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PHẦN 1
GIỚI THIỆU VỀ HAXACO

06     Thông tin khái quát

14     Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

16     Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
          và bộ máy quản lý

20     Định hướng phát triển

22     Các rủi ro
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Tên doanh nghiệp bằng tên quốc tế : HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt : HAXACO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0302000126 được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu    
  ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 22/11/2021

Địa chỉ : 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (028) 3512 0026

Số fax : (028) 3512 0025

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

Mã cổ phiếu : HAX

Vốn điều lệ

495.169.820.000 VNĐ
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1992
Tiền thân của Công ty là Cửa 
hàng Trưng bày và Xưởng 
sửa chữa xe Ô tô (SAMCO 
3), trực thuộc Công ty Cơ 
khí Ô tô Sài Gòn, nay là Tổng 
Công ty Cơ khí Giao thông 
Vận tải Sài Gòn TNHH MTV 
được thành lập.

1999
Công ty được cổ phần hoá 
và chuyển thành Công ty 
Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh với vốn điều lệ là 4,5 
tỷ đồng với các ngành nghề 
kinh doanh như: Dịch vụ sửa 
chữa, bảo dưỡng, bảo hành 
các loại xe Ô tô; Đại lý mua 
bán Ô tô và phụ tùng các loại.

HAXACO chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức 
công ty cổ phần. Sau khi cổ phần hóa, HAXACO đã 
có những bước phát triển về quy mô và lĩnh vực hoạt 
động.

HAXACO trở thành Đại lý của Công ty TNHH 
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) và Xí nghiệp Liên 
doanh Sản xuất ô tô Hoà Bình (VMC). Công ty cũng 
bổ sung thêm một số hoạt động mới, bao gồm: Đóng 
mới thùng xe các loại; mua bán và cho thuê xe Ô tô; 
mua bán phụ tùng, máy móc thiết bị chuyên ngành 
Ô tô.

Năm 2001: HAXACO phát triển thêm 
hoạt động thiết kế, cải tạo phương 
tiện xe cơ giới đường bộ.

Năm 2002: HAXACO đạt chứng nhận 
ISO 9001:2000 do tổ chức Quacert và 
JAS -ANZ của NewZealand cấp trên 2 
lĩnh vực: đại lý bán Ô tô và cung cấp 
dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Ô tô.

Năm 2003: HAXACO phát hành thêm 
67.500 cổ phiếu và nâng vốn điều lệ 
lên 11,25 tỷ đồng.

2000 2001 - 2003 2004
HAXACO chính thức trở thành 
nhà phân phối đầu tiên của 
Mercedes-Benz tại Việt Nam. 
Đây là cột mốc quan trọng đánh 
dấu sự nỗ lực hoàn thiện không 
ngừng để đạt được các tiêu 
chuẩn quốc tế của Mercedezs-
Benz Việt Nam đưa ra.

2005 - 2006
Năm 2005: Công ty phát 
hành thêm 500.730 cổ 
phiếu, nâng vốn điều lệ lên 
16.257.300.000 đồng

Năm 2006: Công ty chính 
thức niêm yết cổ phiếu tại 
Trung tâm giao dịch Chứng 
khoán TP.Hồ Chí Minh.

2008
HAXACO chào bán 2.705.481 cổ 
phiếu ra công chúng nâng vốn 
điều lệ lên 43.312.110.000 đồng.

Công ty khai trương Showroom 
thứ 2 tại 104 Nguyễn Văn Cừ 
TP.Hồ Chí Minh.

2009 2010
HAXACO chào bán 
3.724.635 cổ phiếu ra công 
chúng nâng vốn điều lệ lên 
80.558.460.000 đồng.

Công ty khai trương HAXACO 
Cần Thơ, trở thành Công ty Mẹ 
của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô 
tô Cần Thơ với tỷ lệ sở hữu là 
85,89%.

2014 - 20152011
Năm 2014: HAXACO nhận 
Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt 
động Chi nhánh Hà Nội. 

Năm 2015: Công ty khai trương 
Chi nhánh HAXACO Hà Nội tại 
46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

HAXACO phát hành 
3.060.323 cổ phiếu trả cổ 
tức và cổ phiếu thưởng 
nâng vốn điều lệ lên 
111.161.690.000 đồng.

Công ty khai trương 
HAXACO Võ Văn Kiệt.

2016
HAXACO phát hành cổ phiếu để hoán đổi 
với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất 
Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (PTM). 
Theo đó, HAXACO trở thành Công ty mẹ của 
PTM, chiếm 92,7% tổng số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành của PTM. Đồng thời, HAXACO 
cũng tăng vốn tại PTM nâng tỷ lệ sở hữu lên 
94,38%. 

Công ty thành lập Chi nhánh Kim Giang tại 
256 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

2019
HAXACO đã đạt được nhiều giải 
thưởng, cả 04 Đại lý của HAXACO 
Điện Biên Phủ, Láng Hạ, Kim Giang và 
Võ Văn Kiệt đều đạt được các thành 
tích cao trong bảng xếp hạng các 
Đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam.

2020

HAXACO được vinh danh trong Top 
50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất 
sắc nhất Việt Nam và Top 500 doanh 
nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt 
Nam năm 2020 do Vietnam Report 
và báo Vietnamnet tổ chức thực hiện.

2021- nay2018
Năm đầu tiên trong vòng gần 10 năm qua, 
HAXACO vươn lên vị trí dẫn đầu các đại lý 
phân phối xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. 
Thị phần bán xe của HAXACO đạt 38% trong 
năm 2018, đánh dấu một mốc son lịch sử 
đáng nhớ đồng thời cũng khẳng định vị trí và 
thương hiệu hàng đầu của HAXACO.

Tiếp tục phát huy vị thế, cả 04 Đại lý 
của HAXACO Điện Biên Phủ, Láng 
Hạ, Kim Giang và Võ Văn Kiệt đều 
vượt xuất sắc chỉ tiêu doanh số bán 
hàng và nằm trong top đầu đại lý về 
doanh số bán xe Mercedes-Benz tại 
thị trường Việt Nam. 
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CÁC SỰ KIỆN KHÁC

 » Đạt danh hiệu Đại lý xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đạt danh hiệu Đại lý kinh doanh phụ tùng xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đạt giải thưởng Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đạt giải thưởng Tư vấn bán hàng xe đã qua sử dụng xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đạt giải thưởng Chuyên gia sản phẩm xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đạt danh hiệu Đại lý hiệu quả nhất năm 2021;
 » Đạt danh hiệu Showroom của năm năm 2021;
 » Đạt giải thưởng Xưởng dịch vụ của năm năm 2021;
 » Đạt giải thưởng Xưởng dịch vụ trung thành thương hiệu nhất năm 2021.

HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ

HAXACO VÕ VĂN KIỆT  » Đại lý tiêu thụ phụ tùng xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đại lý kinh doanh phụ tùng xuất sắc nhất năm 2020;
 » Trưởng phòng kinh doanh xe cho doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2020;
 » Tư vấn dịch vụ xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đại lý hiệu quả nhất năm 2021;
 » Showroom của năm năm 2021;
 » Chuyên gia sản phẩm xuất sắc nhất năm 2021;
 » Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất năm 2021;
 » Showroom xe ký gửi tốt nhất năm 2021;
 » Xưởng dịch vụ hiệu quả nhất năm 2021.

Hiện nay, HAXACO là nhà phân phối Mercedes-Benz có chất lượng dịch vụ sửa 
chữa hàng đầu Việt Nam, tạo được thương hiệu và chiếm được thị phần khá lớn 
trong dòng xe Ô tô cao cấp Mercedes-Benz.
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HAXACO LÁNG HẠ  » Đại lý hiệu quả nhất năm 2020;
 » Showroom của năm năm 2020;
 » Showroom đạt chỉ số hài lòng khách hàng nhất năm 2020;
 » Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất năm 2020;
 » Tư vấn bán hàng xe Maybach xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đại lý hiệu quả nhất năm 2021;
 » Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất năm 2021;
 » Đại lý tiêu thụ phụ tùng xuất sắc nhất năm 2021.

HAXACO KIM GIANG  » Đại lý hiệu quả nhất năm 2020;
 » Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất năm 2020;
 » Đại lý hiệu quả nhất năm 2021;
 » Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất năm 2021;
 » Tư vấn bán hàng cho doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2021;
 » Xưởng dịch vụ đạt chỉ số hài lòng khách hàng nhất năm 2021;
 » Chuyên gia phụ tùng xuất sắc nhất năm 2021.
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 » Đại lý mua bán xe Ô tô;

 » Dịch vụ cứu hộ xe Ô tô;

 » Đóng mới thùng xe các loại và Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rèn, đúc, cán kéo kim loại, 
dập cắt, gò, hàn sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện);

 » Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ôtô (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);

 » Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của Ô tô và xe có động cơ khác;

 » Đại lý bảo hiểm;

 » Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG);

 » Kinh doanh bất động sản;

 » Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ;

 » Cho thuê xe Ô tô;

Là đại lý ủy quyền đầu tiên của 
Mercedes-Benz tại Việt Nam với hơn 
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ô 
tô, mạng lưới kinh doanh của HAXACO 
đang ngày càng mở rộng. Hiện tại, 
HAXACO đã có 4 đại lý rộng khắp cả 
nước và liên tục dẫn đầu về doanh số 
xe bán trong hệ thống đại lý phân phối 
của Mercedes-Benz Việt Nam trong 
suốt 5 năm qua.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

ỦY BAN KIỂM TOÁN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

MERCEDES-BENZ
ĐIỆN BIÊN PHỦ

MERCEDES-BENZ
VÕ VĂN KIỆT

MERCEDES-BENZ
LÁNG HẠ

MERCEDES-BENZ
KIM GIANG

CTCP SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
CTCP CƠ KHÍ Ô TÔ 

CẦN THƠ

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra, là cơ quan có 
đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc 
về Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản 
lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do 
luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy 
định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội 
đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế. Tổng sổ thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba 
tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Hiện tại, Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người, 
bao gồm: 01 Chủ tịch và 04 thành viên, nhiệm kỳ là năm (05) năm. 

Ban Tổng Giám Đốc: Ban Tổng Giám đốc gồm một Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và 
các Giám đốc Chi nhánh/Bộ phận. Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc 
bãi miễn, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện 
các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh, kế 
hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 
cổ đông thông qua…Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm bốn (04) thành viên: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng 
Giám đốc và 01 Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm 
tất cả cổ đông cổ quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 
một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật 
và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hằng năm và ngân sách tài chính 
cho năm tài chính tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị,… 

Ủy ban kiểm toán: trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm hai (02) thành viên hoạt động 
theo Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.
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CÁC CÔNG TY CON

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ CẦN THƠCÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

• Địa chỉ: Số 256, đường Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

• Lĩnh vực SXKD chính Bán buôn Ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý Ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng 

Ô tô và các bộ phận phụ trợ của Ô tô và xe có động cơ khác; Bảo dưỡng và sửa chữa 

Ô tô, xe máy; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của Ô tô, xe máy; Bán lẻ Ô tô con 

(loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa Ô tô và xe có động cơ khác.

• Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng

• Tỷ lệ góp vốn: 98,32%

• Địa chỉ: Số 102 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

• Lĩnh vực SXKD chính Đại lý mua bán Ô tô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên 

ngành Ô tô. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại Ô tô.

• Vốn điều lệ: 33.290.930.000 đồng

• Tỷ lệ góp vốn: 85,89%



20 21Báo cáo thường niên năm 2021 Phần I - Giới thiệu về HAXACO

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
 » Giữ vững vị thế nhà phân phối hàng đầu của Mercedes-Benz Việt Nam.

 » Tập trung nguồn lực đánh giá, dự báo, chia sẻ thông tin kịp thời về tình hình thị trường, cũng như tác động 
của dịch bệnh Covid-19 để đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp với khủng hoảng, đảm bảo sự an toàn cho 
doanh nghiệp, tồn tại qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

 » Tăng cường số hóa, quản trị hoạt động và vai trò quản lý của Công ty mẹ tới các đơn vị thành viên.

 » Tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư với đối tác, ngân hàng chiến lược.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

 » HAXACO tiếp tục khẳng định vai trò là nhà đầu tư tiên phong, xây dựng công ty phát triển toàn diện, vững 
mạnh về tổ chức, củng cố thương hiệu uy tín. 

 » Tập trung phát triển vào ngành cốt lõi Ô tô và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. 

 » Mở rộng các mạng lưới đại lý trên khắp tỉnh thành Việt Nam và đa dạng hóa mô hình, dịch vụ, mặt hàng kinh 
doanh liên quan đến Ô tô đóng góp quan trọng cho lợi nhuận ổn định của công ty.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG) VÀ CHƯƠNG 
TRÌNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN CỦA CÔNG TY

HAXACO xác định để có thể phát triển bền vững, lâu dài, Công ty cần có những kế hoạch, chính sách cải tiến phù 
hợp với tình hình của Công ty tại từng thời điểm, đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe hơn của mọi đối tượng 
khách hàng. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty chú trọng phát triển vào các mục tiêu trọng tâm sau:

 » Cải tiến máy móc công nghệ, nâng cấp, đầu tư móc thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được diễn ra linh hoạt, mang lại dịch vụ chuyên nghiệp, xứng tầm với 
thương hiệu “ngôi sao ba cánh” Mercedes-Benz.

 » Thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp xuyên suốt theo hướng hài hòa lợi ích của khách hàng, đối tác, 
cổ đông, người lao động và giá trị bền vững của Công ty. 

 » Cam kết tuân thủ, sử dụng hợp lý, bảo vệ, duy trì và tăng cường nguồn nhân lực trong công tác đào tạo nâng 
cao cùng với trách nhiệm đối với môi trường về chia sẻ đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
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RỦI RO KINH TẾ

Sau những hệ quả nặng nề mà đại dịch Covid – 19 gây nên, 
trong năm 2021, nền kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi nhờ 
hiệu quả của các gói kích thích nền kinh tế cùng chiến lược 
tiêm chủng vaccine trên diện rộng của hầu hết các quốc gia. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan có được, nền kinh 
tế thế giới cũng đang đứng trước những rủi ro tiềm ẩn về lạm 
phát, nguy cơ vỡ nợ, “đứt gãy” nguồn cung, … Cụ thể, trong tháng 
12/2021, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0,5%, lạm phát tăng 
7,0%, là mức cao chưa từng có kể từ tháng 06/1982. Điều này 
gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của thế giới nói chung và của 
Việt Nam nói riêng. 

Năm 2021 nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng 
khi đại dịch Covid – 19 lần thứ tư bùng phát và lây lan nhanh 
chóng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, 
trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Làn sóng dịch Covid kéo dài 
khiến cho những kết quả phục hồi của hai quý đầu năm 2021 
như biến mất hoàn toàn, GDP quý III/2021 của cả nước giảm 
6,02%, đây là mức giảm sâu nhất mà Việt Nam trải qua kể từ 
khi tính và công bố GDP quý (theo số liệu của Tổng cục Thống 
kê Việt Nam). Tuy nhiên, nhờ những chính sách mở cửa trở lại 
kịp thời của Nhà Nước, Chính Phủ, nền kinh tế Việt Nam trong 
quý IV/2021 đạt được những dấu hiệu phục hồi với GDP quý 
IV/2021 tăng 5,52%, góp phần vào mức tăng trưởng 2,58% của 
tổng GDP. 

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực kinh 
doanh xe Ô tô với thị trường tiêu thụ trải dài khắp Việt Nam, 
hoạt động kinh doanh của HAXACO có sự phụ thuộc lớn vào 
sự biến động của thị trường cũng như mở ra nhiều cơ hội phát 
triển trong giai đoạn “Bình thường mới” nhờ vào các chính sách 
kích thích kinh tế từ Chính phủ. Cụ thể, việc tiếp tục giảm 50% 
lệ phí trước bạ có hiệu lực trong năm 2021, là cơ hội tốt cho 
người tiêu dùng mua sắm sau đợt dịch và cũng là cơ hội để giải 
phóng số lượng lớn xe tồn kho từ tháng 5 đến nay, tái sản xuất 
kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 
của các doanh nghiệp kinh doanh Ô tô nói chung và HAXACO 
nói riêng.

Dựa vào những đánh giá, phân tích như trên, Ban lãnh đạo 
HAXACO có đủ cơ sở cũng như những tín hiệu lạc quan của thị 
trường để tin vào kịch bản khả quan cho tình hình hoạt động 
kinh doanh năm 2022. Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 
vẫn còn diễn biến phức tạp tác động đến nền kinh tế, Công ty 
vẫn chủ động theo dõi các thay đổi vĩ mô, các yếu tố bất thường 
để đảm bảo hoàn thành mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã 
đề ra.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Các hoạt động kinh doanh của Công ty được 
thực hiện dựa theo các quy chuẩn của hệ thống 
pháp luật Việt Nam như Luật doanh nghiệp, 
Luật đầu tư, Luật chứng khoán,... Hiện nay, các 
luật và bộ luật của Việt Nam vẫn luôn được xem 
xét và sửa đổi, điều chỉnh nhằm tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển 
thuận lợi, đồng thời phù hợp với các xu thế, tình 
hình tại từng thời điểm. Cụ thể một số luật và 
bộ luật có sửa đổi, ban hành những điểm mới 
và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 như Luật 
Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019,… 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban lãnh 
đạo cùng bộ phận pháp chế của HAXACO luôn 
theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật mới 
nhất, theo đó điều chỉnh và phổ biến đến toàn 
bộ nhân viên của Công ty nhằm đảm bảo mọi 
người đều biết đến và tuân thủ đúng quy định.

RỦI RO KHÁC

Bên cạnh các rủi ro mang tính đặc thù, Công 
ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh cũng như 
nhiều Công ty khác trong nền kinh tế sẽ chịu 
ảnh hưởng và tổn thất nếu xảy ra các rủi ro 
mang tính bất khả kháng như: thiên tai, dịch 
bệnh, tại nạn lao động,... Điển hình trong năm 
2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng càng 
nghiêm trọng đến các chủ thể trong nền kinh 
tế. Dù vậy, nhờ vào các chính sách, biện pháp 
của Nhà nước cùng với sự hợp tác chặt chẽ, 
nhất quán của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ 
công nhân viên, HAXACO đã thực hiện nhiều 
biện pháp như làm việc tại nhà, thực hiện tiêm 
phòng đầy đủ cho các cán bộ người lao động, 
xét nghiệm nhanh với những trường hợp nghi 
ngờ, thực hiện các biện pháp 5K, đảm bảo an 
toàn cho khách hàng với mong muốn cùng 
chung tay vượt qua đại dịch giúp nền kinh tế 
được phục hồi và hoạt động kinh doanh của 
Công ty ổn định hơn.

RỦI RO CẠNH TRANH 

Hiện nay, tình hình cạnh tranh giữa xe nhập khẩu nguyên chiếc và 
xe sản xuất lắp ráp trong nước ngày càng quyết liệt. Các doanh 
nghiệp kinh doanh Ô tô đều có chung mục tiêu là đẩy mạnh bán 
hàng tồn kho, đưa số lượng hàng tồn kho về mức thấp  nhất. 
HAXACO với lợi thế là đại lý phân phối xe Mercedes – Benz đầu 
tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực kinh 
doanh Ô tô và cung cấp các dịch vụ đi kèm như dịch vụ sửa chữa, 
bảo dưỡng thay thế phụ tùng chất lượng, đã nỗ lực cố gắng, thu 
thập lượng dữ liệu (data) khách hàng lớn, cũng như ký kết các gói 
hỗ trợ tài chính từ các Ngân hàng với mức lãi suất ưu đãi nên khi 
thị trường dần trở lại hoạt động bình thường, Công ty đã nhanh 
chóng phục hồi và tăng trưởng mạnh vào các tháng cuối năm 
2021. 

Ngoài ra, khi đời sống và thu nhập của người dân tăng cao, nhu 
cầu sử dụng các thương hiệu xe sang khác như BMW, Lexus,... 
và các dòng xe nhập khẩu cao cấp khác sẽ làm cho áp lực cạnh 
tranh trên thị trường xe Ô tô Việt Nam gia tăng hơn. Vì vậy, Công 
ty luôn đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà, 
quảng bá nhằm thu hút khách hàng và ngày càng nâng cao chất 
lượng dịch vụ để xây dựng niềm tin với khách hàng.
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM

 » Trải qua năm 2021 với nhiều khó khăn vì dịch bệnh, giai đoạn tháng 6 - 9/2021 – đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, 
gần như toàn bộ showroom của Công ty phải đóng cửa do cả nước thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, Quý 
III/2021 lỗ hơn 33 tỷ đồng. 

 » Tuy nhiên, tận dụng thời cơ khi TP HCM mở cửa lại từ đầu quý IV/2021, HAXACO đã nhanh chóng thích ứng với 
trạng thái “bình thường mới” của xã hội. Công ty đã đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá trực tuyến, tối đa hóa lợi 
nhuận trên từng chiếc xe, tiếp tục giảm các chi phí phát sinh. Đồng thời, chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe lắp 
ráp trong nước có hiệu lực từ đầu tháng 12 cũng kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Nhờ đó, lượng 
xe bán ra của Công ty đã tăng trưởng trở lại và đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng.

 » Nhờ những nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân viên cùng chiến lược đúng đắn và kịp thời của Ban Lãnh đạo, 
HAXACO ghi nhận doanh thu Quý IV/2021 tăng gấp 3 lần so với Quý III trước đó. Kết thúc năm 2021, HAXACO ghi 
nhận doanh thu thuần 5.551 tỷ đồng, tương đương 99,68% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mảng bán xe vẫn 
chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu Doanh thu của công ty, đạt 5.225 tỷ đồng, tăng 0,76% so với năm 2020. 

STT Doanh thu thuần Năm 2020
Tỷ trọng 

năm 2020 
Năm 2021

Tỷ trọng 
năm 2021

% tăng giảm

1 Doanh thu kinh doanh xe 5.185.866 93,11% 5.225.269 94,12% 100,76%

2
Doanh thu dịch vụ sửa chữa 
và bán phụ tùng

373.478 6,71% 317.407 5,72% 84,99%

3 Doanh thu hoạt động khác 10.208 0,18% 8.809 0,16% 86,30%

Tổng cộng 5.569.552 100% 5.551.485 100% 99,68%

Đơn vị tính: Triệu đồng

NĂM 2021

93,11%

6,71% 0,18%

Doanh thu kinh doanh xe Doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng Doanh thu hoạt động khác

94,12%

5,72% 0,16%

Doanh thu kinh doanh xe Doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng Doanh thu hoạt động khác

94,12%

5,72% 0,16%

Doanh thu kinh doanh xe Doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng Doanh thu hoạt động khác

NĂM 2020
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 
Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
• 2000 - 2006: Trưởng phòng Chăm sóc Khách 

hàng Công ty TNHH Saigon Ô tô 
• 2007 - 2015: Trưởng phòng CC Quản lý và Phát 

triển đại lý Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt 
Nam

• 2015 - 2017: Trưởng phòng cấp cao Phòng Kinh 
doanh xe Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt 
Nam

• 2017 – 01/10/2018: Giám đốc Đại lý HAXACO 
Điện Biên Phủ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 

• 02/10/2018 – 02/4/2021: Phó Tổng Giám đốc 
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

• 02/04/2021 – nay: Tổng Giám Đốc CTCP Dịch vụ 
Ô tô Hàng Xanh

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc CTCP 
Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh kiêm Giám đốc Đại lý 
HAXACO Điện Biên Phủ.
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 230.000 
cổ phần, tỷ lệ sở hữu 0,46% VĐL.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 
những người có liên quan: Không có.

ÔNG TRẦN QUỐC HẢI
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Quá trình công tác:
• 05/1999 - 02/2000: Kỹ thuật viên tại Công ty CCL 

Sài Gòn
• 02/2000 - 9/2000: Nhân viên kinh doanh Công ty 

FIMEXCO
• 09/2000 - 06/2005: Cố vấn Dịch vụ Công ty CP 

Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
• 06/2005 - 12/2006: Phó phòng Dịch vụ Công ty CP 

Ô tô Hàng Xanh
• 12/2006 - 08/2011: Trưởng phòng Dịch vụ Công ty 

CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 
• 08/2011 - 10/2013: Giám đốc Dịch vụ Công ty CP 

Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
• 10/2013 - 04/2016: Phó Tổng Giám đốc phụ trách 

Chi nhánh Võ Văn Kiệt kiêm Giám đốc Dịch vụ
• 04/2016 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng 

Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Võ Văn Kiệt
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đại lý HAXACO Võ 
Văn Kiệt
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 170.091 cổ 
phần, tỷ lệ sở hữu là 0,34%VĐL
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những 
người có liên quan: Nguyễn Thị Ngân Hà (Vợ)  - nắm 
giữ 174.470 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 0,35% VĐL

ÔNG TRẦN VĂN MỸ 
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển
Quá trình công tác:
• 2009 - 2012: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ 

Ô tô Lăng Hạ 
• 2012 - 2016: Công ty CP Kinh doanh Sao Việt – 

Nissan Hà Nội 
• 2017 - 2021: Giám đốc Đại lý HAXACO Kim Giang
• 06/2021 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 

Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc 
kiêm Giám đốc Đại lý HAXACO Kim Giang
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 140.000 
cổ phần, tỷ lệ sở hữu 0,28%
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 
những người có liên quan: Không có

BÀ NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Năm sinh: 1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 
Quá trình công tác:
• 2017 - 2020: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
• 2020 - nay: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán 

trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Giám đốc Tài chính 
kiêm Kế toán trưởng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 130.000 
cổ phần, tỷ lệ  sở hữu 0,26%VĐL
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 
những người có liên quan: Không có
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

(tiếp theo)

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 172 100%

1 Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 132 76,74%

2 Sơ cấp và công nhân kỹ thuật 40 23,26%

B Theo giới tính 172 100%

1 Nam 119 69,19%

2 Nữ 53 30,81%

Tại thời điểm 31/12/2021

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021

STT Ban Điều hành Chức vụ Thời gian bổ nhiệm Thời gian miễn nhiệm

1 Ông Đỗ Tiến Dũng Tổng Giám đốc - 02/04/2021

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích Tổng Giám đốc 02/04/2021 -

3 Ông Trần Văn Mỹ Phó Tổng Giám đốc 01/06/2021 -
76,74%

23,26%

THEO TRÌNH ĐỘ

Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

Sơ cấp và công nhân kỹ thuật

119, 69%

53, 31%

THEO GIỚI TÍNH

Nam

Nữ

THEO TRÌNH ĐỘ

THEO GIỚI TÍNH

30,81%

69,19%

68,02%
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

(tiếp theo)

Về chế độ bảo hiểm và phụ cấp

Tất cả nhân viên chính thức của công ty đều được hưởng các chế độ bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tùy theo công việc, nhân viên còn nhận được 
các phụ cấp như phụ cấp xăng xe, phụ cấp đoàn thể,… 

Môi trường công việc

Điều kiện và môi trường làm việc hiện đại, khang trang. Nhân viên văn phòng được trang bị đồng phục 
chuyên nghiệp. Lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao 
động. Công tác an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, các nguyên tắc an toàn kỹ thuật được tuân 
thủ nghiêm ngặt, lịch bảo trì bảo dưỡng máy móc trang thiết bị được đảm bảo không để xảy ra tai nạn 
lao động.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Chính sách trả lương theo hiệu quả làm việc, chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân đóng 
góp đối với hoạt động của Công ty đồng thời có biện pháp xử lý đối với các cá nhân có hành vi gây ảnh 
hưởng xấu đến công ty.

Phúc lợi: hỗ trợ ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham quan du lịch, thai sản, hiếu hỷ, …

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân có công lao đóng góp đối với hoạt động 
của công ty đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến 
công ty

Về đào tạo

Công ty luôn chú trọng xây dựng những chính sách phát triển nhân lực hiệu quả nhằm kích thích sự 
phát triển năng lực cá nhân. Đảm bảo sự ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cho doanh 
nghiệp, luôn tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn giúp nhân viên cải thiện năng 
lực cá nhân và hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt các công việc được giao. 

Công ty cũng đã triển khai chương trình đào tạo cán bộ nguồn, bao gồm nhận diện các ứng viên có tiềm 
năng, tạo điều kiện tham gia vào các chương trình đào tạo thiết thực, và trao cơ hội để phát huy năng 
lực và phát triển sự nghiệp lâu dài, bền vững với Công ty.

Công ty mua thêm 165.375 cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM tăng tỷ lệ đầu tư lên 
98,32% vốn điều lệ.
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STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
%TH 

2021/2020
% tăng giảm 

TH 2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 1.232.370 1.277.217 103,64% 3,64

2 Doanh thu thuần 5.569.552 5.551.485 99,68% (0,32)

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 115.634 173.193 149,78% 49,78

4 Lợi nhuận khác 41.987 28.761 68,50% (31,5)

5 Lợi nhuận trước thuế 157.622 201.953 128,13% 28,13

6 Lợi nhuận sau thuế 125.352 159.848 127,52% 27,52

7 Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL (%) 30 15(*) - -

Đơn vị tính: Triệu đồng
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,33 1,66

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,51 0,63

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 56,56 44,41

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 130,22 79,89

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 8,17 9,07

Vòng quay tổng tài sản Vòng 3,89 4,42

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,25 2,88

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 25,05 25,67

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 8,75 12,74

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 2,08 3,12

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

(*) Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL năm 2021 dự kiến là 15% đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và sẽ được trình tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nhờ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh nên lãi suất cho vay của các Ngân hàng liên kết tương 
đối thấp cũng như việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn đã góp phần không nhỏ cho việc giảm chi phí tài chính trong 
năm, chi phí lãi vay đã giảm hơn 57% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiết giảm được một phần chi phí nhân viên 
quản lý và chi phí các dịch vụ mua ngoài khác làm cho chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 11% so với năm 2020. Theo 
đó, cho lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt lần lượt là 202 tỷ đồng và 160 tỷ đồng, tăng tương ứng 
28,13% và 27,52% so với cùng kỳ.
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 (tiếp theo)

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Nhìn chung, năm 2021 chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
của Công ty có sự cải thiện hơn năm 2020, cả hai chỉ số 
về khả năng thanh toán nhanh và thanh toán ngắn hạn 
đều tăng lên, lần lượt là 1,66 lần và 0,63 lần, cho thấy 
HAXACO phần nào chủ động hơn trong việc thanh toán 
các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. Sự cải thiện này 
đến từ việc Công ty quản lý hiệu quả hơn nguồn vốn lưu 
động và tận dụng sự ưu đãi lãi suất từ Ngân hàng trước 
tình hình dịch bệnh phức tạp nên khoản mục nợ ngắn 
hạn chủ yếu là nợ vay ngân hàng giảm rất mạnh so với 
thời điểm cuối năm 2020. Tuy nhiên, chỉ số thanh toán 
nhanh vẫn đang duy trì dưới mức 1, cho thấy dòng tiền 
dùng để thanh toán các khoản nợ nhanh tức thời vẫn 
còn phụ thuộc nhiều vào hàng tồn kho, do HAXACO cần 
phải duy trì một lượng hàng tồn kho phù hợp như các 
sản phẩm xe, các phụ tùng thay thế, sửa chữa Ô tô để 
phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Nhờ tận dụng ưu đãi từ lãi suất Ngân hàng, Công 
ty giảm bớt sự phụ thuộc vào nợ vay nên các hệ 
số về cơ cấu tài chính của Công ty đã có phần 
tốt hơn, khi cả hai chỉ số về Nợ/Tổng tài sản và 
Nợ/Vốn chủ sỡ hữu đều giảm đáng kể: lần lượt là 
44,41% và 79,89% so với tỷ lệ 56,56% và 130,22% 
của năm 2020. Đây là tín hiệu tích cực khi Công ty 
giảm bớt gánh nặng lãi vay dẫn đến lợi nhuận sẽ 
tăng trưởng tốt hơn

Chỉ tiêu năng lực hoạt động

Là doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng phân phối 
các dòng sản phẩm xe Ô tô và cung cấp các dịch vụ sửa 
chữa, bão dưỡng, thay thế phụ tùng Ô tô các loại nên lượng 
hàng tồn kho luôn được luân chuyển và xoay vòng nhanh, 
do đó hệ số về Vòng quay hàng tồn kho của Công ty luôn 
duy trì ở mức cao. Năm 2021, sản lượng bán xe của Công ty 
tăng cao khi chính sách giảm phí trước bạ có hiệu lực làm 
cho hàng hóa trong kho luân chuyển nhanh hơn, hệ số này 
đang duy trì ở mức 9,07 vòng. Bên cạnh đó, vòng quay tổng 
tài sản của Công ty cũng tăng lên 4,42 vòng so với mức 3,89 
vòng của năm 2020 cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản ngày 
càng cải thiện, việc đầu tư vào các kế hoạch gia tăng tài sản 
cố định và các chính sách trong quản lý điều hành của Ban 
lãnh đạo hiệu quả hơn. 

Chỉ tiêu khả năng sinh lời 

Trước những khó khăn và thuận lợi của năm 2021, cùng với những chính sách định hướng của Ban lãnh đạo Công ty, 
HAXACO đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng thuận lợi hơn nhiều doanh nghiệp trong nền kinh tế. Toàn bộ các 
hệ số về khả năng sinh lời của Công ty đều gia tăng rõ rệt so với năm 2020, nhờ vào việc đẩy mạnh kinh doanh tại Quý 
IV/2021. Trong đó, các hệ số tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) tăng đáng 
kể, lần lượt đạt 25,67% và 12,74%, cho thấy Công ty đã sử dụng rất hiệu quả Vốn chủ sở hữu và tài sản.

Như vậy, trong năm qua, HAXACO vẫn đảm bảo duy trì tính hiệu quả khi vận hành kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế 
năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

1,33

1,66

0,51
0,63

Năm 2020 Năm 2021

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

56,56%
44,41%

130,22%

79,89%

Năm 2020 Năm 2021

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

8,17
9,07

3,89
4,42

Năm 2020 Năm 2021

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

2,25

25,05

8,75

2,082,88

25,67

12,74

3,12

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu bình 

quân

Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản bình 

quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 
động SXKD/Doanh thu 

thuần

2020 2021

ROS ROE ROA Hệ số Lợi nhuận từ hoạt 
động SXKD/Doanh thu thuần
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Tổng số cổ phiếu đã phát hành
49.516.982 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ
0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
49.516.982 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần
10.000 đồng/ cổ phiếu

CỔ 
PHẦN

STT Loại cổ đông Số cổ phần (cổ phần) Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 42.001.182 420.011.820.000 84,82%

1 Cá nhân 40.050.264 400.502.640.000 80,88%

2 Tổ chức 1.950.918 19.509.180.000 3,94%

II Cổ đông nước ngoài 7.515.800 75.158.000.000 15,18%

1 Cá nhân  589.272  5.892.720.000 1,19%

2 Tổ chức  6.926.528  69.265.280.000 13,99%

Tổng cộng (I+II) 49.516.982 495.169.820.000 100%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Tại thời điểm 31/12/2021

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA: 34,85%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Trong năm 2021, HAXACO đã thực hiện bán cổ phiếu quỹ như sau:

 » Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 134.270 cổ phiếu

 » Mục đích bán cổ phiếu quỹ : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

 » Thời gian thực hiện: từ ngày 07/01/2021 đến ngày 27/01/2021

 » Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 134.270 cổ phiếu

 » Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

 » Giá giao dịch bình quân: 20.786 đồng/cổ phiếu

 » Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không có

Trong năm 2021, HAXACO thực hiện việc thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu như sau: 

HAXACO phát hành 
11.022.583 cổ 

phiếu để trả cổ tức 
nâng vốn điều lệ lên 

477.669.820.000 đồng

1

HAXACO phát hành 
1.750.000 cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho 
người lao động trong Công 

ty nâng vốn điều lệ lên 
495.169.820.000 đồng

2

Hội đồng quản trị HAXACO 
thông qua phương án phát hành 
trái phiếu chuyển đổi dưới hình 
thức phát hành riêng lẻ nhằm 
mục đích tăng quy mô hoạt 

động và đầu tư vào các chương 
trình dự án của Công ty

3



 

Tiêu thụ năng lượng:

 » Sử dụng có hiệu quả các loại năng lượng là một trong những nội dung phát triển bền vững của Công ty. 
HAXACO đã có nhiều chính sách, hành động để đảm bảo thực hiện mục tiêu đó.

 » Tổ chức các đợt kiểm tra, thẩm định định kỳ các máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển; thực hiện bảo 
trì, sửa chữa các hỏng hóc để các tài sản đạt hiệu suất tốt nhất; tiến hành thay thế các thiết bị đã quá lạc 
hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng mà không cho hiệu quả cao.

 » Tuyên truyền, nhắc nhở nội bộ: tắt đèn, quạt khi ra ngoài, khi không cần thiết sử dụng; bật điều hòa ở nhiệt 
độ không thấp hơn 25°C.

 » Thay thế hoàn toàn các bóng đèn dây tóc bằng đèn compact tiết kiệm năng lượng ở khu vực văn phòng và 
nhà xưởng.

 » Hưởng ứng phong trào Giờ Trái Đất.

Tiêu thụ nước:

Công ty nhận thức được nguồn nước là tài nguyên có giới hạn. HAXACO luôn trân trọng giá trị của tài nguyên 
này và phổ biến việc sử dụng hợp lý đến từng cán bộ nhân viên trong Công ty, góp phần vào công tác bảo vệ 
nguồn nước chung của Việt Nam và thế giới. Công ty đã thực hiện kiểm tra các rò rỉ của hệ thống nước, khắc 
phục nhanh chóng các hư hỏng sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước như đầu vòi sen có dòng chảy chậm, vòi 
rửa với cơ chế ngắt tự động.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

 » HAXACO luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong toàn Công ty. Nhờ thực hiện tốt công tác an toàn 
vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường mà nhiều năm qua Công ty luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất, giữ 
gìn cảnh quang sạch đẹp tại các văn phòng làm việc. 

 » Trong năm, Công ty luôn cập nhật các văn bản pháp luật liên quan, đánh giá sự ảnh hưởng đến hoạt động 
của Công ty. Ngoài ra, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân viên, Công ty cũng tuyên truyền, 
hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” góp phần cải thiện môi trường làm việc và sinh hoạt chung.
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Chính sách tuyển dụng:

 » Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, căn cứ 
vào kế hoạch hoạt động, các mục tiêu ngắn hạn và 
dài hạn mà Công ty có kế hoạch tuyển dụng nhân 
sự;

 » Việc tuyển dụng được thông báo công khai trên 
website của Công ty, đến các nguồn cung ứng lao 
động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Đảm bảo tính công bằng, minh bạch, và 
bình đẳng cho mọi ứng viên phù hợp;

 » Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành 
nghề tuyển dụng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng 
đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được 
thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của Công 
ty.

Chính sách đào tạo:

 » Với phương châm đào tạo phải gắn liền với mục 
tiêu, chiến lược phát triển của Công ty, trong các 
năm vừa qua, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo 
để củng cố nâng cao năng lực về quản trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ. Các chương trình đào tạo chuyên 
sâu định hướng phát triển chuyên gia và nhiều 
chương trình đào tạo các chức danh vận hành, sửa 
chữa;

 » Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào 
tạo năm 2021, Công ty đẩy mạnh công tác đào 
tạo nội bộ. Tổ phụ trách đào tạo cùng các đơn vị 
trong Công ty chuẩn bị bài giảng theo hình thức 
E-Learning trong công tác đào tạo nội bộ để thích 
nghi với tình hình dịch bệnh trong năm qua. 

Chính sách lương thưởng và phúc lợi cho người 
lao động:

 » Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Quy định của 
Công ty, bao gồm thưởng các ngày lễ theo quy định 
của Công ty, hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm 
theo luật của nhà nước và Công ty;

 » Được hỗ trợ các chi phí như: chi phí công tác, phụ 
cấp chức vụ….

 » Được làm việc trong môi trường năng động, có 
nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

(tiếp theo)
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Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ban 
hành về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP 
Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành để phòng chống 
dịch Covid-19. Theo đó, ngành Ô tô cả nước nói chung và 
đặc biệt là HAXACO nói riêng đã chịu ảnh hưởng nghiêm 
trọng về tình hình kinh doanh trong suốt Quý III năm 2021.

HAXACO có 2 chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh phải đóng 
cửa suốt Quý 3 năm 2021 và 2 chi nhánh tại Hà Nội cũng 
đóng cửa, đến ngày 21/09/2021 mới mở cửa kinh doanh 
trở lại. Điều này đã làm cho doanh số kinh doanh cũng 
như kinh doanh dịch vụ của HAXACO sụt giảm nghiêm 
trọng và toàn bộ hoạt động của HAXACO bị đóng băng 
trong suốt Quý III năm 2021. Bên cạnh đó, HAXACO vẫn 
phải chịu các chi phí về khấu hao, chi phí lương, chi phí cố 
định khác... trong suốt 3 tháng đóng cửa.

Đứng trước khó khăn chưa từng xảy ra như trên, được 
sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
HAXACO đã nhanh chóng đề ra các phương án hoạt 
động tối ưu, thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an 
toàn cho nhân viên của Công ty... Cụ thể, như tập trung 
đẩy mạnh hơn về chiến dịch quảng bá trên các nền tảng 
trực tuyến, thương lượng với các nhà cung cấp về việc 
giảm các chi phí định kỳ như thuê mặt bằng, thuê thiết bị 
và các chi phí cố định khác...

Cuối cùng, Ban Tổng Giám đốc đã có sự chuẩn bị kỹ 
lưỡng cho việc mở cửa trở lại vào Quý IV/2021, bắt kịp 
nhanh với giai đoạn "Bình thường mới" khi toàn bộ nhân 
viên đã tiêm vaccine đầy đủ, đảm bảo an toàn cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh liên tục. Đồng thời, Ban Tổng 
Giám đốc cũng đã làm việc với nhà máy Mercedes-Benz 
Việt Nam và các đối tác ... để đảm bảo đạt được mục tiêu 
kết quả kinh doanh năm 2021. Kết quả, Lợi nhuận trước 
thuế năm 2021 đạt 201,95 tỷ đồng, tăng 28,13% so với 
năm 2020.
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Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2021
% Tăng giảm 

(%)
Tỷ trọng 

năm 2020 (%)
Tỷ trọng 

năm 2021 (%)

Tài sản ngắn hạn     919.056 935.778 1,82 74,58 73,27

Tiền và các khoản tương 
đương tiền

81.458 87.553 7,48 6,61 6,86

Các khoản phải thu ngắn hạn 262.221 248.695 (5,16) 21,28 19,47

Hàng tồn kho 564.175 581.173 3,01 45,78 45,5

Tài sản ngắn hạn khác 11.202 18.357 63,86 0,91 1,44

Tài sản dài hạn 313.314 341.439 8,98 25,42 26,73

Các khoản phải thu dài hạn 4.570 6.027 31,89 0,37 0,47

Tài sản cố định 263.372 294.238 12,42 21,37 23,04

Tài sản dài hạn khác 45.373 41.174 (9,25) 3,68 3,22

Tổng tài sản 1.232.370 1.277.217 3,64 100 100

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại /Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 94.870 26.646 28,09%

Máy móc và thiết bị 32.591 6.740 20,68%

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 228.032 215.081 94,32%

Thiết bị, dụng cụ quản lý 5.178 809 15,62%

Tài sản khác 2.578 396 15,37%

Cộng 363.249 249.672 68,73%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại / Nguyên giá

Quyền sử dụng đất lâu dài 8.849 8.849 100%

Quyền sử dụng đất có thời hạn 2.798 2.005 71,67%

Chương trình phần mềm 6.292 1.104 17,54%

Cộng 17.939 11.958 66,66%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 1.277 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với thời điểm cuối năm 
2020. Trong đó, tài sản ngắn hạn vẫn đóng góp tỷ trọng cao nhất, hơn 73% tổng tài sản của năm 2021. Xét về cơ cấu 
tài sản ngắn hạn, chỉ tiêu này đã tăng 1,82% so với cùng kỳ, đạt gần 936 tỷ đồng. Tương tự như năm 2020 và các năm 
trước, đóng góp vào tài sản ngắn hạn của Công ty vẫn là các khoản mục về phải thu ngắn hạn 19,47% và hàng tồn kho  
45,5%, tiền và tương đương tiền với khoảng 7%. Hàng tồn kho cuối năm 2021 còn khoảng 581 tỷ đồng, trong đó phần 
lớn vẫn là các loại xe Ô tô Công ty duy trì để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình, ngoài ra còn có các phụ tùng 
dùng để thay thế sữa chữa xe cho khách hàng.

Tài sản dài hạn cuối năm 2021 là 341,4 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ và toàn bộ tài sản dài hạn này đều là các 
tài sản cố định như nhà cửa văn phòng, showroom trưng bày sản phẩm, xe demo, nhà  xưởng, máy móc thiết bị phục vụ 
cho việc sữa chữa bảo dưỡng xe.
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341.439
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Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2021
% tăng giảm  
2021/  2020

Tỷ trọng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng năm 
2021

Nợ ngắn hạn 693.392 563.206 (18,78) 99,47 99,29

Phải trả người bán 38.494 25.954 (32,58) 5,52 4,58

Người mua trả tiền trước 99.950 287.326 187,47 14,34 50,66

Thuế và khoản phải nộp NN 24.268 26.940 11,01 3,48 4,75

Phải trả người lao động 18.239 20.609 12,99 2,62 3,63

Vay ngắn hạn 499.976 195.695 (60,86) 71,73 34,5

Chi phí phải trả 6.454 2.311 (64,2) 0,93 0,41

Phải trả, phải nộp khác 6.010 4.372 (27,26)        0,86 0,77

Nợ dài hạn 3.677 4.005 8,92 0,53 0,71

Tổng nợ phải trả 697.068 567.211 (18,63) 100% 100%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Đơn vị tính: Triệu đồng

Về cơ cấu nợ phải trả của Công ty không thay 
đổi nhiều so với năm 2020, khi nợ phải trả ngắn 
hạn vẫn chiếm tỷ trọng hơn 99% tổng nợ phải 
trả tại thời điểm cuối năm 2021. Trong đó, đóng 
góp lớn nhất là khoản mục về người mua trả tiền 
trước chiếm 50,66% và vay nợ ngắn hạn để phục 
vụ cho việc bổ sung vốn lưu động trong năm 
chiếm 34,5% tổng nợ ngắn hạn. 

Tổng nợ phải trả của HAXACO đã giảm 18,63% 
so với thời điểm cuối năm 2020 và duy trì mức 
567 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do nợ ngắn 
hạn giảm 18,78%, trong đó vay ngắn hạn đạt 
195,7 tỷ đồng, giảm 60,86% so với cùng kỳ nên 
chi phí lãi vay giảm. Trong năm, khách hàng trả 
tiền mua xe trước nên khoản phải trả người bán 
tăng 187,47% so với năm 2020.

Ngoài ra, điểm tích cực của cơ cấu nợ phải trả 
năm nay của Công ty đến từ khoản mục người 
mua trả tiền trước ngắn hạn, đây là các khoản 
ứng trước tiền mua xe Ô tô và dịch vụ sửa chữa 
xe. Nhờ việc tung ra nhiều chính sách ưu đãi đối 
với khách hàng, tăng cường quảng bá sản phẩm, 
nên đơn đặt hàng của khách hàng tăng cao, làm 
cho khoản mục người mua trả tiền trước ngắn 
hạn ghi nhận hơn 287 tỷ đồng, tăng hơn 187% so 
với năm trước, khi Công ty tiến hành thanh toán 
bàn giao xe cho khách hàng thì doanh thu sẽ có 
sự tăng trưởng mạnh trong tương lai.
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Công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt giữ ổn định toàn hệ thống, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự 
kế nhiệm, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng trở thành Tập đoàn trong tương lai. Cụ thể:

Ban điều hành công ty với 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng chuyên môn, hỗ trợ 
Tổng Giám đốc chủ động giải quyết công việc.

Tái cơ cấu Công ty con: Hoạt động tái cấu trúc này sẽ tiếp tục thực hiện với định hướng mở rộng phát triển kinh 
doanh ở các công ty con,…

Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành Công ty thông qua việc nghiên 
cứu, triển khai phần mềm quản lý.
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PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển 
bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi thị 
trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh giá cả.

Tiếp tục xây dựng dự án Mercedes-Benz Haxaco Cần Thơ, đánh dấu đại lý thứ 5 của 
Haxaco trên bản đồ Mercedes-Benz tại Việt Nam và là Showroom Mercedes-Benz đầu 
tiên ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Ở mảng dịch vụ xe, HAXACO sẽ phát triển dịch vụ cho thuê xe lên một đẳng cấp mới, xây 
dựng những gói dịch vụ đặc biệt cho thuê xe cưới cao cấp với những hình ảnh ấn tượng 
riêng biệt cho từng khách hàng, tạo nhận diện riêng độc lạ.

Rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề của 
công ty để phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh phân phối, quảng bá, giới thiệu dòng xe MG đến khách hàng.

Định hướng, xây dựng và phát triển các phương án đầu tư mới để phục vụ hoạt động kinh 
doanh của Công ty.
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 
(TIÊU THỤ NƯỚC, NĂNG LƯỢNG, PHÁT THẢI...)
Bảo vệ môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của 
Công ty trong mọi phương hướng kế hoạch hoạt động hằng năm. 
Công ty có kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền, qua đó thảo 
luận, đề xuất các biện pháp cải thiện công tác bảo vệ môi trường 
và xử lý chất thải ngày càng tốt hơn. Công ty sẽ tổ chức phân loại 
chất thải tại khu vực văn phòng để từng người lao động và người 
thân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan tại nơi 
làm việc và nơi ở. 

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh 
Covid-19, Công ty đã trang bị bổ sung cho 
người lao động các vật liệu y tế cần thiết 
như khẩu trang, nước diệt khuẩn; đồng thời 
tuyên truyền hướng dẫn người lao động sử 
dụng khẩu trang, cồn rửa tay đúng cách, 
cập nhật tin tức của Bộ Y tế về tình hình 
dịch bệnh Covid-19 để phòng, tránh. Đối 
với nhân viên có thể thực hiện công việc 
từ xa mà vẫn đảm bảo chất lượng công 
việc, Lãnh đạo bộ phận cho nhân viên thực 
hiện công việc tại nhà với yêu cầu báo cáo 
trưởng đơn vị công việc hàng ngày.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI 
VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Công ty luôn chú trọng đến các chính sách 
hỗ trợ địa phương như: Thăm hỏi gia đình 
khó khăn, hỗ trợ tài chính cho các học sinh 
nghèo hiếu học, thường xuyên tổ chức các 
hoạt động thiện nguyện… nhằm giúp đỡ 
cộng đồng, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã 
hội lâu dài và bền vững.

Công ty nhận thức con người là yếu tố trung tâm trong việc xây 
dựng và hình thành doanh nghiệp. Vì vậy, Hội đồng quản trị và 
Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với công đoàn để thực hiện tốt chức 
năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 
người lao động. Chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất của người 
lao động cũng như tích cực tham gia quản lý, xây dựng mối quan 
hệ bền vững, hài hòa trong Công ty. Công ty luôn cung cấp đầy đủ 
các chế độ ưu đãi và thực hiện tốt việc chi trả lương, thưởng, cấp 
phát bảo hộ lao động theo đúng quy định và tổ chức khám sức 
khỏe định kỳ. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về 
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra, giám sát, 
chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nguy cơ gây 
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.



PHẦN 4
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

60     Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động         
          của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách 
          nhiệm môi trường và xã hội

60     Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
          Ban Tổng Giám đốc công ty
61     Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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Kết thúc năm 2021, đại dịch Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế nói 
chung và ngành Ô tô nói riêng. Tuy nhiên, với những định hướng đúng đắn, điều hành linh hoạt và tinh 
thần đoàn kết của tập thể cán bộ - công nhân viên, Hội đồng quản trị, HAXACO đã đạt được những 
thành công nhất định, trở thành một trong những đại lý hàng đầu Mecerdes-Benz Việt Nam. Công ty đã 
hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả kinh doanh năm 2021:

• Doanh thu thuần: 5.551,49 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,32 % so với năm 2020;

• Lợi nhuận sau thuế: 159,85 tỷ đồng, tăng 27,52 % so với năm 2020.

Song song với các mục tiêu kinh doanh, HAXACO luôn tuân thủ Pháp luật về bảo vệ môi trường. Công 
ty luôn nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Ban lãnh 
đạo Công ty thường xuyên tuyên truyền cho toàn thể cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức về tác 
động môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo đúng quy định 
của pháp luật. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông 
tin cho nhau để cùng thảo luận và quyết định những yêu cầu, nội dung quan trọng đối với hoạt động 
của Công ty. Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các hoạt động của Ủy ban kiểm toán, giúp hoạt động 
của Công ty ngày càng hiệu quả theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của 
các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, quyết định 
vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực 
trọng yếu sau: 

Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021;

Giám sát việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;

Giám sát việc tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ do Đại 
hội đồng cổ đông phê duyệt;

Giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông 
tin thường xuyên và kịp thời trên website Công ty; chỉ đạo tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin 
từ nhà đầu tư;

Giám sát việc thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật 
về tài chính, kế toán, môi trường… và các hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng ngày của Công ty

Trên cơ sở tinh hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch định hướng phát triển của Công ty, Hội 
đồng quản trị đề ra kế hoạch năm 2022 và phướng hướng quản trị điều hành như sau:

Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường các giải pháp trong quản lý điều hành;

Thực hiện các giải pháp công nghệ trong công tác hành chính, cải cách các thủ tục hành chính;

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trẻ có năng lực, tạo nguồn lãnh đạo kế 
cận cho Công ty;

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông của Công ty;

Đảm bảo các phiên họp ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh doanh, điều 
chỉnh hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình thị trường, thông qua các báo cáo, kế hoạch 
kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 
đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc công ty

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 



PHẦN 5
QUẢN TRỊ CÔNG TY

64      Hội đồng quản trị

70      Ủy ban kiểm toán

72      Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  
           của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
           và Ủy ban kiểm toán
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu (Cổ phần) Tỷ lệ sở hữu

1 Đỗ Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 10.948.684 22,11%

2 Vũ Thị Hạnh Thành viên HĐQT 6.836.524 13,81%

3 Đỗ Ngọc Thùy Trang Thành viên HĐQT 10.070 0,02%

4 Trần Quốc Hải Thành viên HĐQT 170.091 0,34%

5 Trần Tiểu Mai Thành viên HĐQT độc lập - -

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Đỗ Tiến Dũng 35/35 100%

2 Vũ Thị Hạnh 35/35 100%

3 Đỗ Ngọc Thùy Trang 35/35 100%

4 Trần Quốc Hải 35/35 100%

5 Trần Tiểu Mai 35/35 100%

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển 
thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược nhân sự,... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ HĐQT quy 
định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các 
vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc .

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. 
Các thành viên HĐQT luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, quyết định vì lợi ích của cổ đông trong mối 
quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động
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(tiếp theo)

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT-HAX 28/01/2021
Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch 
khác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty 
con năm 2021

2 02/NQ-HĐQT-HAX 05/02/2021 Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3 03/NQ-HĐQT-HAX 01/03/2021 Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

4 04/NQHĐQT-HAX 23/03/2021 Bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

5 05/NQHĐQT-HAX 26/03/2021 Bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

6 06/NQHĐQT-HAX 30/03/2021

Thống nhất ban hành nội dung “Quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh” và “Quy chế hoạt 
động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh”.

7 07/NQ-HĐQT-HAX 31/03/2021

Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, dịch vụ và các giao dịch 
khác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với các Công ty 
con năm 2021 bổ sung và Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài 
Gòn

8 08/NQ-HĐQT-HAX 02/04/2021
Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

9 09/NQ-HĐQT-HAX 02/04/2021
Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

10 10/NQ-HĐQT-HAX 03/04/2021
Thay đổi chức danh Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Dịch 
vụ Ô tô Hàng Xanh

11 11/NQ-HĐQT-HAX 03/04/2021
Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành 
viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh

12 12/NQ-HĐQT-HAX 15/04/2021 Thông qua việc đại diện vốn tại Cần Thơ

13 13/NQ-HĐQT-HAX 19/04/2021
Thông qua việc điều chỉnh tăng chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động kinh 
doanh nội bộ năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh

14 14/NQ-HĐQT-HAX 22/04/2021
Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển 
khai thực hiện phương án phát hành

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

15 15/NQ-HĐQT 13/05/2021
Thông qua ngày đăng cuối cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ 
tức bằng cổ phiếu

16 16/NQ-HĐQT-HAX 27/05/2021
Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô 
Hàng Xanh tại Hà Nội

17 17/NQ-HĐQT-HAX 01/06/2021
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh phụ trách khu vực miền Nam

18 18/NQ-HĐQT-HAX 01/06/2021
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng 
Xanh phụ trách khu vực miền Bắc

19 19/NQ-HĐQT-HAX 08/06/2021 Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

20 20/NQ-HĐQT-HAX 09/06/2021
Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết 
chứng khoán bổ sung với HOSE

21 21/NQ-HĐQT-HAX 25/06/2021 Xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia 
chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ 
phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện
Thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao 
động; triển khai thực hiện phương án phát hành

22 22/NQ-HĐQT-HAX 25/06/2021

23 23/NQ-HĐQT-HAX 25/06/2021

24 24/NQ-HĐQT-HAX 25/06/2021 Thông qua việc đại diện vốn tại PTM

25 25/NQ-HĐQT-HAX 20/09/2021 Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

26 26/NQ-HĐQT-HAX 22/09/2021
Ban hành quy chế Công bố thông tin và Vay vốn ngân hàng 
Vietcombank Chi nhánh Hải Dương

27 27/NQ-HĐQT-HAX 18/10/2021
Thông qua thời gian, hình thức và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất 
thường 2021

28 28/NQ-HĐQT-HAX 01/11/2021
Bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2021

29 29/NQ-HĐQT-HAX 03/11/2021 Bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2021

30 30/NQ-HĐQT-HAX 04/11/2021 Kết quả phát hành ESOP
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

31 31/NQ-HĐQT-HAX 04/11/2021 Vay vốn HSBC

32 32/NQ-HĐQT-HAX 13/11/2021 Thay đổi GPKD do phát hành ESOP

33 33/NQ-HĐQT-HAX 22/11/2021 Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

34 34/NQ-HĐQT-HAX 24/11/2021
Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng 
khoán TPHCM

35 35/NQ-HĐQT-HAX 30/11/2021
Đầu tư tăng vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch 
vụ Ô tô PTM

36 36/NQ-HĐQT-HAX 17/12/2021
Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền thu từ đợt chào bán trái 
phiếu

37 37/NQ-HĐQT-HAX 20/12/2021

Thông qua giá chuyển đổi và cơ sở xác định giá chuyển đổi trái 
phiếu thành cổ phiếu; 
Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; 
Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp; 
Thông qua văn bản cam kết; 
Thông qua phương án chào bán chi tiết

38 38/NQ-HĐQT-HAX 20/12/2021 Thông qua phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài

39 38/NQ-HĐQT-HAX 20/12/2021 Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa 
qua công khai, minh bạch.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Hội đồng quản trị năm 2021 đã có những đã có những nỗ lực hoàn 
thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quyết định hiện hành

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Không có

(tiếp theo)
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(tiếp theo)

STT Thành viên Chức vụ Ghi chú

1 Trần Tiểu Mai Chủ tịch UBKT Bổ nhiệm ngày 03/04/2021

2 Vũ Thị Hạnh Thành viên UBKT

3 Hồ Thị Thu Thành viên UBKT Miễn nhiệm ngày 03/04/2021

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TOÁN

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt Thành viên Ủy ban Kiểm toán
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ 

tham dự họp
Lý do không tham dự họp

1 Trần Tiểu Mai 3/4 75% Bổ nhiệm ngày 03/04/2021

2 Vũ Thị Hạnh 4/4 100%

3 Hồ Thị Thu 1/4 25% Miễn nhiệm ngày 03/04/2021

Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối 
với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các hoạt động rà 
soát BCTC Quý 1/2021, Quý 2/2021, Quý 3/2021, 
Quý 4/2021 và triển khai các hoạt động kiểm toán 
nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán 
đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán tiến hành phối hợp với Ban Tổng 
Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý 
rủi ro cho Công ty.
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STT Họ và tên Chức danh Tổng lương, thưởng Tổng thù lao

Hội đồng quản trị

1 Đỗ Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 450.000.000 315.000.000 

2 Vũ Thị Hạnh Thành viên HĐQT - 225.000.000 

3 Đỗ Ngọc Thùy Trang Thành viên HĐQT - 180.000.000 

4 Trần Quốc Hải Thành viên HĐQT - 180.000.000 

5 Trần Tiểu Mai Thành viên HĐQT - 180.000.000 

Ban điều hành

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích TGĐ 1.125.000.000 - 

2 Trần Văn Mỹ PTGĐ 434.000.000 - 

3 Trần Quốc Hải PTGĐ 882.000.000 - 

4 Nguyễn Thị Thanh Hằng GĐTC kiêm KTT 630.000.000 - 

 

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
Đơn vị tính: Đồng/ năm

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

STT
Tên tổ 

chức/cá 
nhân

Mối 
quan 

hệ liên 
quan với 
công ty

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số NQ/ 
QĐ của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... 

thông qua 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

1
CTCP Cơ 
khí Ô tô Cần 
Thơ

Công ty 
con

1800420206 
cấp ngày 

14/06/2001

Số 102 Cách 
Mạng Tháng Tám, 
phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ

2021

- Doanh thu bán phụ 
tùng và máy móc: 
2.404.780.826đ
- Doanh thu cho 
thuê thiết bị và 
khác: 107.580.672đ
- Chi phí thuê mặt 
bằng và dịch vụ 
khác: 417.076.911

2

CTCP 
Sản xuất, 
Thương mại 
và Dịch vụ 
ôtô PTM

Công ty 
con

0101116000 
cấp ngày 

09/03/2001

Số 256 đường Kim 
Giang, phường Đại 
Kim, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

2021

- Doanh thu cho 
thuê xe, sửa chữa 
xe: 711.134.281đ
- Mua xe: 
20.754.545.454đ
- Chi phí thuê mặt 
bằng và sửa chữa 
xe: 3.901.894.395đ
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Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Stt
Người thực hiện 

giao dịch
Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ

Lý do tăng, giảm
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỷ lệ

1 Đỗ Tiến Dũng
Chủ tịch 

HĐQT
8.352.834 22,73% 10.948.684 22,11%

- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Thưởng cổ phiếu ESOP

2 Vũ Thị Hạnh
Thành viên 

HĐQT
6.453.096 17,56% 6.836.524 13,81%

- Cơ cấu danh mục đầu tư
- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

3 Trần Quốc Hải

Thành viên 
HĐQT kiêm 
Phó Tổng 
Giám đốc

697.763 1,90% 170.091 0,34%

- Cơ cấu danh mục đầu tư
- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Thưởng cổ phiếu ESOP và thực 
hiện quyền mua cổ phiếu ESOP

4
Đỗ Ngọc Thùy 
Trang

Thành viên 
HĐQT

1.200.000 3,27% 10.070 0,02%

- Cơ cấu danh mục đầu tư
- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu 
ESOP

5
Nguyễn Thị 
Ngọc Bích

Tổng Giám 
đốc

- - 230.000 0,46%
- Thưởng cổ phiếu ESOP và thực 
hiện quyền mua cổ phiếu ESOP

6 Trần Văn Mỹ
Phó Tổng 
Giám đốc

- - 140.000 0,28%
Thưởng cổ phiếu ESOP và thực 
hiện quyền mua cổ phiếu ESOP

7
Nguyễn Thị 
Thanh Hằng

Giám đốc Tài 
chính kiêm 

KTT
- - 130.000 0,26%

Thưởng cổ phiếu ESOP và thực 
hiện quyền mua cổ phiếu ESOP

8 Đỗ Hùng Việt
Anh ruột ông
Đỗ Tiến Dũng

96.000 0,26% - - Cơ cấu danh mục đầu tư

9 Đỗ Ngọc Oanh
Chị ruột ông
Đỗ Tiến Dũng

984.000 2,68% 110.000 0,22%
- Cơ cấu danh mục đầu tư
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu 
ESOP

10 Hoàng Đức Thân
Anh rể ông 

Đỗ Tiến Dũng
162.750 0,44% - - Cơ cấu danh mục đầu tư

11
Nguyễn Thị 
Ngân Hà

Vợ ông Trần 
Quốc Hải

134.208 0,37% 174.470 0,35% Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
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PHẦN 6
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 
NĂM 2021
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐỖ TIẾN DŨNG



333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3512 0026 - (028) 3512 0025
haxaco@haxaco.com.vn 

www.haxaco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
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