăCôngăty,ăsựăchỉăđạoăxuyênăsuốtăc栄aăHĐQT,ă
BanăĐiềuăhànhătậpătrungăvàoănhữngăv医năđềăcốtălõiăvàăthựcăhiệnătốtăcácăgiảiăphápănhằmă
vượtăquaănhữngăkhóăkhĕn,ă thửă tháchăđểă trư荏ngă thànhăvàăphátă triểnăbềnăvững,ă khẳngă
địnhăvịăth院ăthươngăhiệuătrênăthịătrư運ng. 

II.  NHỂNăS衛ăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯ăVÀăBANăKI韻MăSOÁT: 

1. H瓜iăđ欝ngăQu違nătr鵜: 
Hộiăđ欝ng Quản trị g欝m 5 thành viên, g欝m 01 ch栄 tịch, 01 栄y viênăthư運ng trực và 3 栄y 
viên,ătrongăđóăcóă1ăthànhăviênăthamăgiaăBanăđiều hành (Ông Phan Ngọc Hùng T鰻ng 
Giámăđốc)ăvàă1ăthànhăviênăđộc lập (Ông Bùi Ngọc Thạch Anh). 

 TạiăĐạiăhộiăđ欝ngăc鰻ăđôngăthư運ngăniênă2012,ăngàyă18/4/2013ăđãăb亥uăÔngăNguyễnă
Tu医năQuỳnh,ăÔngă ChâuăVĕnăChơn,ă BàăĐặngăThịăLài,ăÔngăPhană Ngọcă Hùng,ă
ÔngăNguyễnăThiệnăTâmălàă thànhăviênăHĐQTănhiệmăkỳăIVă(2013-2017).ăĐ欝ngă
th運i,ă HĐQTă họpă b亥uă Ôngă Nguyễnă Tu医nă Quỳnhă giữă ch泳că v映ă Ch栄ă tịchă HĐQTă
kiêmăT鰻ngăGiámăĐốc;ăÔngăChâuăVĕnăChơnălàăPhóăch栄ătịchăHĐQT. 

 Ngày 03/10/2014ăBàăĐặngăThịăLàiălàăThànhăviênăHĐQTăg荏iăđơnăđ院năvĕnăphòngă
CôngătyăxinătừănhiệmăvìălỦădoăcáănhân.ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăđãăch医păthuậnăvàăb鰻ă
nhiệmăÔngăLêăTrọngăHi院uălàmăthànhăviênăHĐQTăthayăth院ăkểătừă03/10/2014,ăĐạiă
hộiăđ欝ngăc鰻ăđôngăthư運ngăniênă2014ăđãăthôngăquaăquy院tăđịnhănày. 

 Ngàyă19/1/2015ăÔngăNguyễnăThiệnăTâmălàăThànhăviênăHĐQTăg荏iăđơnăđ院năvĕnă
phòngăCôngătyăxinătừănhiệmăvìălỦădoăcáănhân.ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăđãăch医păthuậnă
vàă b鰻ă nhiệmăÔngăBùiăNgọcă Thạchă Anhă làmă thànhă viênăHĐQTă thayă th院ă kểă từă
19/01/2015,ăĐạiă hộiă đ欝ngă c鰻ă đôngă thư運ngăniênă 2014ăđãă thôngăquaă quy院tă địnhă
này. 

 Ngàyă06/4/2015ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăb亥uăÔngăLêăTrọngăHi院uăgiữăch泳căv映ăCh栄ătịchă
HĐQTăthayăÔngăNguyễnăTu医năTu医năQuỳnh.ăĐ欝ngăth運i,ăbãiăbỏăch泳cădanhăPhóă
ch栄ă tịchă HĐQTă vàă b鰻ă nhiệmă Ôngă Nguyễnă Tu医nă Quỳnhă giữă ch泳că v映ă 栄yă viênă
thư運ngătrựcăHĐQTăCôngătyăkểătừăngàyă06/4/2015. 

 Ngàyă26/6/2015ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăb鰻ănhiệmăôngăPhanăNgọcăHùngăgiữăch泳căv映ă
栄yăviênăthư運ngătrựcăHĐQTăthayăÔngăNguyễnăTu医năQuỳnhăkểătừăngàyă01/7/2015. 

 Ngàyă20/4/2016ăÔngăNguyễnăTu医năQuỳnhă làă曳yă viênă thư運ngă trựcăHĐQTăg荏iă
đơnăđ院năvĕnăphòngăCôngătyăxinătừănhiệmăvìălỦădoăcáănhân.ăHộiăđ欝ngăQuảnătrịăđãă
ch医păthuậnăvàăb鰻ănhiệmăÔngăNguyễnăHuyăDũngălàmăthànhăviênăHĐQTăthayăth院ă
kểă từă 20/4/2016,ăĐạiă hộiă đ欝ngă c鰻ă đôngă thư運ngă niênă 2015ă đãă thôngă quaă quy院tă
địnhănày.ă 

2. BanăKi吋măsoát:ă 

 Ban Kiểm soát Công ty hiện nay có 03 thành viên, g欝mă01ăTrư荏ng ban chuyên trách 
và 02 thành viên, cả 03ăthànhăviênăBKSăkhôngăthamăgiaăđiều hành. 

 TạiăĐạiăhộiăđ欝ngăc鰻ăđôngăthư運ngăniênă2012,ăngàyă18/4/2013ăđãăb亥uăÔngăPhạmă
Tr亥năHiền, BàăTr亥năHoàngăPhượngăvàăÔngăPhạmăTàiăXuânălàă thànhăviênăBKSă



Báo cáo thường niên năm はねの7                                                                                                                                           40 

 

nhiệmăkỳă IVă (2013-2017).ăĐ欝ngă th運i,ăBKSăhọpăb亥uăÔngăPhạmăTr亥năHiềnăgiữă
ch泳căv映ăTrư荏ngăbanăkiểmăsoát. 

 Ngàyă06/10/2014ăÔngăPhạmăTàiăXuânălàăthànhăviênăBanăKiểmăsoátăg荏iăđơnătừă
nhiệmăvàăđãăđượcăBanăKiểmăsoátăthôngăqua. 

 Ngàyă4/4/2015ăĐạiăHộiăđ欝ngăc鰻ăđôngăthư運ngăniênă2014ăđãăbiểuăquy院tăthôngăquaă
việcăb亥uăb鰻ăsungăÔngăLêăTu医năVũăvàoăBanăKiểmăsoátă theoăLuậtăđịnhăvàăngàyă
06/4/2015ăBKSăb亥uăÔngăLêăTu医năVũăgiữăch泳căv映ăTrư荏ngăBKSăthayăÔngăPhạmă
Tr亥năHiền. 

  Ngày 11/4/2016ăBàăTr亥năHoàngăPhượngălàăthànhăviênăBanăKiểmăsoátăg荏iăđơnătừă
nhiệmăvàăđãăđượcăBanăKiểmăsoátăthôngăqua. 

 Ngàyă23/4/2016ăĐạiăHộiăđ欝ngăc鰻ă đôngă thư運ngăniênă2015ăđãă biểuăquy院tă thôngă
quaăviệcăb亥uăb鰻ăsungăăBàăPhanăthịăChungăăvàoăBanăKiểmăsoátătheoăLuậtăđịnhăvàă
ngàyă 04/5/2016ă BKSă b亥uă Bàă Phană Thịă Chungă giữă ch泳că v映ă Trư荏ngă BKSă thayă
ÔngăLêăTu医năVũ. 

III.  ĐÁNHăGIÁăTỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăC曳AăCỌNGăTYă(2013-2017) 

Đại hộiăđ欝ng c鰻 đôngăthư運ng niên 2012 thông qua k院 hoạch nhiệm kỳ IV (2013 -2017) 
và giao Hộiăđ欝ng Quản trị Công ty t鰻 ch泳c triển khai thực hiện.ăCĕnăc泳 m映c tiêu và 
địnhăhư噂ng phát triểnăđãăđượcăĐHĐCĐăthôngăqua,ăHĐQTăc映 thể hóaăcácăđịnhăhư噂ng 
hoạtă động kinh doanh theo từng ngành hàng, từngănĕmăvàă giaoă choăT鰻ngăGiámăđốc 
điều hành triển khai thực hiện.ăHĐQTăđãăbáoăcáo k院t quả hằngănĕmătrongăcácăkỳ đại 
hộiăđ欝ng c鰻 đôngăthư運ngăniênătrư噂c c鰻 đông,ănayăHĐQTăxinăbáoăcáoăt鰻ng k院t những 
hoạtăđộng c栄aăHĐQTătrongănhiệm kỳ. 

Ngay từ đ亥u nhiệm kỳ,ăHĐQTăđãăchúătrọng kiện toàn t鰻 ch泳c, bộ máyăvàăphươngăth泳c 
điềuăhànhăCôngăty;ăđ欝ng th運i phân công c映 thể mỗi thành viên ph映 trách từngălĩnhăvực, 
duy trì sinh hoạtăđịnh kỳ hàng tháng và t鰻 ch泳c nhiều cuộc họpăđột xu医t khi c亥n thi院t. 
HĐQTăđãălàmătốt công tác quản trị điều hành và giám sát bộ máyăđiềuăhànhăđảm bảo 
hoạtăđộng c栄a Công ty theo đúngăm映cătiêu,ăđịnhăhư噂ng phát triển và k院 hoạchăđãăđược 
Đại hộiăđ欝ng c鰻 đôngăthôngăqua.ăHĐQTăđãăđưaăraănhững quy院tăđịnh, chỉ đạoăBanăđiều 
hành thực hiện các nhiệm v映 k院 hoạch, triển khai thực hiện các dự án và giải quy院t các 
báo cáo, ki院n nghị c栄aăBanăđiều hành kịp th運i mang lại hiệu quả cao nh医t cho Công ty. 
Một số k院t quả đạtăđược trong nhiệm kỳ VI (2013-2017):  
1. Ho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhăchínhăxĕngăd亥uăvàăd亥uănh運n:ă 

Xácăđịnh kinh doanh bán lẻ xĕngăd亥u và d亥u nh運n là hoạtăđộng kinh doanh chính, 
cốt lõi c栄a Công ty, do vậy trong nhiệm kỳ HĐQTăđãătập trung mọi ngu欝n lựcăđể 
tĕngăsảnă lượng bán lẻ,ă tĕngă thị ph亥n, phát triểnă thươngăhiệu, c映 thể tình hình sản 
lượngăxĕngăd亥u, d亥u nh運n thực hiệnăquaăcácănĕmănhưăsau: 
 
 
 

 



Báo cáo thường niên năm はねの7                                                                                                                                           41 

 

B謂NG TH渦NG KÊ S渦 L姶営NGăXĔNGăD井U - NH閏T BÁN RA TRONGă5ăNĔMă2013-2017 

Ch雨 tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 
T鰻ng s違năl逢嬰ngăxĕngăd亥u 

(lít)  114,041,695 120,391,939 97,019,005 95,273,719 94,023,066 

Sảnălượng bán lẻ xĕngăd亥u 
(lít) 

80,243,695 83,517,939 87,189,005 90,876,719 89,237,066 

Sảnălượng bán buônăxĕngăd亥u 
(lít) 

33,798,000 36,874,000 9,830,000 4,397,000 4,786,000 

Sảnălượng bán d亥u nh運n (lít) 88,475 88,301 87,034 96,276 146,906 

  T鰻ngăsảnă lượngăc栄aăCôngă tyă trongănhữngănĕmăquaăgiảm,ănguyênănhână làăgiảmă
sảnălượngăbánăbuôn,ădoăCôngătyătậpătrungăcôngătácăbánălẻ.ăSảnălượngăbánălẻătĕngă
mạnhăquaă cácănĕm,ă từă80ă triệuă lítă nĕmă2013ăđ院nă2017ăđãă tĕngă lênă89ă triệuă lít.ă
MặcădùăsốălượngăcácăCửaăhàngăxĕngăd亥uăkhôngătang,ăhoạtăđộngăc栄aăcácăCHXDă
hiệnăhữuăgặpăphảiănhiềuăkhóăkhĕnădoăThànhăphốăcóănhiềuăcôngătrìnhăthiăcôngăhạă
t亥ng,ă thayă đ鰻iă phână lu欝ngăgiaoă thông,ă c亥uă vượt,ă thôngăxeămộtă sốă tuy院năđư運ngă
vànhăđaiăđãăảnhăhư荏ngăl噂năđ院năsảnălượngăbánăhàng;ăcácăđơnăvịătaxiăthayăđ鰻iăhìnhă
th泳căkhoánăxĕngăxeătrựcăti院păchoătàiăx院ăầ 

 Côngătyătậpătrungăđ亥uătư,ăsửaăchữa,ănângăc医păCửaăhàngăxĕngăd亥uătheoăhệăthốngă
nhậnădiệnă thốngănh医t;ăđ亥uă tưăm噂i,ănângăc医pă thi院tăbịăbơmărót,ăb欝năbể,ăhệă thốngă
côngănghệăầănhằmăđảmăbảoăch医tă lượng,ă sốă lượngăxĕngăd亥uăbánă ra,ăđ欝ngă th運iă
nângăcaoăuyătínăc栄aăCôngăty,ăđảmăbảoăph映căv映ăkháchăhàngămộtăcáchătốtănh医t.ă 

 Vềă kinhă doanhă d亥uă nh運n:ă Thángă 12/2015,ă sauă khiă k院tă thúcă “Hợp Đồng trao 
quyền ưu tiên lựa chọn cung ứng nhiên liệu” v噂iă Công ty TNHH BP Oil 
International.ăThángă6/2016ăHĐQTăđãăquy院tăđịnhăđưaăngànhăhàngăd亥uănh運năvàoă
hoạtăđộngăkinhădoanhă chínhăc栄aăCôngă tyăvàă chọnăCôngă tyăC鰻ăph亥năD亥uănh運nă
Revotecălàăđốiătácăduyănh医tăcungăc医păd亥uănh運năchoăhệăthốngăbánălẻăc栄aăCôngăty.ă
Việcăthayăđ鰻iănàyălàmăsảnălượngăd亥uănh運năsauănhiềuănĕmăgiữă荏ăm泳căhơnă88ăngànă
lítăd亥uănh運n/nĕmăđãăvượtălênăhơnă146ăngànălítăd亥uănh運nătrongănĕmă2017ăđây là 
k院tăquảăr医tăđángăkhíchălệăchoăhoạtăđộngăkinhădoanhăc栄aăCôngăty. 

 Tháng 12/2013ăCôngă tyă đãă liênă k院tă v噂iăNgânăhàngăVietinBankăvàăMasterCardă
khaiătrươngădịchăv映ăthanhătoánăxĕngăd亥uăbằngăthẻăMasterCard tạiăCửaăhàngăXD 
sốă4ăvàăđâyălàăđiểmăch医pănhậnăthẻăđ亥uătiênăc栄aăMasterCardătrongăngànhăbánălẻă
xĕngăd亥uătạiăViệtăNam vàăsauăđóătriểnăkhaiăđ欝ngăbộătạiăcácăCửaăhàngăXDătrongă
hệăthốngăbánălẻăc栄aăCôngăty. 

 Trongănĕmă2017,ăCôngă tyăđãă thựcăhiệnăchuyểnăđ鰻iăbánăxĕngăRonă92ăsangăbánă
xĕngăsinhăhọcăXĕngăE5ăRonă92-II theo ch栄ătrươngăc栄aăNhàănư噂cănhằmăbảoăvệă
môiătrư運ng. 
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2. Côngătácăs穎aăch英aăđ亥uăt逢ăcơăs荏ăh衣ăt亥ng,ăkhaiăthácăcácămặtăbằng: 

 Côngătyăđãăxâyădựngăm噂iăvàăđưaăvàoăsửăd映ng 6ăCửaăhàngă(CửaăhàngăXDăsốă9,ă
CửaăhàngăXDăsốă13,ăCửaăhàngăXDăsốă21,ăCửaăhàng XDăsốă6,ăCửaăhàngăXDăsốă4 
vàăCửaăhàngăXDăsốă20);ăti院năhànhăsửaăchữaăcảiătạoăcácăCửaăhàngăcònălạiătheoăhệă
thốngănhậnădiệnăthốngănh医t.ăCảiătạoăsửaăchữaă5ămặtăbằngăthànhăCửaăhàngăkinhă
doanhăd亥uănh運nătiêuăchuẩnăđápă泳ngănhuăc亥uăkinhădoanhăc栄aăCôngăty. 

 Đ亥uătưălắpăđặtăhệăthốngăđoăb欝nătựăđộngănhằm đảmăbảoăcôngătácăquảnălỦăhàngăhóaă
hiệuăquả,ăchínhăxácăvàăthuậnătiện;ă trangăbịăhệăthốngăFoamăchữaăcháy,ăhệăthốngă
báoăcháyătựăđộngătạiăcácăCửaăhàngăXD. 

 T医tăcảămáyămócăthi院tăbịăph映căv映ăcôngătácăbánăhàng,ăquảnălỦăđượcăbảoădưỡng,ăsửaă
chữaăkịpăth運iăph映căv映ăkinhădoanhăbánăhàngătốtănh医t.ăPhốiăhợpăv噂iăTrungătâmăKỹă
thuậtă Đoă lư運ngă Ch医tă lượngă TP.HCMă t鰻ă ch泳că kiểmă địnhă địnhă kỳă vàă theoă dõiă
thư運ngăxuyênă t医tăcảă tr映ăbơmătạiăcácăCHXDăđảmăbảoăhoạtăđộngăđúngă theoăquyă
địnhăc栄aăcơăquanăquảnălỦănhàănư噂c. 

 Nhằmăch栄ăđộngăcungă泳ngăhàngăhóaăkịpăth運iăchoăhệăthốngăkinhădoanhăxĕngăc栄aă
Côngăty,ăđ欝ngăth運iăti院tăgiảmăchiăphí,ăquảnălỦătốtăhaoăh映tăhàngăhóaăvàănângătỷălệătựă
vậnăchuyểnăxĕngăd亥uăchoătoànăhệăthốngălênă70%ăCôngătyăđãăđ亥uătưă05ăxeăb欝năvàă
đangăhoạtăđộngăcóăhiệuăquả. 

 Tháng 6/2013 đưaădựăánăhợpă tácăkinhădoanhăgiữaăCôngă tyăCPăNhiênăLiệuăSàiă
GònăvàăLiênăhiệpăHợpăTácăXãăThươngăMạiăThànhăPhốăH欝ăChíăMinhă (Saigonă
Co.op) SiêuăThịăCo.opmartăBìnhăTriệu tạiă68/1ăQuốcălộă13,ăPhư運ngăHiệpăBìnhă
Chánh,ăQuậnăTh栄ăĐ泳c chínhăth泳căhoạtăđộng. 

 Đượcăsựăch医păthuậnăc栄aăĐHĐCĐăvàăHĐQT,ăCôngătyăkỦăk院tăhợpăđ欝ngăhợpătácă
khaiăthácădựăánă1AăPhạmăNgọcăThạch,ăQuậnă1ăv噂iăCôngătyăCPăB医tăđộngăsảnăĐôă
Thànhăvàăngàyă16/8/2013ăđãăkh荏iăcôngăcôngătrìnhăcaoăốcăvĕnăphòngăSFCă - Đôă
Thành. 

 Thựcă hiệnă nghịă quy院tă ĐHĐCĐă vàă HĐQTă Côngă tyă đãă kỦă hợpă đ欝ngă chuyểnă
nhượngădựăánăNhàă荏ăthươngămạiă105ăLêăLợi,ăQuậnăGòăV医păvàăcácăb医tăđộngăsản:ă
394ăPhạmăVĕnăChíă- Quậnă6;ă116ăLêăĐạiăHànhă- Quậnă11;ă532ăTr亥năHưngăĐạoă- 
Quậnă 5;ă 1275ă Eă đư運ngă 3/2ă - Quậnă 11;ă 224ă Âuă Cơă – Quậnă Tână Bình;ă Trạmă
KDXDăsốă22ă– ChiănhánhăĐ欝ngăTháp 

3. Côngătácăqu違nălỦ: 

 Xâyădựngăvàăđiềuăchỉnhăcácăquyăch院,ăquyăđịnhăquảnălỦ giúpăchoăhoạtăđộngăkinhă
doanhăc栄aăCôngă tyăđượcă ti院năhànhăbàiăbản,ă chínhăquy,ăană toànăvàăhiệuăquảăvàă
nângăcaoăch医tălượngăph映căv映ăkháchăhàng.ăĐ欝ngăth運iă tĕngăcư運ngăcôngătácăkiểmă
tra,ăkiểmăsoát,ănhắcănh荏ăcácăđơnăvịănghiêmătúcăthựcăhiệnăcácăquyătrình,ăquyăđịnh,ă
hư噂ngădẫnầănhằmăgiảmăthiểuăr栄iăroătrongăkinhădoanh. Nĕmă2016ăđãăthànhălậpă
“Banăkiểmă traăkiểmăsoátănộiăbộ”ăCôngă ty,ăxâyădựngănộiădungăvàăchươngă trìnhă
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làmăviệcăc映ăthểăv噂iătừngăđơnăvị,ăkịpăth運iăcảnhăbáo,ăki院nănghịăcácăgiảiăphápăngĕnă
ngừaăr栄iăroăvàăgiámăsátăviệcăthựcăhiệnăcácăgiảiăpháp. 

 Kểătừănĕmă2016,ăHĐQTăgiámăsátăviệcăthựcăhiệnăchiăphíăcôngătyăthôngăquaăviệcă
giaoă địnhă m泳că chiă phíă choă hoạtă độngă kinhă doanh,ă đảmă bảoă ti院tă kiệm,ă hợpă lỦă
nhưngăvẫnăđảmăbảoăhoạtăđộngăkinhădoanhăc栄aăCôngăty.  

 CôngătácăATVSLĐ,ăPhòngăchốngăcháyăn鰻,ăPCCC,ăanăninhătrậtătựăđượcăCôngătyă
đặcăbiệtăquanătâm,ăthư運ngăxuyênăchỉăđạoăvàăkiểmătraăthựcăhiệnănhằmăđảmăbảoăană
toànătínhămạngăngư運iălaoăđộngăvàătài sảnăc栄aăCôngăty. 

 

4. V隠ăth詠căhi羽năNgh鵜ăquy院tăc栄aăcácăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđôngătrongănhi羽măkǶ: 

ĐãăđượcăHĐQTăbáoăcáoăc映 thể trong các kỳ Đại hộiăđ欝ng c鰻 đôngăthư運ngăniênăvàăđãă
đượcăĐại hộiăđ欝ng c鰻 đôngăbiểu quy院t thông qua v噂i số phi院u cao. 

Về t鰻 ch泳c các cuộc họp Đại hộiăđ欝ng c鰻 đôngăvàăHộiăđ欝ng Quản trị: 

 Trongănhiệmăkỳăđãăt鰻ăch泳că05ăkỳăđạiăhộiăđ欝ngăc鰻ăđôngăthư運ngăniên.ăHĐQTăđãăt鰻ă
ch泳că69ăcuộcăhọpăvàăbanăhànhă69ăNghịăquy院t,ăcácăcuộcăhọpăđượcăti院năhànhătheoă
đúngăĐiềuălệăCôngătyăvàăquyăđịnhăphápăluật. 

 Các thành viên HĐQTă thểă hiệnă đ亥yă đ栄ă tráchă nhiệmăvàă thựcă hiệnă tốtă quyềnăvàă
nghĩaăv映ăc栄aămìnhătheoăquyăđịnhăc栄aăĐiềuălệăvàăquiăđịnhăphápăluật. 

Trongănhiệmăkỳăqua,ăHĐQTăđãăthựcăhiệnătốtăcácăNghịăquy院tăc栄aăĐạiăhộiăđ欝ngăc鰻ăđôngă
banăhành,ăthựcăhiệnăđúngăquyềnăhạnăvàănhiệmăv映ăc栄aăHĐQTătheoăquyăđịnhăc栄aăĐiềuă
lệăCôngătyăvàăLuậtăDoanhănghiệp.ăHĐQTăđãănắmăbắtăđ亥yăđ栄ăchínhăsách,ăquyăđịnhăthayă
đ鰻i;ăcậpănhậtăthôngătinăvàăkịpăth運iăđềăxu医tăĐHĐCĐăđiềuăchỉnhăthayăđ鰻iămộtăsốăm映că
tiêu,ăđịnhăhư噂ng,ăk院ăhoạchăchoăphùăhợpăv噂iătìnhăhìnhăthựcăt院ăgiúpăCôngătyătránhăđượcă
r栄iăroăvàămangălạiăhiệuăquảătốtănh医tăchoăCôngăty. 

Đ卯NHăH姶閏NGăCHI蔭NăL姶営CăPHÁTăTRI韻Nă5ăNĔMă(2018ậ2022): 

 Địnhăhư噂ngăchi院nă lượcăc栄aăCôngă tyă trongă5ănĕmă2018ă - 2022ă làăvẫnă ti院pă t映că tậpă
trungăđẩyămạnhăhoạtăđộngăkinhădoanhăc栄aăngànhăhàngăcốtălõiălàăkinhădoanhăxĕngă
d亥uănh噂t,ăphátătriểnăthươngăhiệu,ăm荏ărộngămạngălư噂iăphânăphốiătrênăcơăs荏ăhiệuăquảă
vàăch医tă lượng;ă tiênăphongăđ亥uă tưăkỹă thuậtăcôngănghệăhiệnăđạiănhằmăđápă泳ngănhuă
c亥uătốtănh医tăchoăkháchăhàng.ă 

 Nghiênăc泳uăthịătrư運ng,ătìmăhiểuăthôngătinăđốiăth栄,ăđốiătácătừăđóăxâyădựngăchi院nălượcă
marketingăphùăhợpăv噂iăngànhăhàngănhằmăphátătriểnăthịătrư運ngăvàăthươngăhiệuăSFCă
bằngă nhiềuă hìnhă th泳că bánă hàng,ă dịchă v映ă trư噂că vàă sauă bánă hàng,....ă đểă giữă kháchă
hàngăvàă thuăhútănhiềuăkháchăhàngăm噂i.ăĐặcăbiệtăđốiăv噂iăngànhăhàngăd亥uănh運nălàă
ngànhăhàngăCôngătyăm噂iăđưaăvàoăngànhăhàngăkinhădoanhăchínhăc栄aăCôngăty. 

 Đ亥uătư,ănângăc医păhệăthốngăcôngănghệăthôngătin,ăđảmăbảoăhệăthốngăhóaătoànăbộăhệă
thốngăquảnălỦătừăCửaăhàngăđ院năCôngătyănhằmătĕngăcư運ngăcôngătácăquảnălỦ.ăĐ欝ngă
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th運i,ăsửăd映ngăcóăhiệuăquảăhệăthốngăERPăph映căv映ăkịpăth運iănhuăc亥uăquảnălỦăc栄aăCôngă
ty.  

 Xâyădựngăvàăc栄ngăcốăbộămáy,ămôăhìnhăt鰻ăch泳cătheoăhư噂ngătinhăgọn,ăphùăhợpăv噂iă
m映cătiêuăchi院nălượcăphátă tiểnăc栄aăCôngătyă trongătừngăgiaiăđoạn.ăHu医năluyện,ăđàoă
tạoăđểănângăcaoănhậnăth泳c,ătrìnhăđộăchuyênămônănhằmănângăcaoănĕngălựcăquảnălỦ,ă
ch医tălượngăph映căv映.ă 

 Xâyădựngăvàăbanăhànhăcácăquyăch院,ăquyăđịnh,ăquyătrìnhănhằmăgiúpăcôngătácăquảnălỦă
điềuăhànhăCôngătyăhiệuăquảăhơn,ătừăđóătĕngănĕngăsu医tălaoăđộng,ăch医tălượngăquảnălỦă
vàănĕngălựcăquảnălỦăr栄iăro. 

 XâyădựngăvàăphátătriểnăbộănhậnădiệnăthươngăhiệuăSFCătrênăthịătrư運ngăkinhădoanhă
xĕngăd亥u,ătrongăđóătậpătrungăxâyădựngă“CửaăhàngăXDăkiểuămẫu”ăvàăs胤ănhânărộngă
trênătoànăhệăthốngăbánălẻăc栄aăCôngăty.ăăăă 

 Bênăcạnhăđó,ăCôngătyăti院păt映căquảnălỦ, khaiăthácăhiệuăquảăcácămặtăbằng,ătìmăki院mă
cácăgiảiăphápăđ亥uătư,ăhợpătác,ăliênădoanh,ăliênăk院tăv噂iăcácăcáănhân,ăt鰻ăch泳căcóănĕngă
lựcăphùăhợpăđểăkhaiăthácăcóăhiệuăquảăcơăs荏ăvậtăch医tăhiệnăcó.ă 
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