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THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 

Kính thưa Quý cổ ñông, 

Có thể nói năm 2010 là “ñiểm ñáy” của khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và là 
một năm cực kỳ khó khăn ñối với kinh tế VN nói riêng. Lạm phát, giá tiêu dùng, giá 
xăng dầu tăng cao, giá vàng, giá ngoại tệ cũng nhiều biến ñộng. Lãi suất cơ bản tăng, 
lãi suất cho vay từ 18% có lúc tăng lên ñến 24%. Tất cả những yếu tố ñó, ñặc biệt là giá 
nhiên liệu ảnh hưởng rất nhiều ñến hoạt ñộng kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải.  

Trong khi ñó, cạnh tranh trên thị trường vận tải lại ngày càng khốc liệt, ñòi hỏi các doanh 
nghiệp phải năng ñộng hơn, phải ñầu tư nhiều hơn cho phương tiện và công nghệ. 

Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh (MLG), năm 2010 là một năm có nhiều cố gắng, toàn thể 
CBNV ñều quyết tâm cao, phấn ñấu thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ ñông năm 2010.  

Ban lãnh ñạo cùng toàn thể CBNV ñã cùng nhau vượt khó, tiết kiệm tối ña, phát huy 
nội lực, ñầu tư phương tiện, tinh gọn bộ máy tổ chức, cắt bỏ những hoạt ñộng kinh 
doanh không sinh lợi, hoàn thiện từng bước chất lượng dịch vụ vận tải hành khách ở 
các công ty thành viên,…Với những hành ñộng quyết liệt như vậy, Tập ñoàn Mai Linh 
mẹ cùng các Công ty khu vực ñã vươn lên kinh doanh có hiệu quả.  

Công ty ñã giảm ñược lỗ lũy kế 2 năm, cắt giảm ñược chi phí quản lý (ñến gần một 
nửa so với năm 2009) nhờ tái cấu trúc bộ máy nhân sự, việc hợp nhất ngành nghề, 
ñặc biệt các tiểu ngành nghề trong khối vận tải hỗ trợ nhau hoạt ñộng, ñã góp phần 
tiết kiệm mặt bằng và chi phí hành chính. 

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản ñã ñạt hoặc vượt mức kế hoạch. Tổng 
doanh thu thuần của MLG ñạt 730,3 tỷ ñồng, tăng 27,1% so với năm trước. Lợi 
nhuận ñạt 15,2 tỷ ñồng, so với mức âm (-) 74,2 tỷ ñồng của năm trước. 

Doanh thu thuần toàn hệ thống năm 2010 ñạt 2.780 tỷ ñồng, tăng 14,4% so với năm 
2009. Lợi nhuận ñạt 91,5 tỷ ñồng. 

Tổng số phương tiện ñầu tư năm 2010 là 2.112 xe, nâng tổng số xe trên toàn hệ 
thống lên 9.186 xe. Do lãi suất ngân hàng và giá xe ñều tăng cao nên ở giai ñoạn này 
Công ty ñầu tư xe không ñạt kế hoạch.  

Việc tăng phương tiện cũng ñồng nghĩa với việc năm qua chúng ta ñã tạo thêm 2.000 
công ăn việc làm. 

Về mặt ñầu tư công nghệ, ñầu năm 2011, MLG ñã ký kết hợp ñồng hợp tác toàn diện 
với FPT ñể áp dụng các công nghệ hiện ñại, tăng hiệu quả quản lý như ñịnh vị vệ 
tinh, ñồng thời tăng tiện ích cho khách hàng như thanh toán bằng Mobi ví, thẻ POS… 

Năm 2011 MLG sẽ có những kế sách phù hợp ñể giữ thị trường truyền thống, tăng 
tốc ở những thị trường tiềm năng, tiếp tục ñầu tư phương tiện, chú trọng vận tải taxi - 
loại hình kinh doanh chủ ñạo, ổn ñịnh của MLG. 

Về chiến lược phát triển thị trường, MLG sẽ tập trung phát triển chiều sâu cho một số 
thị trường trọng ñiểm, không ñầu tư dàn trải, song song với việc phát triển những thị 
trường mới, giàu tiềm năng. Chủ trương chung là phát triển ổn ñịnh mới ñầu tư mở 
rộng, theo phương châm “hiệu quả là chân lý cứng”.  
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BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG 
Nhiều chuyên gia quốc tế nhận ñịnh, 2010 là một năm khá "bộn bề" của kinh tế toàn 
cầu, cho dù cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong vòng 80 năm ñã qua ñi. 

Mặc dù sau khủng hoảng, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nhưng kinh tế nước ta ñã 
sớm ra khỏi tình trạng suy giảm và có mức tăng trưởng khá cao. GDP cả năm 2010 
ñạt cao hơn chỉ tiêu Quốc hội ñề ra. 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm qua chủ yếu dựa vào tăng số 
lượng vốn ñầu tư, tức là tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng - vừa giới hạn về 
nguồn, vừa có hạn chế, bất cập về chất lượng tăng trưởng. 

� GDP: Năm 2010 GDP ñạt 6,7%  

GDP cả nước năm 2010 thực tế ước tăng gần 6,7%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch Quốc 
hội ñề ra 6,5%. Tất cả các ngành ñều ñạt tốc ñộ tăng trưởng cao hơn so với năm 
trước: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%; công nghiệp tăng 7,03%; 
xây dựng tăng 10,06%; dịch vụ tăng 7,52%. Với kết quả này, tăng trưởng GDP bình 
quân giai ñoạn 5 năm 2006 - 2010 ñạt khoảng 7%/năm. GDP bình quân ñầu người 
năm 2010 ñạt khoảng 1.160 USD. 
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� Lãi su ất cơ bản và th ị trường tài chính 

Kể từ ngày 5/11/2010, mức lãi suất cơ bản bằng ñồng Việt Nam, lãi suất tái cấp vốn, 
lãi suất tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua ñêm tăng 1% lên 9%/năm sau 11 tháng 
duy trì mức lãi suất không ñổi là 8%. 

Thực ra, Ngân hàng Nhà nước ñang trong một “tình thế tiến thoái lưỡng nan” khi phải 
lựa chọn giữa giảm lãi suất ñể tăng trưởng hoặc tăng ñể bình ổn tỷ giá và lạm phát. 
Quyết ñịnh này cho thấy NHNN ñã chọn việc ưu tiên cho kiềm chế lạm phát và bình 
ổn tỷ giá.  

Đối với lạm phát thì lãi suất cơ bản tăng hầu như không tác dụng nhưng thông qua 
ñó, NHNN ñã gửi thông ñiệp: “chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ ñược áp dụng trong thời 
gian tới”. Điều này ñược thể hiện qua các chính sách Nhà Nước năm 2011. 
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Lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn, vay qua ñêm tăng tác ñộng mạnh ñến chi phí vốn 
khiến lãi suất tăng trở lại trong thời gian tới mà thực tế quý 1/2011 ñã diễn ra ñúng 
với kịch bản này. 

 
 

� Lạm phát:  

Từ cuối năm 2010, tình trạng lạm phát ñã trở nên nghiêm trọng ở các nước ñang 
phát triển, như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và một số quốc gia khác. Chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) của Trung Quốc, tính cả năm 2010 là 3,3% trong khi mức tăng trưởng 
GDP cao nhất sau khủng hoảng kinh tế là 10,3%. 

Trong khi ñó, tại Việt Nam, so với tháng 12/2009, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2010 
tăng 11,75%. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2010 chỉ tăng 9,19% so 
với năm 2009. 

 
(Lạm phát theo tháng trong 2 năm 2009 – 2010) - Nguồn : Tổng cục Thống kê 

� Xăng dầu: 

Biến ñộng giá xăng dầu năm 2010 vẫn diễn ra phức tạp với 3 lần tăng giá, 2 lần giảm 
giá dẫn ñến bình quân giá xăng A92 năm 2010 là 16.470 ñồng/lít, tăng 3,27% so với 
giá cuối năm 2009. Và theo những diễn biến tình hình chính trị thế giới phức tạp trong 
năm 2011 thì giá xăng dầu ñã tăng mạnh với mức tăng trong quý 1/2011 là 4.900ñ/lít 
xăng A92 và 6.300ñ/lít dầu diesel. Điều này gây ảnh hưởng bất lợi lớn ñến hoạt ñộng 
kinh doanh vận tải của Mai Linh. 
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� Thị trường chứng khoán:  

Năm 2010, do tác ñộng từ những bất ổn và khó khăn của nền kinh tế thế giới, dẫn ñến 
dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn liên tục ở thế yếu. Đóng cửa phiên giao dịch 
ngày 31/12/2010, chỉ số Vn-Index ñạt 484,66 ñiểm, giảm 10,14 ñiểm, tương ñương 
giảm 2%, HNX-Index ñạt 114,24 ñiểm, giảm 53,93 ñiểm, tương ñương giảm 32% so 
với ñầu năm 2010. Thanh khoản trung bình trên thị trường luôn ở mức thấp, bình quân 
1 phiên chỉ có 46.4 triệu ñơn vị và 1,506 tỷ ñồng chứng khoán giao dịch tại sàn Hose. 

Do tính chất của thị trường là nơi huy ñộng vốn, nên những khó khăn trong năm 2010 
ñã làm ảnh hưởng ñến việc huy ñộng vốn của nhiều doanh nghiệp trên sàn. 

 
 

� Thị trường Vàng và USD: 

Sau khi tạo sóng lớn vào cuối tháng 11/2009, vàng thế giới “lặng” ñi. Tuy nhiên, hàng 
loạt bất ổn khác từ nửa cuối năm 2010 ñã khiến sóng vàng liên tục tăng và ñua nhau 
phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác với mức cao kỷ lục là 1.429,4 USD/ounce ngày 
6/12/2010. Theo giới phân tích, giá vàng sẽ có cơ hội tăng tiếp trong năm 2011 và 
ñang hướng tới năm thứ 10 liên tiếp tăng, do chính phủ các nước dành hàng nghìn tỷ 
USD ñể giữ lãi suất ở mức thấp, kích thích kinh tế tăng trưởng. 
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� Chính sách v ĩ mô: 

Sang năm 2010, Chính phủ ñã ngưng không tiếp tục hỗ trợ kích cầu, ñưa mức thuế 
GTGT cho dịch vụ vận tải và thuế trước bạ xe từ 5% năm 2009 trở lại mức 10% trong 
năm 2010 cũng gây tác ñộng không nhỏ ñến doanh nghiệp. 

Ngoài ra, năm 2010, về các chính sách của người lao ñộng, Nhà nước ñã áp dụng 
việc ñóng bảo hiểm thất nghiệp, tăng mức lương tối thiểu, … ñể nâng cao ñời sống 
người lao ñộng, nhưng cũng ñồng thời tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp. 

� Vốn ñầu tư: 

Tổng vốn ñầu tư cả nước năm 2010 ước ñạt 830,3 nghìn tỷ ñồng, tăng 17,1% so với 
năm 2009 và bằng khoảng 41,9% GDP năm 2010; trong ñó, tỷ trọng của khu vực nhà 
nước giảm, nhưng vẫn ở mức cao nhất trong 3 khu vực, giúp ñẩy tăng trưởng kinh tế 
cao, tiến tới phục hồi. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn ñầu tư so GDP tăng nhưng phần lớn là vốn 
vay dẫn ñến hiệu quả ñầu tư và sức cạnh tranh thấp, chính là nguồn gốc sâu xa, tiềm 
ẩn làm tăng bội chi ngân sách, lạm phát, nhập siêu, nợ quốc gia,...  
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� Nguồn nhân l ực lao ñộng: 

Lực lượng lao ñộng của Việt Nam khá dồi dào, tốc ñộ tăng số lượng lao ñộng ñang 
làm việc khá cao (số lượng lao ñộng tăng 32,4%, bình quân tăng 2,85%/năm so với 
năm 2000). Tuy nhiên, nếu tăng trưởng kinh tế dựa vào việc tăng số lượng lao ñộng, 
thì ñến một lúc nào ñó tốc ñộ tăng sẽ chậm lại, thậm chí sẽ bị giảm (như nhiều nước 
ñang gặp phải); mặt khác lợi thế giá nhân công rẻ sẽ giảm dần; hơn nữa hiệu quả và 
sức cạnh tranh sẽ thấp. 

� Hoạt ñộng vận tải: 

Năm 2010, khối lượng vận chuyển hàng hoá ước ñạt 714,8 triệu tấn, tăng 12,4% so 
với năm 2009; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước ñạt xấp xỉ 223,8 tỷ tấn.km, tăng 
10,5% so với năm trước. Khối lượng vận chuyển hành khách ước ñạt trên 2.465,7 
triệu lượt hành khách, tăng 13,5%; khối lượng luân chuyển hành khách ước ñạt 108,3 
tỷ hành khách.km, tăng 15,6% so với năm 2009. 
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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1.  Những sự kiện quan tr ọng 

1.1.  Thành l ập Công ty 

Ngày 12/07/1993, Công ty TNHH Du lịch – Thương mại – Vận tải Hành khách Mai 
Linh ñược thành lập với số vốn ban ñầu 300 triệu ñồng. 

1.2.  Chuyển ñổi loại hình Công ty: 

Ngày 06/06/2002, công ty ñược chuyển ñổi thành Công ty Cổ phần Mai Linh. 

Ngày 01/11/2007, công ty ñổi tên thành Công ty Cổ phần Tập ñoàn Mai Linh. 

1.4. Các sự kiện ñược xác l ập:  

Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh (MLG) với tiền thân là Công ty TNHH Vận tải Hành 
khách & Du lịch Mai Linh ñược thành lập vào ngày 12/07/1993; và chính thức chuyển 
ñổi thành Công ty CP Mai Linh vào ngày 06/06/2002. 
 
Ông Hồ Huy là ngưới sáng lập và nay ñang giữ chức vụ Chủ Tịch Hội ñồng Quản trị 
kiêm Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh. 

Năm 1993, từ một công ty có qui mô nhỏ, hoạt ñộng trong lĩnh vực xe cho thuê, du lịch, 
ñại lý bán vé máy bay và kinh doanh thương mại tổng hợp với tài sản ban ñầu 
300.000.000 ñồng cùng hai (02) ñầu xe và 25 lao ñộng hoạt ñộng trên phạm vi TP.HCM.  

Năm 2000, Công ty chính thức ñược chọn là ñại lý ủy quyền chính thức của thương 
hiệu xe ISUZU tại Việt Nam, chứng tỏ Công ty Mai Linh ñã phát triển và ñạt ñược tiêu 
chuẩn kinh doanh quốc tế. 

Theo ñà phát triển ñó, Tập ñoàn Mai Linh ñã trở thành một tập ñoàn kinh tế ña ngành 
nghề với tên gọi là Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh ñồng thời ñạt ñược chứng nhận 
ISO 9001:2000 do BVQI cấp. 

Năm 2005, Sách kỷ lục Việt Nam ñã xác lập kỷ lục Mai Linh là doanh nghiệp có nhiều 
xe taxi nhất Việt Nam. 

Đến năm 2007, Mai Linh ñã ñược Nhà nước trao tặng “Huân chương Lao ñộng” hạng 
3; và năm 2008, ñạt tiếp danh hiệu “Sao vàng Đất Việt”. 

Điều quan trọng hơn là thương hiệu Mai Linh ngày nay ñã ñi vào lòng người và ñược 
người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu ñược ưa thích liên tục trong các năm 2005 
- 2010 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 

Hiện nay, Mai Linh ñã mở rộng tại 53 tỉnh thành trong cả nước với khoảng 100 thành 
viên, có khoảng 9.200 phương tiện, và ñã thu hút ñược trên 26.000 cán bộ nhân viên 
làm việc tại 4 khu vực trong cả nước và nước ngoài. 

Với tâm nguyện mang ñến cho xã hội những dịch vụ vận chuyển chất lượng vượt trội 
cùng thái ñộ, cung cách phục vụ và phương châm luôn vì khách hàng, dịch vụ vận 
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chuyển của Mai Linh ñã ñược ñông ñảo người tiêu dùng cũng như cộng ñồng xã hội 
thừa nhận, từng bước khẳng ñịnh ñược vị trí của một thương hiệu hàng ñầu trong 
ngành vận tải Việt Nam. 

Mai Linh tự hào khi ñược chọn là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển cho nhiều khách 
hàng khó tính với những yêu cầu nghiêm ngặt, những sự kiện quan trọng của quốc 
gia như ñưa ñón Tổng Thống Pháp François Mitterrand, ñón ñoàn của Tổng Thống 
Mỹ Bill Clinton, ñón ñoàn Tổng Thống Mỹ George Bush, Tổng Thống Slovakia, phục 
vụ hội nghị cấp cao ASEM 5; cũng như các chương trình mang tính nhân bản cao 
như : Chương trình “Vang mãi khúc quân hành”, chương trình “Thăng Long – Hồn 
thiêng Sông núi”, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008, cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010, …  

Trong giai ñoạn 2011 - 2015, Mai Linh tiếp tục mục tiêu phát triển ña ngành nghề và 
không ngừng phấn ñấu mang ñến cho khách hàng và cộng ñồng những dịch vụ ưu 
việt, an toàn và quy chuẩn; hoàn thành sứ mạng của mình là “Mang sự hài lòng ñến 
cho mọi người, vì cuộc sống tốt ñẹp hơn”.  

 

2.  Quá trình phát tri ển 

2.1.  Ngành ngh ề kinh doanh chính:  

Dịch vụ du lịch lữ hành nội ñịa, quốc tế. Kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố ñịnh, 
bằng xe buýt, bằng taxi, theo hợp ñồng, kinh doanh vận tải hàng hóa. Vận tải khách 
ñường thủy nội ñịa theo tuyến cố ñịnh và không theo tuyến cố ñịnh. Vận tải hành 
khách ñường thủy nội ñịa ngang sông, qua biên giới Việt Nam. Kinh doanh xếp dỡ 
hàng hóa tại cảng, bến thủy nội ñịa, thiết kế phương tiện thủy nội ñịa. Đóng mới, sửa 
chữa phương tiện thủy nội ñịa. Bảo dưỡng sửa chữa xe ôtô, máy kéo, phương tiện 
xây dựng, phương tiện vận tải. Sửa chữa ñóng mới trang thiết bị, phương tiện vận tải 
thủy bộ. Gia công cơ khí, phụ tùng ôtô. 

Mua bán xe có ñộng cơ, phương tiện vận tải, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe có 
ñộng cơ, nhớt, xăng dầu, gas. Đào tạo dạy nghề. Môi giới bất ñộng sản. Dịch vụ nhà 
ñất. Quản lý bất ñộng sản. Xây dựng và kinh doanh dịch vụ bãi ñỗ xe. Đại lý vận tải. 
Dịch vụ cho thuê văn phòng. Dịch vụ bán vé máy bay, tàu thủy, tàu lửa. Dịch vụ bến 
xe, bãi ñỗ xe. Sản xuất quần áo may sẵn, quần áo bảo hộ lao ñộng, caravat, mũ, các 
ñồ phụ trợ quần áo, vali, túi xách, yên ñệm xe. Mua bán máy ñếm cây số và phụ kiện. 
Dịch vụ nhận, chi trả ngoại tệ. Đại lý ñổi ngoại tệ. Mua bán, chế tác gia công ñá quý, 
vàng, bạc, ñồ trang sức. Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa. Mua bán ñồ ñiện gia dụng, 
hàng gia dụng, hàng trang trí nội thất, vật liệu trải sàn, rèm, mành treo, giường, tủ, 
bàn, ghế. Tư vấn du học. Dịch vụ cho thuê kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu. Dịch vụ 
chuyển giao công nghệ. 

Mua bán thiết bị y tế, ñiện, ñiện tử, viễn thông, ñiện thoại cố ñịnh, di ñộng, bộ ñàm; 
Bảo trì, lắp ñặt, sửa chữa ñiện thoại; Bán sim, thẻ cào ñiện thoại di ñộng; Dịch vụ thu 
hộ các chi phí tiêu dùng: ñiện thoại; Đại lý ký gởi hàng hóa; Đại lý dịch vụ viễn thông; 
Dịch vụ giới thiệu việc làm; Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế; Dịch vụ săn 
sóc da mặt (trừ kinh doanh các hoạt ñộng dịch vụ gây chảy máu); Trồng rừng; Đầu tư 
xây dựng thủy ñiện; Cho thuê nhà ở, văn phòng; Cho thuê nhà phục vụ các mục ñích 
kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại); Đào tạo bổ sung, tu nghiệp ñịnh kỳ, bồi 
dưỡng nâng cao trình ñộ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; Đào tạo ngoại ngữ; Đại lý bảo 
hiểm; Hoạt ñộng nhà bảo tàng (không kinh doanh các hiện vật thuộc di tích lịch sử, 
văn hóa, bảo tàng); Đào tạo lái xe cơ giới ñường bộ; Cho thuê xe ô tô; Dịch vụ bán 
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ñấu giá tài sản; Sản xuất xe có ñộng cơ, thân xe có ñộng cơ, rơ moóc và bán rơ 
moóc; Phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe có ñộng cơ và ñộng cơ xe (không rèn, ñúc, 
cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn); Xi mạ ñiện, tái chế phế thải tại trụ sở; Kinh 
doanh vận chuyển hành khách bằng ñường sắt. Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp 
cho vận tải ñường sắt; Dịch vụ bốc xếp hàng hóa ga ñường sắt; Kinh doanh kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa; Kinh doanh bất ñộng sản; Kinh doanh dịch vụ bất ñộng sản: 
dịch vụ môi giới bất ñộng sản, dịch vụ ñịnh giá bất ñộng sản, dịch vụ sàn giao dịch 
bất ñộng sản, dịch vụ tư vấn bất ñộng sản, dịch vụ ñấu giá bất ñộng sản, dịch vụ 
quảng cáo bất ñộng sản, dịch vụ quản lý bất ñộng sản; Khai thác khoáng sản (không 
hoạt ñộng tại trụ sở); Bán lẻ lương thực, thực phẩm, ñồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng ñan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên kinh doanh; Nhà 
hàng (không hoạt ñộng tại trụ sở); Khách sạn ñạt tiêu chuẩn sao (không hoạt ñộng tại 
trụ sở); Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ñường bộ: Hoạt ñộng liên quan 
tới vận tải hành khách, hàng hóa bằng ñường bộ;… 

2.2.  Quá trình phát tri ển 

Qua 18 năm hoạt ñộng, Mai Linh ñã tạo ñược sự tăng trưởng qua các năm. 

Thành lập các ñơn vị kinh doanh vận tải: 

07/1993 Khi mới ñược thành lập, công ty hoạt ñộng trong lĩnh vực: Du lịch, 
Xe cho thuê, Bán vé máy bay 

04/1995 Thành lập Xí nghiệp Sài Gòn Taxi; Khai sinh dịch vụ Taxi Mai Linh 

08/1995 Thành lập Xí nghiệp Chợ Lớn Taxi  

09/1995 Thành lập Xí nghiệp Gia Định Taxi  

10/1997 Thành lập Xí nghiệp M Taxi  

11/2000 Thành lập Xí nghiệp BM Taxi  

06/2001 Thành lập Xí nghiệp Deluxe Taxi  

05/2003 Thành lập Xí nghiệp VN Taxi  

12/2004 Chi nhánh Vận tải Tốc hành Mai Linh ñược thành lập - Khai sinh 
dịch vụ vận chuyển hành khách liên tỉnh bằng xe chất lượng cao 
theo tuyến cố ñịnh (Mai Linh Express) 

07/2005 Thành lập Công ty Sài Gòn Bình Minh  

07/2006  Thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Tốc hành Mai Linh 

12/2007 Trung tâm Chuyển phát nhanh Mai Linh ñược thành lập 

ĐỊA BÀN KINH DOANH 

07/1993 Thành lập Công ty TNHH Mai Linh     - Khu vực TP.HCM 

10/1997 Thành lập Mai Linh tại Hà Nội            - Khu vực Bắc Bộ 

10/1999 Thành lập Mai Linh Đồng Nai             - Khu vực Đông Nam Bộ 

09/2000 Thành lập Mai Linh Cần Thơ              - Khu vực Tây Nam Bộ 
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01/2001 Thành lập Mai Linh Đà Nẵng              - Khu vực Bắc Trung Bộ 

07/2003 Thành lập Mai Linh Nha Trang           - Khu vực NTB &TN 

08/2007 Thành lập Công ty hoạt ñộng tại Mỹ    

10/2007 Thành lập Công ty hoạt ñộng tại Cambodia; Lào 

Mở rộng ngành nghề kinh doanh hỗ trợ tích cực cho lĩnh vực kinh doanh chính của hệ thống: 

04/2000 Thương mại 

04/2002 Xây dựng 

09/2003 Du lịch 

02/2004 Dịch vụ Bảo vệ – An ninh  

07/2004 Dịch vụ Tư vấn quản lý 

07/2005 Đào tạo 

Từ năm 2007, Mai Linh Group xác ñịnh trở thành công ty ñầu tư góp vốn vào các 
công ty thành viên ñể từng công ty thành viên trở thành những công ty chuyên ngành 
kinh doanh theo từng mảng ngành nghề kinh doanh một cách chuyên nghiệp. 

3. Định hướng phát tri ển 

- Trở thành Tập ñoàn Vận tải Hành khách hàng ñầu tại Việt Nam và Đông Nam Á; 

-  Triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng trên taxi như hệ thống thanh toán bằng thẻ ATM 
và ví ñiện tử, máy P.O.S., thẻ Master card, thẻ Visa card; 

- Triển khai hệ thống quản lý vận tải bằng hệ thống GPS nhằm nâng cao tối ña thỏa 
mãn yêu cầu khách hàng và quản lý chặt chẽ hoạt ñộng hệ thống; 

- Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng nơi Mai Linh có mặt; Xây dựng hình ảnh 
dịch vụ vận tải hành khách công cộng thân thiện, văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp; 

-  Đa dạng hoá sản phẩm ñể thoả mãn nhu cầu khách hàng theo tập quán tiêu dùng 
như xe buýt nội tỉnh và xe buýt kế cận, các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công 
cộng ñể không ngừng gia tăng tiện ích cho khách hàng; 

- Hỗ trợ các Công ty thành viên nâng cao năng lực cạnh tranh tại chỗ, thực hiện công 
tác nghiên cứu thị trường và quảng bá hình ảnh ñến người tiêu dùng; 

- Tạo ñiều kiện cao nhất ñể người lao ñộng gắn bó với doanh nghiệp một cách tự 
nguyện và bền vững. 
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4. Chiến lược phát tri ển trung và dài h ạn 

- Tái cấu trúc mô hình hoạt ñộng cho phù hợp với ñiều kiện mới, thay ñổi chính sách 
ñầu tư, kiên quyết cắt bỏ những hạng mục ñầu tư không hiệu quả, tập trung vào các 
nhóm ngành nghề kinh doanh chính là vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, sản xuất và 
cung cấp sản phẩm chủ lực cho vận tải. Trong ñó, vận tải là nòng cốt với ít nhất 70% 
vốn ñầu tư, bảo ñảm duy trì vị trí hàng ñầu trong ngành vận tải và dịch vụ hạ tầng cho 
ngành vận tải như trạm dừng nghỉ, bến xe, trạm xăng dầu (tối thiểu 10% nguồn lực). 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường, phát triển hệ thống dịch vụ phụ trợ của ngành 
vận tải ñường bộ và nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ñịa phương. 

- Phát triển chuỗi dịch vụ hậu cần - logicstic - dựa trên nền hệ thống vận tải hiện có và 
tiến dần ñến vận chuyển ña phương thức hoàn hảo.  

- Tiêu chuẩn và ñồng bộ hóa chất lượng dịch vụ cho tất cả sản phẩm dịch vụ cung ứng 
ñến khách hàng ở tất cả các nơi mà Mai Linh có mặt. 

- Gia tăng khối khách hàng thường xuyên tại 2 ñịa bàn trọng yếu Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh, mục tiêu 40% tổng doanh thu cho 5 năm tiếp theo và ñạt mức 45% 
doanh thu vào năm 2015. 

- Gia tăng tiện ích cho khách hàng trong thanh toán (thẻ trả trước, thẻ trả sau, thẻ tín 
dụng, thẻ thanh toán, ví ñiện tử…) tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, mỗi 
công cụ thanh toán có thể ñược chấp nhận thanh toán cho nhiều sản phẩm dịch vụ 
do Mai Linh cung cấp, trên cả nước. 

- Đưa vào vận hành phần mềm quản lý, ñiều hành vận tải mới từ tổng ñài và phòng 
ñiều hành vận tải trung tâm; lắp ñặt hộp ñen quản lý vận hành ñể nâng cao hệ số an 
toàn và hiệu quả. 

- Gia tăng năng lực sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên qua phương thức 
tối ưu hoá tất cả nguồn lực tại chỗ, từ nhân lực cho ñến vốn và khách hàng, với lợi 
thế thương mại từ thương hiệu Mai Linh trong cộng ñồng xã hội. 

- Quảng bá sâu rộng hình ảnh Mai Linh ñến cộng ñồng xã hội, không dừng lại ở những 
ñịa bàn trọng ñiểm và ñến tận những vùng sâu vùng xa.  

- Có trách nhiệm cao với cộng ñồng xã hội, nhất là ñối với gia ñình chính sách, luôn ý 
thức trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ môi trường và ñề cao cạnh tranh dựa vào 
năng lực. 

- Tăng cường ñào tạo và huấn luyện nội bộ ñể nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn 
hoá văn hoá phục vụ mang ñậm bản sắc Mai Linh. 
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II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Tình hình ho ạt ñộng kinh doanh n ăm 2010 

Khó kh ăn: 

Trong bối cảnh năm 2010, với tình hình lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng ñến giá vật 
tư nguyên liệu tăng, sức tiêu dùng lại bị hạn chế, các chính sách của Chính phủ tác 
ñộng ñến lãi suất do vay của các ngân hàng trong năm 2010 tăng so với năm 2009 làm 
chi phí tài chính năm cũng tăng theo (doanh nghiệp không còn ñược hưởng các gói 
kích cầu của Chính phủ); chi phí ñầu tư phương tiện tăng so với dự kiến do thuế trước 
bạ tăng; tỷ giá ngoại tệ bất ổn làm chênh lệch tỷ giá tăng ñáng kể, thị trường chứng 
khoán suy giảm ảnh hưởng việc huy ñộng vốn thông qua kênh này, sự cạnh tranh khốc 
liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nhu cầu vốn ñầu tư quá lớn,… 

Thu�n l�i: 
Với uy tín và vị thế 18 năm hình thành và phát triển của Công ty, với sự cố gắng 
không ngừng của tập thể CBNV, sự hỗ trợ từ các chế ñịnh tài chính, ñối mặt với 
những thách thức và khó khăn kể trên, trong năm 2010, Công ty Cổ phần Tập ñoàn 
Mai Linh ñã ñạt ñược những thành công bước ñầu, tạo ñộng lực khích lệ Công ty 
phát triển ở những năm tiếp theo, cơ bản giải quyết những khó khăn, tồn tại của năm 
2009 và những năm trước, dần ổn ñịnh trong hoạt ñộng kinh doanh, thực hiện các 
công tác nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển khách hàng, ñầu tư thêm nhiều 
phương tiện mới, nâng cao uy tín, hình ảnh của thương hiệu Mai Linh. 

2. Tình hình th ực hi ện 2010 so với kế hoạch: 

Đơn vị : ñồng 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN % TH/KH 

Tổng doanh thu thuần của Cty CP Tập 
ñoàn Mai Linh (MLC) 

729 tỷ 730,3 tỷ 100,2% 

Tổng doanh thu thuần hợp nhất MLG 2.948 tỷ 2.780 tỷ 94,3% 

Lợi nhuận sau thuế của MLC 16,6 tỷ 15,2 tỷ 91,4% 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MLG 66,6 tỷ 91,5 tỷ 137,4% 

Năm 2010 ñược xác ñịnh là năm nhân sự, với phương châm ổn ñịnh ñể phát triển 
bền vững, Công ty ñã thực hiện kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, sắp xếp, ñịnh biên 
lại nhân sự nhằm nâng cao chất lượng của ñội ngũ cán bộ, nhân viên.  

3. Hoạt ñộng của Hội ñồng Quản tr ị 

Năm 2010, căn cứ các quy ñịnh của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT ñã tiến 
hành tổ chức 01 Đại hội Cổ ñông thường niên, thực hiện 45 lần lấy ý kiến tại các 
cuộc họp HĐQT, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của mình ñược ghi nhận 
trong Điều lệ Công ty ñể thực hiện các nội dung mà Đại hội Cổ ñông thường niên 
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năm 2010 ñã giao. Các Nghị quyết, Quyết ñịnh của HĐQT ñều dựa trên sự thống 
nhất, chấp thuận của tất cả các thành viên HĐQT. 

Ngoài ra, HĐQT còn thực hiện các công việc khác ñể hỗ trợ Ban Điều hành trong quá 
trình kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. 

Tính ñến ngày 31/12/2010, toàn hệ thống Mai Linh có 60 Công ty thành viên tham gia 
hợp nhất, trong ñó có 10 Công ty con là Công ty ñược ñầu tư trực tiếp và 50 Công ty 
con là Công ty ñược ñầu tư gián tiếp, giải quyết công ăn việc làm cho 25.908 người 
tăng 11.8% so với cùng kỳ năm trước (23.166 người) với tổng số phương tiện vận tải 
taxi là 8.451 xe, ñưa tổng số xe toàn hệ thống lên 9.186 xe các loại. 

4. Triển vọng và ñịnh hướng chung 

4.1.  Triển vọng 

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các năm 2008, 2009 hoạt ñộng kinh doanh taxi 
gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ñến nay, nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam ñã 
có dấu hiệu phục hồi rõ nét, tốc ñộ tăng trưởng GDP có xu hướng tăng, thu nhập cá 
nhân ñược cải thiện, khả năng thanh toán dễ dàng hơn, do ñó nhu cầu taxi sẽ tăng. 

Thị trường taxi nói chung và thị trường Thủ ñô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – 
các trung tâm kinh tế của Việt Nam sẽ còn có rất nhiều cơ hội phát triển với nhu cầu 
ñi lại ngày càng gia tăng của người dân. 

4.2.  Định hướng chung 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao 
của Công ty, hướng tới mục tiêu: 

- Trở thành người cung cấp dịch vụ tốt nhất ở những nơi mà Công ty có mặt;  

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch ñã ñề ra; 

- Thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ Công ty theo phương án Một Mai Linh, giảm chi phí 
quản lý và các khoản chi phí khác không cần thiết; 

- Cải thiện các chính sách tiền lương, các chính sách ñãi ngộ mang tính cạnh tranh; 
thực hiện tốt các quy ñịnh của Pháp luật về chế ñộ, chính sách ñối với người lao 
ñộng ñể ñảm bảo thu hút nhân lực trong toàn hệ thống; 

- Nhanh chóng áp dung khoa học công nghệ như: Lắp ñặt thiết bị ñịnh vị toàn cầu GPS ñể 
ñiều hành Taxi, phần mềm tổng ñài và các công nghệ quản trị Công ty hiện ñại khác,…;  

- Không ngừng mở rộng thị trường, phát triển khách hàng, nâng cao chất lượng dịch 
vụ nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng;  

- Định vị lại thương hiệu trong lòng người tiêu dùng, tiếp tục nâng cao hình ảnh và thương 
hiệu Mai Linh; ñóng góp một thương hiệu vận tải hành khách hàng ñầu Việt Nam. 

- Có những ñịnh hướng, chỉ ñạo Ban Điều hành xây dựng chiến lược phát triển trung 
và dài hạn, ñảm bảo những bước tiến cho năm 2011 và những năm tiếp theo. 
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III.  BÁO CÁO C ỦA BAN KI ỂM SOÁT 

1. Hoạt ñộng c ủa Ban Ki ểm soát 

- Tiến hành họp ñịnh kỳ và ñột xuất ñể thực hiện việc giám sát Hội ñồng Quản trị và 
Ban Tổng Giám ñốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội ñồng Cổ ñông 
trong quá trình quản lý và ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tuân thủ và mức ñộ cẩn trọng trong quản lý ñiều hành 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác Tài chính- Kế toán và lập báo cáo 
tài chính, báo cáo hợp nhất năm 2010; 

- Tham gia các cuộc họp Hội ñồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành; 

- Thực hiện việc thẩm ñịnh báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty; 

- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát ñược quy ñịnh 
tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. 

2. Kết qu ả hoạt ñộng giám sát và báo cáo tài chính: 

2.1.  Hoạt ñộng giám sát 

2.1.1. Công tác qu ản lý c ủa Hội ñồng Qu ản tr ị 

Trong năm 2010, HĐQT ñã tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ. 
HĐQT thực hiện hoạt ñộng quản lý của mình thông qua các Nghị quyết ñịnh kỳ hoặc 
bất thường, trên cơ sở quyết ñịnh tập thể, có nội dung phù hợp với chủ trương và 
nghị quyết của ĐHCĐ, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT ñược quy 
ñịnh tại Điều lệ Công ty. 

Hội ñồng Quản trị ñã thực hiện tốt các nội dung liên quan ñến công tác tái cấu trúc 
Công ty và tái cấu trúc hệ thống ngay sau Đại hội cổ ñông năm 2009, góp phần tiết 
giảm chi phí hành chính, chi phí nhân sự, thanh lý phương tiện kém hiệu quả, mở 
rộng thị trường và phát triển số lượng xe trong toàn hệ thống, ñóng góp vào kết quả 
lợi nhuận ñã ñạt ñược trong năm 2010. 

2.1.2.  Công tác ñiều hành c ủa Ban Tổng Giám ñốc 

Ban Tổng Giám ñốc ñã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt ñộng ñiều hành Công 
ty trên cơ sở các Nghị quyết của Hội ñồng Quản trị theo ñúng các chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn ñược quy ñịnh trong Điều lệ Công ty. 

Trong năm ñã tiến hành ñiều chỉnh lương sau khi từng bước sắp xếp và ñịnh biên lại 
nhân sự trong toàn hệ thống. 

Có những bước thay ñổi trong chế ñộ phúc lợi ñối với người lao ñộng như ñiều chỉnh 
lương, tăng tiền thưởng Tết Nguyên ñán so với 2009; quan tâm ñến việc duy trì các 
lớp văn hóa doanh nghiệp, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý và nhận thức…; tổ 
chức thành công chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi ” ñưa 1.000 mẹ Việt 
Nam anh hùng và anh hùng các lực lượng vũ trang tham gia Đại lễ Nghìn năm Thăng 
Long tổ chức tại Hà Nội nâng cao uy tín trên thị trường của thương hiệu Mai Linh.  
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2.2.  Kết qu ả thẩm ñịnh các báo cáo tài chính 
Các báo cáo tài chính năm 2010 ñược kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ 
(American Auditing) viết tắt A.A. Căn cứ vào Điều lệ, Ban kiểm soát báo cáo kết quả 
thẩm ñịnh báo cáo tài chính năm 2010 về một số chỉ tiêu tình hình tài chính của Công 
ty tính ñến 31/12/2010 như sau: 

2.2.1. Kết quả kinh doanh n ăm 2010 

Chỉ tiêu KH 2010 TH 2010 % Hoàn 
thành 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 

Doanh thu 729,000,000,000 730.339.554.437 100,2% 

Lợi nhuận sau thuế 16,600,000,000 15,166,178,342 91.36% 

HỢP NHẤT 

Doanh thu 2,948,000,000,000 2.779.865.497.287 94.3% 

Lợi nhuận sau thuế 66,600,000,000 91,532,771,886 137.44% 

Lưu ý : Số liệu chỉ tính trên doanh thu thuần (Không tính trên tổng doanh thu) 

Sau khi thẩm ñịnh báo cáo tài chính hợp nhất của công ty về cơ bản: Ban kiểm soát 
nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính hợp 
nhất (Bảng cân ñối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất). 

Công ty kiểm toán sau khi ñã tiến hành kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính, thực 
hiện và kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần tập ñoàn Mai Linh ñã 
ñược soạn thảo trung thực, hợp lý ñã dựa trên nguyên tắc thận trọng, trình bày ñầy 
ñủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. 

Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty, kết quả kinh doanh hợp nhất và báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho niên ñộ kế toán kết thúc 31/12/2010, kết thúc vào 
cùng ngày của Công ty Cổ phần Tập ñoàn Mai Linh phù hợp với các chuẩn mực / chế 
ñộ kế toán Việt Nam. 

2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính c ơ bản 

Hợp nh ất Riêng MLG 
Chỉ Tiêu 

ĐVT 
Năm 
2010 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2009 

-Hệ số thanh toán           

Hiện thời (TT ngắn hạn) Lần 0.61 0.59 0.89 0.99 

HS Thanh Toán nhanh Lần 0.59 0.56 0.89 0.98 

-Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 5.66 6.02 2.77 2.55 

- Chỉ tiêu sinh l ời           

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu % 3.29 0 2.08 -0.13 

Tỷ suất sinh lợi cơ bản % 8.84 0.06 6.92 0.03 
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng nguồn vốn bq 
(ROA) 

% 1.74 0 0.52 -0.03 
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Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bq 
(ROE) 

% 12.76 -0.01 1.98 -0.1 

Thu nhập của mỗi cổ phiếu thường % 782.54 -478.22 173 -848.02 
 

- Nhìn chung năm 2010: Khả năng thanh toán của các công ty ñã ñược cải thiện so với năm 
2009. Hệ số thanh toán hiện hành tăng 0,02 lần. Hệ số thanh toán nhanh tăng 0,03 lần. 

- Hệ số nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu là 5,66 giảm 0,36 so với năm 2009, 
ñược cải thiện rõ rệt. 

- Khả năng sinh lời so với năm 2009 tăng 37% so với kế hoạch thể hiện triển vọng phát 
triển khá tốt. Đã cắt ñược lỗ.  

- Năm 2010 tổng tài sản Công ty C ổ phần Tập ñoàn Mai Linh t ăng thêm 218 tỷ 
ñồng  (từ 2.674 tỷ lên 2.893 tỷ) tương ñương tăng 8,2% so với năm 2009. 

Trong ñó: 

Tài sản ngắn hạn tăng thêm 87 tỷ (từ 740,467 tỷ ñồng lên 827,863 tỷ ñồng).   

Tài sản dài hạn tăng thêm 131 tỷ (từ 1.934 tỷ ñồng lên 2.065 tỷ ñồng). 

+ Riêng Vốn chủ sở hữu MLG tăng thêm 15 tỷ ñồng, theo báo cáo hợp nhất vốn chủ 
sở hữu tăng lên 60 tỷ. Nguyên nhân chính là trong năm kinh doanh có lãi.  

+ Trong năm thay ñổi cơ cấu tài sản là bước ñi ñúng ñắn của công ty bằng việc bán 
37 tỷ ñồng bất ñộng sản, giảm nguồn thuê mua tài chính 92 tỷ ñồng, tăng ñầu tư 
phương tiện trong toàn hệ thống.   

+ Tình hình thanh khoản toàn hệ thống ñang tiến triển tốt hơn so với năm 2009, hệ số 
hiện hành tăng 0,2%, hệ số thanh toán nhanh tăng 0.03%. 

- Tổng tài sản hợp nh ất tăng thêm 181 tỷ ñồng  (từ 5.074 tỷ ñồng lên 5.255 tỷ ñồng) 
tương ứng tốc ñộ tăng 3,5%. 

K�t lu�n ki�n ngh � 

Trong năm 2010, Ban Kiểm soát xác ñịnh không có bất kỳ một bất thường nào xảy ra 
trong hoạt ñộng quản lý và ñiều hành Công ty. Mọi hoạt ñộng của Công ty ñều tuân 
thủ theo quy ñịnh của Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ. 

- Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2010, ñã có sự cố gắng nỗ lực so với 
năm 2009 góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và ñã ñảm bảo có lợi 
nhuận sau thuế, ñánh dấu bước phát triển mới ñầy triển vọng dưới sự quản lý của 
HĐQT và hoạt ñộng ñiều hành của Ban Tổng Giám ñốc. 

- Tuy nhiên, trong năm 2010, do những yếu tố khách quan của nền kinh tế, lạm phát 
tăng cao, thị trường chứng khoán không phát huy ñược hiệu quả trong vai trò là một 
kênh huy ñộng vốn, lãi suất tiêu dùng tăng cao không khuyến khích chi tiêu nên tính 
ñến thời ñiểm 31/12/2010, Công ty vẫn còn một số chỉ tiêu chưa thực hiện ñược theo 
Nghị quyết Đại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2009 như: 

- Chưa thực hiện thông qua phương án phát hành 5% cổ phiếu từ trái phiếu chuyển 
ñổi cho VOF. 

- Chưa thực hiện ñươc việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ ñể góp ñủ vốn Điều lệ; 
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IV.  BÁO CÁO CỦA BAN T ỔNG GIÁM ĐỐC 

1.  Báo cáo k ết qu ả hoạt ñộng n ăm 2010 

1.1.  Tình hình kinh t ế xã hội  

Trước những biến ñộng tình hình kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 
năm 2010 là 6,7% và tốc ñộ GDP bình quân trong những năm tiếp theo phấn ñấu ñạt 
từ 7 - 7,5%/năm. Nhưng các dữ liệu chính thức cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tăng 11,75% so cùng kỳ năm trước, với giá xăng thay ñổi 05 lần: 02 lần giảm (ngày 
27/5; 8/6/2010) và 03 lần tăng (tăng 450 ñồng/lít vào ngày 14/1/2010; tăng 590 
ñồng/lít vào ngày 21/2/2010 và tăng 410 ñồng/lít vào ngày 9/8/2010); với ñỉnh ñiểm 
16.990 ñồng/lít xăng. Trong khi ñó, giá dầu diezen 0,05S cũng tăng thêm 350 ñồng/lít 
vào ngày 9/8/2010, khiến giá ñầu ñạt mức 14.750 ñồng/lít; ñã tác ñộng lớn ñến ngành 
vận tải, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải nói chung và Mai Linh nói riêng.  

Trong năm 2010, mặc dù Chính phủ ñã áp dụng mạnh các biện pháp nhằm ñiều tiết 
thị trường, bình ổn giá cả các mặt hàng chủ lực có tác ñộng ñến thị trường, trong ñó 
có giá cước vận tải,… nhưng thời gian qua cũng ñã xảy ra tình trạng lãi suất cao, tình 
trạng 2 tỷ giá gây khó khăn cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn nhàn rỗi 
trong dân chúng, tạo một sự chuyển dịch nguồn vốn; ảnh hưởng ñến nỗ lực cân ñối 
nguồn ñầu tư, cũng như kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp. Trong khi ñó, với 
nỗ lực của Chính phủ về nguồn vốn kích cầu, một phần nào cũng ảnh hưởng ñến tình 
hình mức sống của người lao ñộng. 

Một năm ñã trôi qua, bên cạnh những thuận lợi, còn rất nhiều những khó khăn kéo 
dài ñến hiện tại như: thiên tai, dịch bệnh, thay ñổi khí hậu, tác ñộng môi trường,…ñã 
làm thiệt hại người và tài sản của nhân dân. Cũng trong lúc này, tác ñộng suy thoái 
kinh tế toàn cầu, các khoản thuế ñối với ngành kinh doanh vận tải hành khách công 
cộng tăng cao, giá xăng dầu thế giới có sự thay ñổi theo chiều hướng xấu,… ñã tác 
ñộng không nhỏ ñến ngành kinh doanh vận chuyển hành khách. 

Nhưng với tinh thần phát huy nội lực, ñoàn kết và vượt lên chính mình, không thỏa 
mãn những gì ñã ñạt ñược trong thời gian qua, các ñơn vị thành viên của Mai Linh ñã 
phấn ñấu hoàn tất các chỉ tiêu kế hoạch ñề ra của năm vừa qua. 

1.2.  Tổng quan tình hình th ực hi ện kế hoạch n ăm 2010 

Năm 2010, Ban Lãnh Đạo Công ty Mai Linh ñã thực hiện công tác tái cấu trúc mạnh 
mẽ và quyết liệt, cương quyết cắt giảm những nhân sự chưa thật phù hợp cũng như 
những chi phí chưa thật sự cần thiết ñể thay ñổi hoạt ñộng của toàn hệ thống, lấy 
hoạt ñộng của ngành vận tải làm chủ ñạo, hướng ñến mục tiêu hiệu quả và lợi nhuận 
cho cổ ñông. Mai Linh cũng ñã ñẩy mạnh ñầu tư phương tiện, thay ñổi sách lược kinh 
doanh mới phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Trong những ñiều kiện khó khăn như ñã nêu, nhưng với nỗ lực phấn ñấu vượt qua 
thách thức của thời kỳ hậu khủng hoảng, trong năm 2010, Mai Linh ñã ñạt ñược một 
số kết quả như sau: 
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Đơn vị : Tỷ ñồng 

Chỉ tiêu KH 2010 TH 2010 % Hoàn 
thành TH 2009 % Tăng trưởng 

so năm 2009 

HỢP NHẤT           
Doanh thu thuần 2.948 2.780 94,3% 2,429 14,4% 
Lợi nhuận sau thuế 66,6 91,5 137,44% (9,3) 1.081% 

RIÊNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH   

Doanh thu thuần 729 730,3 100,2% 574,7 27,1% 

Lợi nhuận sau thuế 16,6 15,2 91,36% (74,2) 120,4% 

 

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2010 ñạt 2.780 tỷ ñồng, hoàn thành ñạt 94,3% kế 
hoạch năm và tăng 14,4% so với thực hiện năm 2009.  

KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG DOANH THU HỢP 
NHẤT NĂM 2007 - 2010
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Tuy nhiên, lợi nhuận hợp nhất của toàn Mai Linh ñạt 91,5 tỷ ñồng, hoàn thành vượt 
37,4% kế hoạch năm và tăng gấp 10 lần so với năm 2009 (âm 9,3 tỷ ñồng). 
 

KHU VỰC DOANH THU 
THUẦN 2010 

KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ 937,5 

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 273,3 

KHU VỰC NAM TRUNG BỘ & TN 334,1 

KHU VỰC TP.HCM 1.235,0 
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BIỂU ĐỒ CƠ CẤU DOANH THU HỢP NHẤT 
- NĂM 2010 - CÁC KHU VỰC 
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ĐÔNG 
BẮC BỘ

34%

NAM 
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Biểu ñồ cơ cấu doanh thu thuần hợp nhất 2010 Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh 

DT dịch v ụ 
taxi

77.8%

DT xe hợp 
tác kinh 
doanh
0.9%

DT dịch v ụ 
tuyến cố cố 

ñịnh
2.3%

DT hoạt 
ñộng cho 

thuê xe
4.3%

DT xe cho 
thuê
0.4%

DT dịch v ụ 
du l ịch, bán 

vé
1.1%

DT dịch v ụ 
bảo dưỡng 
sửa chữa

1.0%

DT bán xe, 
phụ tùng, 

vật tư
7.3%

DT nhà 
hàng khách 

sạn
0.3%

DT chuyển 
nhương b ất 

ñộng sản
1.8%

DT khác
2.6%

DT may mặc, 
nước uống

0.5%

 
Nguyên nhân chủ yếu là do: 

Nhà nước tập trung vào chính sách thắt chặt tiền tệ ñể chống lạm phát nên ñã khiến 
cho lãi suất vay tăng cao làm tăng chi phí vốn dẫn ñến lợi nhuận tăng chưa cao. Tuy 
vậy, lạm phát cũng ñứng ở mức cao nên dẫn ñến giá cả các yếu tố ñầu vào tăng lớn 
gây tăng giá vốn kinh doanh dẫn ñến lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng. Trong khi ñó, thị 
trường chứng khoán không tăng ñiểm dẫn ñến các chứng khoán OTC (trong ñó có 
Mai Linh), không có ñộng lực hấp dẫn nhà ñầu tư, khiến cho kênh huy ñộng vốn này 
không thể giúp ích cho Mai Linh. Mặt khác, do ảnh hưởng của các năm trước, việc 
ñầu tư phần lớn chưa phát triển mạnh theo chiều sâu nên cũng ñể lại hậu quả có tác 
ñộng không nhỏ ñến lợi nhuận của riêng Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh. 

Dù có nhiều khó khăn từ môi trường bên ngoài cũng như từ nội tại bên trong nhưng trong 
năm 2010, toàn hệ thống Mai Linh cũng ñã phấn ñấu ñạt chỉ tiêu lợi nhuận và cố gắng 
tiếp tục ñầu tư hiệu quả và ñạt ñược một số thành công không thể phủ nhận ñược là: 
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1.2.1.  Tăng ñầu tư phương tiện vận tải mới (chủ yếu là taxi): 
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1.2.2.   Phát triển và kiện toàn mạng lưới kinh doanh vận tải taxi trên 53 tỉnh thành 

trong cả nước. 

1.2.3.   Tăng doanh thu thuần qua phát triển thị trường kinh doanh dịch vụ taxi và 
các dịch vụ có thu khác. 

1.2.4.  Mở rộng hoạt ñộng quảng bá thương hiệu Mai linh thông qua chương trình 
“Thăng Long – Hồn thiêng Sông núi” ñưa 1.000 Anh hùng thới ñại và các bà 
mẹ Việt nam Anh hùng về dự ñại lễ “1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”. 

Những thành công này ñã chứng minh ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách 
ñể tiếp tục khẳng ñịnh thương hiệu Mai Linh trên thị trường Việt nam, duy trì vị trí dẫn 
ñầu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải. 

1.3. Kết qu ả thực hi ện các ch ỉ tiêu khai thác taxi n ăm 2010: 
 

CHỈ TIÊU 
THỰC HIỆN 

2009 
THỰC HIỆN 

2010 
TĂNG / GIẢM 

Số xe có b/q ngày 6.062 8.054 32,9% 
Số lượng xe cuối năm 7.971 8.602 7,9% 
Số lượng cuộc gọi b/q ngày 59.482 79.911 34,3% 
Giá cước thực tế b/q km 8.685 9.816 13,0% 
Hệ số lợi dụng quãng ñường 55,5% 55,6% 0,2% 
Doanh thu kinh doanh b/q ngày/xe 1.050.761 1.114.256 7,3% 

 
Tổng số lượng phương tiện kinh doanh Taxi bình quân trong năm cả hệ thống là 8.054 xe, 
tăng 32,9% so với năm 2009. Doanh thu kinh doanh bình quân ngày xe của toàn hệ thống 
là 1.114.256 ñồng/xe/ngày, tăng 7,3% so với năm 2009. 

Hệ số sử dụng quãng ñường toàn hệ thống là 55,6%, tăng 0,2% so với năm 2009.  
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1.4. Hoạt ñộng ñầu tư thanh lý ph ương ti ện trong n ăm 2010 

Đơn v ị Cuối năm 
2009 

Đầu tư 
2010 

Thanh lý 
2010 

Cu�i năm 
2010 

Tăng gi ảm 
so 2009 

KINH DOANH TAXI 7.436 2.026 1.011 8.451 13,6% 
ML TÂY NAM BỘ 382 240 95 527 38,0% 
ML HCM 2.109 347 188 2.268 7,5% 
ML ĐÔNG NAM BỘ 678 70 81 667 (1,6%) 
ML NAM TRUNG BỘ & TN 841 359 132 1.068 27,0% 
ML BẮC TRUNG BỘ 652 140 72 720 10,4% 
ML ĐÔNG BẮC BỘ 2.774 870 443 3.201 15,4% 
XE EXPRESS 529 67 166 430 (18,7%) 
XE CHO THUÊ TP.HCM 286 3  289 1,0% 
XE BUÝT QUẢNG NGÃI   16   16   
TOÀN HỆ THỐNG 8.251 2.112 1,177 9.186 11,3% 

 
Trong năm 2010, Mai Linh ñã mạnh dạn ñầu tư thêm 2.112 xe, ñạt 81,2% so với kế hoạch 
ñề ra, nâng số xe của hệ thống tính ñến ngày 31/12/2010 là 9.186 xe, trong ñó có 8.451 xe 
taxi  trong ñó chủ yếu là dòng xe Toyota cao cấp, tăng 13,6% so với năm 2009. 

Nhằm ñáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, Mai Linh cũng ñã thanh lý tổng cộng 
1.177 xe các loại không còn phù hợp với thị trường.  

2.  Báo cáo tình hình tài chính 

Báo cáo tài chính hợp nhất ñược lập cho MLG và 60 công ty con. Theo số liệu báo 
cáo kiểm toán tính ñến ngày 31/12/2010 thì tổng tài sản là 5.255 tỷ ñồng, tăng 3,6% 
so với năm 2009, lợi nhuận trước thuế cộng lãi vay trên doanh thu thuần là 16,7%, 
tuy nhiên do tác ñộng của lãi vay tăng cao (lãi vay chiếm 12,5% so với doanh thu 
thuần) nên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch chưa cao. 

CHỈ TIÊU HỢP NHẤT 

1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ  2.797.606.299.807  

2. Các khoản giảm trừ  17.740.802.520  

3. Doanh thu thu ần về bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ  2.779.865.497.287  

4. Giá vốn hàng hóa  2.036.384.166.132  

5. Lợi nhu ận gộp về bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ  743.481.331.155  

6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính  112.391.102.966  

7. Chi phí tài chính  353.883.227.218  

Trong ñó: Chi phí lãi vay  347.201.201.805  

8. Chi phí bán hàng  122.462.380.077  

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  288.963.217.369  
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10. Lợi nhu ận thu ần từ hoạt ñộng kinh doanh   90.563.609.457  

11. Thu nhập khác  144.801.709.096  

12. Chi phí khác  116.585.325.653  

13. Lợi nhuận khác  28.216.383.443  

14. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, LD  (1.295.880.827) 

15. Tổng l ợi nhu ận kế toán tr ước thu ế  117.484.112.073  

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành  26.553.550.507  

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  (602.210.320) 

18 .Lợi nhu ận sau thu ế thu nh ập doanh nghi ệp  91.532.771.886  

19. Lợi ích của cổ ñông thiểu số 22.990.011.463 

20. Lợi nhu ận sau thu ế của cổ ñông c ủa công ty m ẹ 68.542.760.423 

 

CHỈ TIÊU RIÊNG MLG 

1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ  737.175.825.176  

2. Các khoản giảm trừ  6.836.270.739  

3. Doanh thu thu ần về bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ  730.339.554.437  

4. Giá vốn hàng hóa  554.630.342.868  

5. Lợi nhu ận gộp về bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ  175.709.211.569  

6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính  115.321.662.173  

7. Chi phí tài chính  185.362.710.071  

Trong ñó: Chi phí lãi vay  185.067.926.903  

8. Chi phí bán hàng  24.516.237.026  

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  68.045.092.313  

10. Lợi nhu ận thu ần từ hoạt ñộng kinh doanh   13.106.834.332  

11. Thu nhập khác  33.277.496.727  

12. Chi phí khác  31.218.152.717  

13. Lợi nhuận khác  2.059.344.010  
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14. Tổng l ợi nhu ận kế toán tr ước thu ế  15.166.178.342  

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  -    

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  -    

17 .Lợi nhu ận sau thu ế thu nh ập doanh nghi ệp  15.166.178.342  

 

Hợp nh ất Riêng MLG 
Chỉ Tiêu ĐVT Năm 

2010 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2009 

1. Nhóm ch ỉ tiêu c ơ cấu Tài chính           

            Cơ c�u Tài S�n           

Tỷ trọng TSLĐ &ĐTNH/Tổng TS % 25,0 22,1 28,6 27,7 

Tỷ suất ñầu tư tổng quát % 75,0 77,9 71,4 72,3 

Tỷ suất ñầu tư TSCĐ % 62,8 64,8 30,5 31,1 

Tỷ suất ñầu tư tài chính dài hạn % 0,1 0,2 33,2 33,8 

Tỷ trọng LTTM / Tổng TS % 1,3 1,4     

           Cơ c�u Ngu�n v�n           

Tỷ suất Nợ % 77,3 77,9 73,5 71,9 

Tỷ suất vốn CSH % 13,6 12,9 26,5 28,1 

Tỷ suất của LI CĐ TT % 9,1 9,2     

Hệ số Nợ phải trả/ Vốn CSH  Lần 5,66 6,02 2,77 2,55 

2. Hệ số Thanh Toán           

Hiện thời (TT ngắn hạn) Lần 0,61 0,59 0,89 0,99 

HS Thanh Toán nhanh Lần 0,59 0,56 0,89 0,98 
3. Chỉ số liên quan ñến ph ải thu và 
phải tr ả           

Khoản phải thu NH/TSLĐ Lần 0,68 0,58 0,72 0,67 

Khoản phải thu/ Nợ PT ko tính lãi Lần 0,90 0,72 1,51 1,54 

4. Luôn chuy ển Vốn           

Số Vòng quay hàng tồn kho Vòng 42,6   101,8 196,3 

Kỳ luân chuyển hàng tồn kho Ngày 8,5   3,5 1,8 

Số vòng quay Nợ phải thu Vòng 3,1 3,6 1,2 1,2 

Kỳ thu tiền bình quân Ngày 117 99 293 310 

Số vòng quay  TSNH Vòng 2,1 2,2 0,9 0,8 

Số ngày của 1 vòng quay TSNH Ngày 170 166 408 464 

Số vòng quay TSCĐ Vòng 0,8 0,7 0,8 0,7 

Số ngày của 1 vòng quay TSCĐ Ngày 427 487 435 520 

Số vòng quay của Tổng TS Vòng 0,5 0,5 0,3 0,2 

Số ngày của 1 vòng quay Tổng TS Ngày 681 752 1426 1675 

Số vòng quay Vốn CSH Vòng 3,9 3,7 1,0 0,8 
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Số ngày của 1 vòng quay Vốn CSH Ngày 93 97 378 471 

5. Chỉ tiêu sinh l ời           

Tỷ suất lãi sau thuế / doanh thu % 3,29 (0,00) 2,08 (0,13) 

Tỷ suất sinh lợi cơ bản % 8,84 0,06  6,92 0,03  

ROA % 1,74 (0,00) 0,52 (0,03) 

ROE % 12,76 (0,01) 1,98 (0,10) 

Thu nhập của mỗi cổ phiếu thường  782,54  (478,22) 173 (848,02) 

3.  Báo cáo tình hình nhân s 	 

Tổng số CBNV của MLG tính ñến 31/12//2010 là 25.908 người (không bao gồm ñơn vị Tân 
Hưng, Năng Động, Việt Linh), tăng 11.84% (2.742 người) so với 31/12/2009 (23.166 người). 

Trong ñó: 

Phân bổ theo Ngành/Khu vực 

 
 

 

Phân bổ theo ñối tượng trực tiếp - gián tiếp 
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4.  Các ti ến bộ ñạt ñược 

4.1.  Về cơ cấu tổ chức và quản lý 

Trong năm 2010, cơ cấu tổ chức ñã thực hiện các công tác sau:  

(1) Điều chỉnh cơ cấu tổ chức các phòng ban chức năng Công ty mẹ; 

(2) Thiết lập lại cơ cấu tổ chức, bộ máy ñiều hành Mai Linh Đông Nam Bộ và Mai 
Linh Tây Nam Bộ; 

(3) Ban hành qui ñịnh, hướng dẫn thực hiện chính sách Một Mai Linh về nguyên tắc; 

(4) Đã ñăc biệt quan tâm ñến công tác ñào tạo, trong ñó công tác ñào tạo dài hạn 
và chương trình tài trợ học bổng chiếm tỷ trọng ñáng kể nhất. 

4.2.   Về hoạt ñộng ñầu tư phát tri ển 

4.2.1. Các dự án ñầu tư trong n ước: 

(1) Với ñịnh hướng tập trung ñầu tư và phát triển ngành nghề chủ lực là vận tải, 
Mai Linh ñã ñầu tư xe buýt tại Quảng Ngãi và ñi vào kinh doanh khai thác có 
hiệu quả; 

(2) Lắp ñặt và triển khai dự án khí hóa lỏng LPG tại Mai Linh Vũng Tàu, sau ñó  
tiến hành nhân rộng tại Khu vực Miền Đông Nam bộ, như Đồng Nai, Bình 
Dương, Tp.HCM; 

(3) Đầu tư dự án “Mobivi” - hình thức thanh toán cước bằng hệ thống nhắn tin qua ñiện thoại; 

(4) Dự án thanh toán bằng thẻ tín dụng thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát 
triển - BIDV qua máy P.O.S lắp ñặt trên máy Taxi; 

(5) Dự án hợp tác lâu dài với Tập ñoàn FPT, thiết lập giải pháp quản lý và ñiều 
hành Taxi qua hệ thống ñịnh vị GPS và cung cấp giá trị tiện ích trên xe Taxi; 

(6) Song song các dự án trên, Mai Linh ñã thống nhất hệ thống “nhận diện thương 
hiệu Taxi Mai Linh”; 

(7) Nghiên cứu dự án sử dụng năng lượng tái tạo, ñể cung cấp ñiện cho Trạm 
dừng chân Cà Ná; 

(8) Tham gia Dự án BOT ñường cao tốc Ninh Bình- Thanh Hóa. 

4.2.2. Các dự án có y ếu tố tham gia c ủa nước ngoài: 

(1) Dự án hợp tác với Sumitomo - Nhật Bản, liên doanh xe cho thuê; 

(2) Các dự án ñầu tư Taxi tại Mỹ, Mekong (Lào); Taxi, express (tại Campuchia);  

(3) Mở tuyến vận tải quốc tế Việt Nam- Champaksak. 
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Với các tiến bộ ñã ñạt ñược ấy, Mai Linh ñã từng bước nâng cao chất lượng dịch 
vụ, mở rộng mạng lưới hoạt ñộng, phát triển các ngành nghề có triển vọng tiếp tục 
giữ vững vị thế của mình trên thị trường, trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
vận tải tốt nhất.  

4.3.   Những ñiểm nh ấn ñặc bi ệt của năm 2010 

(1) Mai Linh vượt qua khó khăn tạo ra mức lợi nhuận cao: Theo tiêu chí “hướng 
ñến khách hàng”, Công ty Mai Linh ñã chú trọng ñầu tư kinh doanh một cách 
thông suốt cả về chiều sâu lẫn trên diện rộng, phát triển nguồn nhân lực ñáp 
ứng yêu cầu thực tế, tập trung vào 3 nhóm ngành nghề kinh doanh chính là 
vận tải, du lịch và sản xuất – thương mại; 

(2) Tổ chức thành công cuộc hành trình lịch sử - Chương trình “Thăng Long – Hồn 
thiêng sông núi”: Đây là cuộc hành trình lịch sử dài gần 2.000 km ñưa 1.000 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao ñộng thời ñại Hồ 
Chí Minh từ khắp mọi miền của Tổ quốc về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà 
Nội. Chương trình ñã ñược Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao tặng 2 kỷ lục; 

(3) Ra mắt Quỹ Phát triển vì Cộng ñồng (CDF): Quỹ hoạt ñộng phi lợi nhuận, có 
nguồn vốn từ ñóng góp của sáng lập viên và vận ñộng tài trợ, ñóng góp tự 
nguyện của các tổ chức, cá nhân; riêng cán bộ nhân viên Mai Linh sẽ ñóng 
góp 1% lương hàng tháng, mỗi lái xe góp 1.000 ñồng/ngày; 

(4) Công ty CP Mai Linh Bắc Trung Bộ lên sàn: Ngày 16/12/2010, hơn 7 triệu cổ 
phiếu của Công ty CP Mai Linh Bắc Trung Bộ ñã chính thức ñược niêm yết tại 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thể hiện tính hiệu quả, minh bạch về hoạt 
ñộng kinh doanh và uy tín của Mai Linh Bắc Trung Bộ nói riêng cũng như toàn 
hệ thống Mai Linh nói chung; 

(5) Chính sách hợp nhất màu xanh: Toàn bộ số phương tiện kinh doanh từ taxi, xe 
bus, xe cho thuê, xe chạy ñường dài sẽ ñược hợp nhất sơn một màu sơn xanh; 

(6) Triển khai Nghị ñịnh 34CP: Mai Linh ñã tiên phong phối hợp cùng Phòng 
CSGT của 53 tỉnh thành trên cả nước tổ chức Hội nghị triển khai Nghị ñịnh 
34/2010/NĐ – CP; 

(7) Lễ ñộng thổ Mai Linh Tower 2: Ngày 10/4/2010, ñã chính thức làm Lễ ñộng thổ 
Công trình “Mai Linh Tower 2” – khu chung cư dành cho CBCNV ñang làm việc 
tại Mai Linh TP.HCM, ñánh dấu sự trưởng thành của Mai Linh qua việc thể 
hiện sự ña dạng ngành nghề của mình trong lĩnh vực ñịa ốc xây dựng; 

(8) Đưa vào khai thác xe giường nằm Mai Linh Express: Hiện tại, Mai Linh 
Express ñang hoạt ñộng trên 40 tuyến xe trong ñó có 250 xe 16 chỗ, 100 xe 45 
chỗ và 55 xe giường nằm; 

(9) Mai Linh Group ñồng hành cùng Hoa hậu Trái ñất: Mai Linh vinh dự là 1 trong 
những ñơn vị tài trợ phương tiện vận chuyển, góp phần vào thành công rực rỡ 
của cuộc thi Hoa hậu Trái ñất; 

(10) Mai Linh Group 05 năm liên tục ñạt danh hiệu “Thương hiệu Việt ñược yêu 
thích nhất”: Ngày 18/8/2010 Mai Linh ñã vinh dự ñược nhận giải thưởng 
“Thương hiệu Việt yêu thích 2010” cho 61 doanh nghiệp hàng ñầu Việt Nam. 
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5.  Kế hoạch phát tri ển 2011 

5.1.   Nhận ñịnh tình hình kinh t ế xã hội năm 2011:  

- Sự phát triển nhảy vọt của khoa học; xu hướng sử dụng các công nghệ tiết kiệm 
nguyên liệu - năng lượng, thân thiện với môi trường; làm thay ñổi cơ cấu kinh tế, 
thúc ñẩy quá trình cải cách và tái cấu trúc.  

- Toàn cầu hóa và liên kết kinh tế sâu rộng, thúc ñẩy quá trình quốc tế hóa sản xuất 
và phân công lao ñộng; cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. 

- Vai trò ngày càng tăng của các nền kinh tế mới phát triển, nhất là sự phát triển 
mạnh của Ấn Độ và Trung Quốc làm thay ñổi cán cân quyền lực kinh tế - chính trị 
trên thế giới. ASEAN với vị thế ñịa chiến lược trọng yếu, tạo thuận lợi cho sự hội 
nhập phát triển của các nước thành viên. 

- Sau khủng hoảng kinh tế, quá trình phục hồi diễn ra chậm chạp và ñầy mâu 
thuẫn; khủng hoảng nợ công lan rộng và nguy cơ cuộc chiến tranh tiền tệ chưa 
ñược loại trừ. Trong bối cảnh ñó, sự ñiều chỉnh chính sách của các nước lớn làm 
cho ñộ rủi ro và tính bất ñịnh tăng lên.  

- Song song ñó, tình trạng suy thoái môi trường, biến ñổi khí hậu, nhất là nước biển 
dâng cao có thể là biến số lớn trong tiến trình phát triển.  

5.2.   Định h ướng  phát tri ển:  

Bốn ñịnh hướng ñột phá quan trọng về quan ñiểm tái cấu trúc và phát triển bền vững 
của Mai Linh trong thời kỳ mới, ñó là: 

(1) Đặt yêu cầu bảo ñảm tốc ñộ tăng trưởng nhanh, lấy phát triển bền vững làm 
yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, khắc phục tư tưởng chạy theo 
tốc ñộ mà không chú trọng ñến chất lượng tăng trưởng.  

(2) Nghiên cứu ñầu tư vào sử dụng các công nghệ mới, tiên tiến chính là yếu tố 
sống còn của Mai Linh như phương tiện vận tải mới, an toàn; công nghệ quản 
lý taxi hiện ñại bằng GPS; phần mềm quản lý tài chính mạnh mẽ, chính xác; sử 
dụng nhiên liệu sạch; nguồn cung cấp năng lượng mới, ñảm bảo; … 

(3) Đảm bảo hài hoà quyền lợi giữa các nhà ñầu tư, các tổ chức tài chính, ñội ngũ 
lao ñộng và các nhà cung cấp trong quan hệ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện 
các cơ chế chính sách ñể phát huy tối ña nguồn vốn của các nhà cung cấp, 
các nhà ñầu tư, các ngân hàng và lực lượng lao ñộng trong Mai Linh, tạo ñiều 
kiện khuyến khích các hình thức hợp tác kinh doanh với vốn chủ sở hữu hỗn 
hợp, ña thành phần. 

(4) Khẳng ñịnh vai trò chủ ñạo của hoạt ñộng vận tải trong quá trình tái cấu trúc theo ñó 
ñiều tiết, phân bổ các nguồn lực hiện có, cùng với sự tác ñộng của các chính sách 
trọng dụng nhân sự làm nhân tố kích hoạt, ñịnh hướng việc thực hiện tái cơ cấu và 
phát triển, phục vụ việc ñịnh vị lại hoạt ñộng và cơ chế quản lý “Một Mai Linh”. 

Có thể nói, 4 ñịnh hướng quan trọng nêu trên là những khái quát cô ñọng và toàn 
diện những kinh nghiệm thực tế, ñồng thời phản ánh xu hướng ñảm bảo phát triển 
bền vững Mai Linh, phù hợp yêu cầu mới trong tình hình hiện nay. 
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5.3.  Mục tiêu phát tri ển năm 2011:  

(1) Kiểm soát và cắt giảm hợp lý chi phí; 

(2) Đảm bảo vị trí nằm trong top ñầu ở các thị trường trọng ñiểm ở Tp HCM, Hà 
Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ; 

(3) Duy trì vị trí dẫn ñầu ở các thị trường cấp 2, tăng cường ñầu tư và phát triển 
mở rộng các thị thường quy mô nhỏ;  

(4) Tăng trưởng phương tiện 24%, doanh thu hợp nhất kỳ vọng tăng trưởng 7% 
so năm 2010;  

(5) Tăng trưởng ở mức 22%/năm cho 5 năm tới (2010-2015) và 15%/ năm cho 10 
năm tới. 

5.4.  Chiến lược kinh doanh n ăm 2011:  

(1) Phương tiện: Thanh lý phương tiện cũ không còn phù hợp, thay thế bằng 
phương tiện mới; 

(2) Chất lượng dịch vụ vận tải: Đầu tư công nghệ vào kinh doanh như phần mềm 
tổng ñài, phần mềm ñịnh vị qua vệ tinh, thanh toán cước tự ñộng qua máy 
P.O.S. hoặc Mobivi, …nâng cao chất lượng dịch vụ ñể tăng năng lực cạnh tranh; 

(3) Thị trường: Phát triển chiều sâu cho một số thị trường trọng ñiểm, không ñầu 
tư dàn trải, song song với việc phát triển những thị trường mới, giàu tiềm năng 
theo ñịnh hướng “hiệu quả là chân lý cứng”; 

(4) Cơ cấu tổ chức: Tái cấu trúc cho phù hợp với nền kinh tế, tinh giảm nhân sự, 
sử dụng nhân sự ñúng người, ñúng việc, coi trọng công tác nhân sự, thường 
xuyên tổ chức các khóa ñào tạo; 

(5) Nhân sự: Coi trọng công tác nhân sự, thường xuyên tổ chức các khóa ñào tạo; 

(6) Tài chính: Quản lý tài chính tập trung, ñiều tiết và phân bổ thu nhập hợp lý. 
Cấu trúc lại vốn. 

5.5.  Một số chỉ tiêu k ế hoạch kinh doanh n ăm 2011 

5.5.1.  Đầu tư phương ti ện năm 2011 

Tiếp tục ñầu tư mới tăng thêm 3.000 xe các loại cho toàn hệ thống. Trong ñó, Công ty 
cổ phần Tập ñoàn Mai Linh dự kiến sẽ ñầu tư 1.000 xe cho các ñơn vị thuê với nguồn 
vốn ñầu tư từ thanh lý phương tiện và nguồn tài trợ khác, còn lại các Công ty thành 
viên ngành/khu vực tự cân ñối nguồn vốn ñầu tư, từ vốn tự có và vốn vay. 
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BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH TĂNG PHƯƠNG TIỆN NĂM 2011
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BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH TĂNG PHƯƠNG TIỆN NĂM 2011 
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4.2.2.   Các ch ỉ tiêu c ơ bản năm 2011 

Chỉ tiêu K ế hoạch n ăm 2011 

Tỷ ñồng 

HỢP NHẤT   

Doanh thu  3.000 

Lợi nhuận sau thuế 108 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu 3,6% 

Tỷ số lợi nhuận sau thuế/vốn cổ phần 11% 

RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH   

Doanh thu  800 

Lợi nhuận sau thuế 20 
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5.6.   Một số giải pháp th ực hi ện kế hoạch n ăm 2011 

5.6.1.  Quản lý ngu ồn nhân l ực 

(1) Công tác TCCB: Rà soát lại cấu trúc, cơ cấu; ban hành các quy ñịnh nguồn 
nhân lực. quy chế quản lý; Triển khai chính sách Một Mai Linh; Rà soát, ñánh 
giá, bố trí, bổ nhiệm cán bộ quản lý; 

(2) Tuyển dụng: Hoàn tất ñịnh biên nhân sự; Tổng hợp nhu cầu, phối hợp tuyển 
dụng, ñiều ñộng bổ sung nhân sự; Cập nhật quy chế tuyển dụng, chức năng 
nhiệm vụ; 

(3) Đào tạo: Kiểm soát các chương trình ñào tạo dài hạn, ngắn hạn; văn hóa 
doanh nghiệp; Cập nhật quy chế ñào tạo; 

(4) Thống kê tổng hợp: Phục vụ việc nhập và chuyển dữ liệu phần mềm; Thống kê 
báo cáo nhân sự; 

(5) Tiền lương & Chế ñộ chính sách: Xây dựng phương án lương Điều hành ñiểm 
tiếp thị; phương án thưởng Bộ phận Công nợ Taxi MLG; ñiều chỉnh lương ñối 
với thợ sửa chữa, thủ kho; Giải quyết BHXH; 
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(6) Đánh giá thi ñua: Xây dựng công tác ñánh giá thi ñua, ñánh giá kết quả công việc; 

(7) Phần mềm nhân sự: Đảm bảo theo tiến ñộ trong kế hoạch; Triển khai ứng 
dụng trong toàn MLG. 

5.6.2.  Giải pháp tài chính 

(1) Về quản lý tài chính tập trung: phối hợp với Ngân hàng BIDV triển khai chương 
trình quản lý dòng tiền qua Internet nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực tại 
các ñơn vị thành viên ngành/khu vực; 

(2) Cơ cấu lại nguồn vốn ñảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm dần tiến tới 
an toàn tài chính hệ thống; 

(3) Phát triển nguồn vốn kinh doanh liên kết ñầu tư phương tiện mở rộng quy mô 
hoạt ñộng kinh doanh phương tiện vận tải; 

(4) Huy ñộng vốn ñầu tư ñảm bảo hiệu quả kinh doanh từ nhiều chương trình phát 
huy nội lực với nhiều hình thức ñầu tư; 

(5) Thực hiện thanh lý các dòng xe cũ kinh doanh không hiệu quả, giá trị còn lại 
thấp và ñã thanh toán cơ bản hoàn thành với các tổ chức tín dụng, ñảm bảo 
dòng tiền phục vụ cho ñầu tư mới phương tiện vận tải; 

(6) Cơ cấu lại nguồn vốn ñầu tư, xem xét khai thác hiệu quả bất ñộng sản hiện có 
hoặc cơ cấu lại danh mục ñầu tư theo hướng ñầu tư vào các ngành nghề kinh 
doanh chủ yếu của Mai Linh có hiệu quả kinh tế cao và ổn ñịnh; 

(7) Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí quản lý, chi phí bán hàng, cắt giảm chi phí tài 
chính trên cơ sở cơ cấu lại các khoản nợ vay và ñiều chỉnh lãi suất vay phù hợp; 

(8) Thúc ñẩy tạo nguồn thu từ việc khai thác quảng cáo trên các phương tiện kinh 
doanh, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực do không khai thác quãng cáo ñược; 

(9) Phối hợp với Ngân hàng BIDV và Công ty Việt Phú (Mobiví) triển khai chính 
sách chiết khấu cho khách hàng và nhân viên lái xe nhằm khuyến khích việc 
thanh toán dịch vụ taxi không dùng tiền mặt. 

5.6.3.  Giải pháp Marketing 

(1) Tiếp tục áp dụng chiến lược dẫn ñầu thị trường cho lĩnh vực kinh doanh taxi. 
Đẩy mạnh hoạt ñộng kinh doanh mở rộng thị trường ñảm bảo hiệu quả, tăng 
cường ñầu tư phương tiện và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng; 

(2) Thiết lập hệ thống bộ nhận diện thương hiệu thống nhất, triển khai hợp nhất 
màu xanh trong toàn hệ thống; 

(3) Phân tích và xác ñịnh lại khách hàng mục tiêu cho tất cả các lĩnh vực kinh 
doanh ñể ñưa ra các giải pháp marketing phù hợp theo từng ñối tượng khách 
hàng. Thu thập thông tin và thiết lập cơ sở dữ liệu, phân tích, ñánh giá các yếu 
tố cạnh tranh, khách hàng; 

(4) Phát triển các tiện ích gia tăng cho khách hàng truyền thống; 

(5) Gia tăng hình ảnh và cung cấp dịch vụ tại các khu dân cư mới của các ñô thị lớn; 
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V.  CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 
(Xem chi tiết trong Thuyết minh Báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán) 

1.   Tổ chức nắm gi ữ trên 50% v ốn cổ phần / vốn góp c ủa Công ty 
Hiện nay không có công ty nào nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty cổ phần 
Tập ñoàn Mai Linh. 

2.  Công ty có quy ền bi ểu quy ết trên 50%  

2.1.  Tình hình ñầu tư vào các công ty có liên quan 
 

STT 

 

 

Tên công ty con  

trực ti ếp 

Địa ch ỉ Lĩnh 
vực 
kinh 

doanh 

Tỷ lệ 
lợi ích 

của 
công 
ty m ẹ 

1. Công ty CP Mai Linh Miền 
Trung (Công ty CP Mai 
Linh Bắc Trung Bộ) 

92 ñường 2/9, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, TP.Đà 
Nẵng 

Dịch vụ 
taxi, xe 
cho thuê 

47,79% 

2. Công ty CP Mai Linh Miền 
Bắc (Công ty CP Mai Linh 
Đông Bắc Bộ) 

370 Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Dịch vụ 
taxi, 

47,76% 

3. Công ty Cổ phần Mai 
Linh Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên 

25 Lê Lợi, TP.Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Vận tải 74,24% 

4. Công ty CP Sản xuất & 
Thương mại Mai Linh 

1691/3N quốc lộ 1A, khu phố 03, 
phường An Phú Đông, quận 12, 
TP.HCM 

Thương 
mại 

91,59% 

5. Công ty CP Taxi Mai Linh 197 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, TP.HCM 

Vận tải 62,86% 

6. Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch Vụ Vận tải Sài 
Gòn Bình Minh 

C5 Nguyễn Oanh, phường 17, 
quận Gò Vấp, TP.HCM 

Vận tải 73,81% 

7. Công ty Cổ phần Du lịch 
Thời gian 

32 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 01, TP.HCM 

Du lịch 82,11% 

8. Công ty Cổ phần Nhật Hồ 21 Nguyễn Kim, quận 05, TP.Hồ 
Chí Minh 

Thương 
mại 

88,75% 

9. Công ty CP Đại lý Vận tải 
Hàng không Mai Linh 

64 -68 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP.HCM 

Vận tải 
hàng 
không 

63,75% 

10. Công ty TNHH Địa ốc 
Mai Linh 

64 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP.HCM 

Xây 
dựng 

53% 

11. Công ty TNHH Đầu tư 
kinh doanh vận tải, du lịch 
và nhà hàng Mai Linh (Mỹ) 

Số 506, Đường H, Wahington 
D.C., Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 

Du lịch 100% 
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2.2.  Tóm t ắt ho ạt ñộng và tình hình tài chính c ủa các công ty liên quan 

2.2.1. Công ty c ổ phần Mai Linh Mi ền Bắc (Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh 
Đông B ắc Bộ) 

Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh là 47,76% và quyền biểu quyết 51%. 

Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2010 là 937,5 tỷ ñồng, ñạt 136,6% kế hoạch 
năm 2010, và tăng 58,6% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế ñạt 22,4 tỷ ñồng, ñạt 
51,3% so với kế hoạch năm 2010, giảm 44,6% so với năm 2009. 

Doanh thu thuần năm 2010 tăng so với năm 2009 và so với kế hoạch ñặt ra, tuy 
nhiên lợi nhuận giảm, do: 

- Công ty và các ñơn vị thành viên ñầu tư ñược 870 xe ô tô các loại dẫn ñến doanh 
thu từ hoạt ñộng chính tăng. 

- Tỷ giá ngoại tệ tăng dẫn ñến giá xe ô tô tăng, chi phí vật tư tăng, thuế trước bạ tăng 
làm cho chi phí ñầu tư tăng và tương ứng là giá vốn tăng. 

- Nhà nước ñiều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 8% lên 9% và Chính phủ ñã cho phép 
các tổ chức tín dụng thỏa thuận mức lãi suất ñối với khác hàng ñiều này ñã làm cho 
chi phí tài chính tăng lên ñáng kể. 

- Nhà nước ñiều chỉnh tăng lương cơ bản dẫn ñến chi phí quản lý tăng lên. 

- Lượng xe ñầu tư nhiều, các xe hoạt ñộng năm ñầu phải chịu chi phí lãi vay lớn. 

� Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA):  1,6 %  

� Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE):  4,5% 

� Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) :       474 ñồng 

Trong năm 2010, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc ñã ñầu tư thêm 870 xe các loại ñạt 
78,7% kế hoạch. 

Tại Hà Nội, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc cũng cơ bản hoàn thành việc xây dựng 
tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê với tổng giá trị dự án trên 54 tỷ ñồng. Tại 
Thanh Hóa, Mai Linh Thanh Hóa hoàn thiện và ñưa vào sử dụng tòa nhà văn phòng 
làm việc và cho thuê với giá trị ñầu tư hơn 16 tỷ ñồng. 

� Phương h ướng kinh doanh n ăm 2011 

Công ty CP Mai Linh Miền Bắc ñã dự báo thị trường và ñịnh hướng kế hoạch năm 
2011 như sau: 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao 
của Công ty, hướng tới mục tiêu trở thành Doanh nghiệp vận tải hàng ñầu ở Miền 
Bắc; tiếp tục nâng cao thương hiệu và hình ảnh Mai Linh; 

- Nhanh chóng áp dụng khoa học công nghệ như: Lắp ñặt thiết bị ñịnh vị toàn cầu 
(GPS) ñể ñiều hành Taxi, phần mềm tổng ñài và các công nghệ quản trị Công ty hiện 
ñại khác;  
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- Không ngừng mở rộng thị trường, phát triển khách hàng, nâng cao chất lượng dịch 
vụ nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

� Doanh thu thuần:   1.108.000.000.000  ñồng 

� Lợi nhuận sau thuế:       43.750.000.000  ñồng 

� Tổng số xe ñầu tư:              1.080  xe 

� Tổng số xe thanh lý:          389  xe 

Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc ñã gửi hồ sơ lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội và ñang tích cực hoàn thiện thủ tục ñể niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch vào 
Quý II/2011. 

2.2.2. Công ty c ổ phần Mai Linh Mi ền Trung (Công ty CP T Đ Mai Linh B ắc Trung B ộ) 

Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh là 47,79% và quyền biểu quyết  57,28%.  

Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2010 là 279,3 tỷ ñồng, ñạt 105% kế hoạch năm 
2010, vượt 47,2% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế ñạt 9,9 tỷ ñồng, ñạt 92,9% 
so với kế hoạch năm 2010, nhưng tăng 48,9% so với năm 2009.  

Chỉ tiêu doanh thu thuần 2010 vượt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là: 

- Khách du lịch quốc tế vào Việt Nam trong năm 2010 tăng lên, ñồng thời lượng 
khách du lịch nội ñịa cũng tăng. 

- Doanh thu của thị trường Đà Nẵng tăng khá khi ñối thủ Taxi Xanh thanh lý xe vào 
quí 3/2010. 

- Có lợi thế về chi phí quản lý khi qui mô phương tiện của một số thị trường tăng lên. 

- Đầu tư vào thời ñiểm phù hợp ñể ñáp ứng ñược mức cầu tăng của thị trường và 
chu kỳ mùa vụ của thị trường miền Trung 

� Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản b/q (ROA):  2,79 % 

� Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu b/q (ROE): 10,81 % 

� Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) :        1.397 ñồng 

Trong năm 2010, Công ty CP Mai Linh Miền Trung ñã ñầu tư ñược 136 xe ñạt 74 % 
kế hoạch giao, thanh lý ñược 72 xe. Về thị phần phương tiện taxi, Công ty CP Mai 
Linh Miền Trung chiếm 50% số phương tiện taxi tại khu vực Bắc Trung Bộ. 

Theo kế hoạch ñề ra, trong năm 2010, Công ty ñã tiến hành triển khai thực hiện một 
số dự án trọng ñiểm như: 

� Hoàn thành các thêm các hạng mục ở Trạm dừng Quảng Bình như sau: 

-  Nhà làm việc 

-  Cây xăng 

-  Nhà xưởng 

-  Bãi ñỗ xe 
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�  Dự án xe Buýt tại Quảng Ngãi: tiếp tục khai thác 2 tuyến mới là Sa Kỳ và Ba Tơ 

� Nâng cao chất lượng dịch vụ về con người: Năm 2010 Công ty vẫn duy trì việc 
huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh, tổ chức học ngoại ngữ cho nhân viên lái xe. 
Thành quả của công tác này là nhân viên lái xe phục vụ khách hàng ngày càng 
chuyên nghiệp hơn 

 

� Phương h ướng kinh doanh n ăm 2011 

Công ty CP Mai Linh Miền Trung ñã ñịnh hướng kế hoạch năm 2011: Vận tải là lĩnh 
vực kinh doanh chủ lực của Công ty; Kinh doanh ña ngành nghề dựa trên thế mạnh 
của vận tải và lấy tính hiệu quả làm trọng tâm với các chiến lược như sau: 

- Mở rộng kinh doanh tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh với qui mô 100 ñầu xe; 

- Tiếp tục ñầu tư mở rộng nhanh các thị trường có tốc ñộ phát triển nhanh; 

- Đầu tư dòng xe có chất lượng cao như xe Toyota ở các thị trường phù hợp, thanh lý 
các dòng xe cũ ñúng tiến ñộ; 

- Đẩy mạnh chuơng trình hợp tác ñầu tư xe thương quyền – Tập trung vốn cho ñầu 
tư ñổi mới phương tiện; 

- Giãn tiến ñộ các dự án ñầu tư trạm dừng chân – ñưa vào khai thác các hạng mục 
công trình ñã hoàn thành tạo thêm nguồn thu cho công ty; 

- Cơ cấu lại nguồn vốn của công ty theo hướng giảm thiểu rủi ro trong hoạt ñộng kinh 
doanh – bằng hình thức phát hành trái phiếu chuyển ñổi cho ñối tác chiến lược hoặc 
các quỹ ñầu tư. Chuẩn bị ñầy ñủ ñiều kiện phát hành cổ phiếu cho cổ ñông hiện hữu 
khi thị trường tài chính thuận lợi. 

� Doanh thu thuần:   315.473.669.000  ñồng 

� Lợi nhuận sau thuế:    10.100.000.000  ñồng 

� Tổng số xe ñầu tư:       322  xe 

� Tổng số xe thanh lý:            127  xe 

 2.2.3.  Công ty c ổ phần Mai Linh Nam Trung B ộ & Tây Nguyên 

Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh là 74,24% và quyền biểu quyết 74,24%. 

Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2010 là 367,8 tỷ ñồng, ñạt 100,6% kế hoạch 
năm 2010, vượt 52,7% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế ñạt 5,3 tỷ ñồng, tương 
ñương 29,7% so với kế hoạch năm 2010, giàm 2,7% so với năm 2009.  

Doanh thu thuần năm 2010 tăng so với năm 2009 và ñạt kế hoạch ñặt ra, tuy nhiên 
lợi nhuận giảm, do: 

- Trong năm 2010 công ty ñã ñầu tư tăng thêm 227 xe các loại, mở rộng ñược thị 
trường, phát triển thêm khách hàng, lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam tăng, 
bên cạnh lượng khách du lịch nội ñịa cũng tăng; lựa chọn ñầu tư vào thời ñiểm phù 
hợp ñã ñáp ứng ñược mức cầu tăng của thị trường và chu kỳ mùa vụ của khu vực, 
số lượng xe tăng lên tỷ lệ thuận với tăng doanh thu bình quân do yếu tố giá cước 
tăng, quy mô thị trường. 
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- Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm do tỷ giá ñồng ñô la Mỹ tăng dẫn ñến giá ñầu tư 
phương tiện tăng, các chi phí ña phần ñều tăng như chi phí quản lý (ñiều chỉnh tăng 
lương cho nhân viên gián tiếp, tăng lương cơ bản dẫn ñến chi phí BHXH cho người 
lao ñộng tăng) làm giá vốn tăng, chi phí lãi vay tăng cao do lãi suất ngân hàng tăng 
mạnh, ... làm cho tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu giảm. 

� Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản  (ROA):   0,7 % 

� Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 2,0 % 

� Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) :        162 ñồng. 

Trong năm 2010, Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên ñã ñầu tư mới 
thêm 227 xe nâng tổng số phương tiện ñạt 1.068 xe các loại. 

Ngoài ra, Công ty ñang hoàn thiện công trình Khách sạn Cà Ná ñể ñầu quý 2/2011 
bàn giao, tiếp tục thực hiện vai trò tích cực là cổ ñông chính trong Công ty CP ñầu tư 
Đèo Cả với dự kiến ñem lại lợi nhuận dài hạn và uy tín thương hiệu cho Mai Linh.  

� Phương h ướng kinh doanh n ăm 2011 

Các mục tiêu chính của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

� Doanh thu thuần (hợp cộng):  456.600.000.000  ñồng 

� Lợi nhuận sau thuế:      14.200.000.000  ñồng 

� Tổng số xe ñầu tư:              525  xe 

� Tổng số xe thanh lý:                 132  xe 

2.2.4. Công ty c ổ phần Taxi Mai Linh 

Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh là 62,86% và quyền biểu quyết 51%.  

- Trong năm 2010, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tiếp tục có nhiều 
chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông ñược kiềm chế, nghị ñịnh 34/CP ñược triển 
khai ñã có ảnh hưởng tính cực ñến tình hình kinh doanh taxi và việc khai thác các 
ñiểm tiếp thị.  

- Tình hình nhân viên lái xe thiếu trong ngành vận tải ảnh hưởng không nhỏ tới kết 
quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ của ngành vận tải nói chung và taxi nói riêng. 

- Việt Nam ñã qua thời kỳ ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hỏang, nhu cầu của 
người dân ñi lại tăng dẫn ñến nhu cầu taxi có chiều hướng tăng cao. 

- Việc giới hạn sự phát triển taxi của cơ quan quản lý nhà nước ảnh hưởng tới quá 
trình ñầu tư xe taxi, khiến sự ñầu tư ngày càng khó khăn và cạnh tranh trong ngành 
taxi ngày càng khốc liệt. 

- Tình hình kinh doanh taxi vẫn ổn ñịnh, số cuộc gọi tại các ñiểm và tổng ñài vẫn gia 
tăng. Dù các ñối thủ tăng ñầu xe rất nhiều nhưng doanh thu của chúng ta vẫn ñảm 
bảo, thị phần không bị giảm. 
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Là khu vực kinh doanh có môi trường cạnh tranh cao, cộng với sự ảnh hưởng của 
suy giảm kinh tế khiến quá trình quản lý, ñiều hành gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ 
lực phấn ñấu không ngừng của toàn thể CBNV, Công ty CP Taxi Mai Linh ñã từng 
bước tháo gỡ khó khăn, nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, phấn ñấu trở thành ñơn 
vị cung cấp dịch vụ taxi tốt nhất tại Tp.HCM với một số kết quả như sau:  

� Doanh thu thuần:   677.156.147.618 ñồng  

� Lợi nhuận sau thuế:       1.189.308.571 ñồng  

� Vốn chủ sở hữu :   136.299.192.480 ñồng  

� Tổng tài sản :    538.339.624.679 ñồng  

� Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản b/q (ROA):   0,17 % 

� Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu b/q (ROE):   0,87 % 

� Lãi cơ bản trên cổ phiếu :        87,25 ñồng 

Công ty CP Taxi Mai Linh ñã ñầu tư 347 xe, nâng tổng số xe lên 2.268 xe vào thời 
ñiểm cuối năm 2010, tăng 7,5% so với năm 2009. 

- Tổng cuộc gọi ñài tăng 125% so với năm 2009. Đây vẫn là tỷ lệ cao về tổng cuộc 
khai thác. Việc áp dụng tổng ñài ñiện tử cũng góp phần gia tăng hiệu quả tiếp nhận 
và phân phối cuộc gọi ñồng thời giúp quản lý khách hàng gọi ñài tốt hơn. 

- Hiện nay, số ñiểm tiếp thị ñang quản lý và khai thác ñược phân thành ñiểm tiếp thị 
loại I và và loại II. Trong ñó, tổng số cuốc khai thác từ các ñiểm tiếp thị chiếm 20% 
tổng số cuốc khai thác. 

- Tài trợ vàng trong chương trình ñi bộ từ thiện tại Phú Mỹ Hưng; Mai Linh ñã cùng 
hơn 400 Cán bộ công nhân viên ñã tham gia chương trình ñi bộ của Lawrence S.Ting 

- Thăm hỏi tặng quà, hoa, chăm sóc khách hàng nhân dịp sinh nhật, ngày lễ. 

� Phương h ướng kinh doanh n ăm 2011 

Các mục tiêu chính của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

� Doanh thu thuần (hợp cộng):   967.300.000.000  ñồng 

� Lợi nhuận sau thuế:     38.500.000.000  ñồng 

� Tổng số xe ñầu tư:      524  xe 

� Tổng số xe thanh lý:         253  xe 

Các nhóm gi ải pháp ch ủ yếu 

(1) Các gi ải pháp v ề th ị trường 

- Tăng cường khai thác và phát triển các ñiểm tiếp thị chiến lược, khai thác hết tiềm 
năng tại hệ thống ñiểm tiếp thị; 
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- Tiếp tục khai thác các thị trường tiềm năng tại các khu vực vùng ven: Quận 2, Q9, 
Q12 và các KCN; 

- Khai thác tốt hệ thống tổng ñài nhằm gia tăng khách hàng gọi ñài; 

- Triển khai các hình thức thanh toán SMS Mobivi, thẻ ATM, thẻ Master card, thẻ 
Visa card, máy P.O.S. ñể gia tăng tiện ích cho khách hàng; 

- Gia tăng khách hàng sử dụng thẻ MCC; 

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng; 

- Phối hợp với Ban Phát triển Kinh doanh, Phòng Kinh doanh trong khu vực ñể tiếp 
thị quảng bá thương hiệu Mai Linh tại các ñiểm tiếp thị trọng yếu và trên các kênh 
truyền thông ñại chúng; 

- Quảng bá và giới thiệu hình ảnh nhận diện thương hiệu mới của Mai Linh –giúp 
cho khách hàng nhận diện dễ dàng xe Mai Linh và chống xe dù, xe nhái. 

(2) Công tác ñầu tư - thanh lý 

- Đầu tư mới 524 xe, toàn bộ là Toyota 4 chỗ và 7 chỗ; 

- Thanh lý xe cũ không còn phù hợp; 

- Thực hiện chủ trương chính sách thương quyền hóa của MLG năm 2011.  

(3) Công tác B ảo dưỡng s ửa chữa 

- Duy trì tỉ lệ xe hoạt ñộng cao; 

- Cơ cấu và sắp xếp lại hệ thống bảo dưỡng sửa chữa của Taxi Mai Linh; 

- Quản lý chặt chẽ công tác bảo quản phương tiện, kiểm soát chi phí bảo dưỡng ở 
mức quy ñịnh; 

- Phân bổ lại tuyến bảo dưỡng sửa chữa nhằm cân ñối lại lượng xe ra vào so với 
mặt bằng nhà xưởng, hạn chế tình trạng phải ñi xa ñể sửa chữa; 

(4) Giải pháp v ề tài chính 

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, tính toán hiệu quả chi phí kinh doanh tiếp 
thị, chi phí bảo dưỡng sửa chữa, chi phí hành chính văn phòng và các chi phí khác; 

- Kiểm soát tốt dòng tiền trong công tác thu chi nhằm ñáp ứng kịp thời cho hoạt 
ñộng kinh doanh; 

- Huy ñộng vốn, phát huy nội lực nhằm ñảm bảo tài chính cho hoạt ñộng kinh 
doanh và ñầu tư. Thực hiện tốt chính sách xe thương quyền do MLG ñề ra, sử dụng 
tiền bán xe thương hiệu ñể ñầu tư, phát triển phương tiện. 

(5) Các gi ải pháp qu ản lý  

- Ổn ñịnh cơ cấu bộ máy theo phương án tái cấu trúc; 

- Kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ, ñặc biệt là duy trì việc thực hiện qui chế ñối với 
ñội ngũ lái xe. 

(6) Các gi ải pháp công ngh ệ 

- Triển khai thử nghiệm và ứng dụng hệ thống GPS; 

- Tiếp tục hoàn chỉnh phần mềm quản lý tổng ñài nhằm quản lý tốt khách hàng và 
gia tăng hiệu quả ñiều phối phương tiện. 

(7) Giải pháp nhân s ự: 
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- Do tình hình thiếu nhân lưc và giá xăng tăng liên tục, ảnh hưởng ñến thu nhập 
của lái xe nên Công ty xem việc xây dựng chính sách lương doanh thu hợp lý nhằm 
khuyến khích thu hút lái xe sẽ là công tác trọng tâm trong các giải pháp ñể ñảm bảo 
nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt ñộng; 

- Cơ cấu sắp xếp và tổ chức lại từng phòng, bộ phận theo hướng phù hợp và hiệu quả. 

2.2.5.  Công ty c ổ phần sản xu ất và th ương Mại Mai Linh (MTC) 

Tỷ lệ vốn góp của Công ty CPTĐ Mai Linh là 91,59% và quyền biểu quyết 51 %. 

Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2010 là 221,9 tỷ ñồng, ñạt 44,0% kế hoạch năm 
2010, giảm 38,4% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế là âm (-) 5,0 tỷ ñồng, tương 
ñương âm (-) 49,7% so với kế hoạch năm 2010, giảm 160,9% so với năm 2009.  

� Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA):   -1,6 % 

� Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):  -2,7 % 

� Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) :        -296 ñồng. 

- Do ảnh hưởng mạnh từ khủng hoảng kinh tế thế giới, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế ñã 
giảm xuống ñáng kể. Công ty MTC với hoạt ñộng chủ yếu bên lĩnh vực kinh doanh 
mua bán ô tô và phụ tùng ô tô nên ñã bị ảnh hưởng mạnh. 

- Chính sách cho vay của các Ngân hàng liên tục thay ñổi ñã ảnh hưởng không nhỏ 
ñến tình hình kinh doanh của Công ty. Trong khi ñó, khách hàng mua xe chủ yếu là 
trả chậm qua ngân hàng nên làm giảm nhu cầu mua xe và lượng xe bán ra. 

- Phần lớn các hoạt ñộng kinh doanh mua bán, ñầu tư phương tiện phụ thuộc vào 
nguồn vốn vay. Trong khi ñó, ngân hàng siết chặt tín dụng, tăng lãi suất cho vay tiêu 
dùng ñã ảnh hưởng tới khả năng thanh toán cũng như lợi nhuận.  

- Chính sách thuế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thay ñổi tăng trở lại như 
cũ từ 5% lên 10% thuế GTGT và thuế trước bạ xe, ñã tạo nên sự trầm lắng trên thị 
trường kinh doanh xe. 

- Mặc khác, giá vàng tăng cao trên thị trường thế giới ñã ảnh hưởng ñến tâm lý của 
người mua xe làm giảm sản lượng tiêu thụ. 

- MTC và các thành viên thuộc MTC có biến ñộng trung bình tương ñối cao, do ảnh 
hưởng suy thoái kinh tế, thu hẹp sản xuất kinh doanh, sắp xếp tái cấu trúc (tách 
chuyển và sáp nhập các ñơn vị), số lượng nhân sự ñiều chuyển tương ñối lớn. 

- Do một số ñơn vị kinh doanh chưa hiệu quả nên bắt buộc phải trích quỹ dự phòng 
khiến lợi nhuận giảm. 

� Phương h ướng kinh doanh n ăm 2011 

Các mục tiêu chính của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

� Doanh thu thuần (hợp cộng):  361.461.000.000  ñồng 
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� Lợi nhuận sau thuế:      5.860.000.000  ñồng 

- Mở trường dạy lái xe tại khu ñất Lê Đức Thọ; 

- Mở showroom ñại lý Nissan, xe chuyên dụng làm ñường; 

- Xây dựng siêu thị ôtô ñã qua sử dụng; 

- Mở chi nhánh bảo dưỡng sửa chữa tại Thanh Hóa và các khu vực khác; 

- Mở rộng thêm khu vực trưng bày sản phẩm, mở ñại lý kinh doanh vỏ xe Goodyear 
tại Q12; 

- Mở showroom và trưng bày 1 số dòng xe tại các tỉnh lẻ lân cận; 

2.2.6.  Công ty TNHH Mai Linh Đông Nam B ộ 

Quyền biểu quyết của Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh là 18%. 

Năm 2010, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ñặt biệt là giá cả tăng 
cao nên chi phí ñầu vào, ñã gây nhiều khó khăn cho hoạt ñộng kinh doanh tại khu 
vực nên kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty Mai Linh Đông Nam Bộ chưa ñạt 
ñược mục tiêu ñề ra, doanh thu ñạt ñược còn thấp so với các khu vực khác. 

Tổng doanh thu thuần thực hiện ñạt 256 tỷ ñồng, ñạt 89% so với kế hoạch năm 2010. 
Lợi nhuận sau thuế ñạt ñược 2,2 tỷ ñồng, còn thấp do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lượng cầu giảm mạnh, ñặc biệt là giá 
cả tăng nhanh ñã làm cho chi phí ñầu vào tăng cao. 

- Lãi suất tiền vay ñầu tư xe tại các ngân hàng và lãi suất huy ñộng vốn cá nhân còn 
cao nên chi phí lãi vay còn cao. 

- Dòng xe Chevrolet Spark bước vào thời kỳ sửa chữa lớn, phụ tùng ñắt ñỏ nên phần 
nào làm cho chi phí ñầu vào tăng cao. 

- Do tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành 
nghề trong khu vực, ñặc biệt là Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu cùng với sự ra ñời 
ñối thủ cạnh tranh là hãng taxi Sài gòn – ñánh vào phân khúc thị trường giá rẻ. Vì vậy 
thị phần bị thu hẹp, ảnh hưởng ñến thu nhập.  

Trong năm, Công ty tiếp tục ñầu tư mới 70 xe các loại, thực hiện thanh lý ñược 80 xe 
không còn phù hợp thị hiếu của thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ.  

� Phương h ướng kinh doanh n ăm 2011 

Các mục tiêu chính của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

� Doanh thu thuần (hợp cộng):  357.900.000.000  ñồng 

� Lợi nhuận sau thuế:    12.400.000.000  ñồng 

� Tổng số xe ñầu tư:       290  xe 
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2.2.7.  Công ty TNHH Mai Linh Tây Nam B ộ 

Quyền biểu quyết của Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh là 18%. 

Trước những khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Công ty TNHH Mai 
Linh Tây Nam Bộ ñã ñạt ñược những kết quả như sau: 

Tổng doanh thu thuần năm 2010 ñạt 164,3 tỷ ñồng, ñạt 87,4% kế hoạch năm. Lợi 
nhuận sau thuế ñạt âm (-) 11,46 tỷ ñồng.  

Trong năm, ñơn vị cũng ñã ñầu tư mới 240 xe và thanh lý 95 xe.  

� Phương h ướng kinh doanh n ăm 2011 

Các mục tiêu chính của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: 

� Doanh thu thuần (hợp cộng):  237.100.000.000  ñồng 

� Lợi nhuận sau thuế:      3.600.000.000  ñồng 

� Tổng số xe ñầu tư:     181  xe 
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VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
1.  Cơ c�u t� ch�c: 
 
 

BAN 
PTKD  

BAN 
KSNB & QLCL 

BAN 
TCKT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Board  of  Directors (BODs) 

VĂN PHÒNG CT.HĐQT & TG Đ 
Chairman & CEO Office 

BAN ĐIỀU HÀNH 
MLG Management Committee (MMC) 

BAN KI ỂM SOÁT 
Board  of  Corporate Auditors (BOCA) 

(Statutory Auditors) 

BAN 
KINH T Ế  

ĐỐI NGOẠI 

BAN 
TCCB 

CÔNG TY CON TRỰC TI ẾP 
TỔ CHỨC THEO NGÀNH NGHỀ, 

THEO KHU V ỰC  

 

(TẬP ĐOÀN NGÀNH , KHU VỰC) 

CÔNG TY LIÊN K ẾT 
& 

CÔNG TY CON KHÁC 

 

TRUNG TÂM KINH 
DOANH, BAN QLDA TR ỰC 

THUỘC 

BAN 

HÀNH CHÍNH 

ĐẠI H ỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

General  Meeting of  Shareholders (GMOS) 

 

BAN CNTT 

BP. THƯ KÝ, TR Ợ LÝ giúp vi ệc 



Báo cáo th ��ng niên 2010  – Công ty Cổ phần Tập ñoàn Mai Linh   49 

2. Lý lịch của các thành viên Ban ñiều hành 
 

ÔNG HỒ HUY  
 CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN 

CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
• Cổ ñông sáng l ập 
• Chủ tịch Tập ñoàn Mai Linh 
• Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám ñốc Công ty CP. T ập ñoàn Mai Linh 
• Trình ñộ chuyên môn:  

- Cử nhân Luật (2003); 
- Chứng chỉ Quản trị Công ty CP Đại chúng (2009). 

• Quá trình công tác: 
- 1972 - 1976 là Bộ ñội Giải phóng 
- 1976 - 1980: Lưu học sinh tại Cộng hòa Liên bang Nga 
- 1980 - 1981 công tác tại Bộ Xây dựng 
- 1981 - 1985 quản lý lao ñộng tại Cộng hòa Liên bang Tiệp Khắc 
- 1985 - 1993, công tác tại Saigon Tourist; 
- Ngày 12/07/1993, sáng lập Công ty TNHH DL-TM-VT Hành khách Mai Linh, 

Chủ tịch HĐTV, Giám ñốc Công ty (1993-2002); 
- 2002 - 2007: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám ñốc Công ty CP Mai Linh 
- 2007 ñến nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám ñốc Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh / 

Chủ tịch Tập ñoàn Mai Linh 
 

ÔNG TRƯƠNG QUANG MẪN 
PHÓ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH VẬN TẢI 

• Phó Ch ủ tịch Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh ph ụ trách V ận tải, Thường tr ực 
Ban Lãnh ñạo Tập ñoàn 

• Phó Tổng Giám ñốc th ường tr ực Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh ph ụ trách V ận tải 
• Trưởng Ban Phát tri ển Kinh doanh 
• Trình ñộ chuyên môn:  

- Cử nhân Toán; 
- Cử nhân Luật; 
- Cử nhân Kinh tế; 
- Kỹ sư Vận tải; 
- Chứng chỉ Quản trị Công ty CP Đại chúng; 
- Thạc sĩ QTKD; 
- Nghiên cứu sinh Tiến sĩ QTKD. 

• Quá trình Công tác:  
- 1994: công tác trong ngành giáo dục trước khi gia nhập Mai Linh; 
- 1998 - 2000: Giám ñốc Trung tâm Điều hành hướng dẫn Du lịch; 
- 2000 - 2001: Giám ñốc Trung tâm Du lịch Lữ hành Toàn cầu; 
- 2001 - 2002: Giám ñốc Vật tư, Công ty CP Mai Linh; 
- 2002 - 2003: Giám ñốc Khối Bảo dưỡng sửa chữa; 
- 2003 - 2004: Phó Tổng giám ñốc phụ trách bảo dưỡng sửa chữa; 
- 2004 - 2005: Phó Tổng giám ñốc kinh doanh taxi; 
- 2005 – 08/2009: Phó Tổng giám ñốc thường trực Công ty CP Mai Linh, kiêm 

Tổng giám ñốc Khối Vận tải (2005-2007), kiêm Giám ñốc Mai Linh Taxi (2005-
2008), kiêm Tổng giám ñốc Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh (2008-08/2009); 

- 2007 ñến nay: Phó Tổng giám ñốc thường trực Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh 
phụ trách Vận tải (2007-nay), kiêm Tổng giám ñốc Công ty CP Taxi Mai Linh 
(03/2009-06/2010). 
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BÀ TRẦN THỊ HỒNG HẠNH  
PHÓ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
• Cổ ñông sáng l ập 
• Phó Ch ủ tịch Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh ph ụ trách Đào tạo và Hợp tác lao 

ñộng 
• Phó Tổng Giám ñốc Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh ph ụ trách Đào tạo và Hợp 

tác qu ốc tế 
• Trình ñộ chuyên môn:  

- Cử nhân Ngoại ngữ (1977);  
- Cử nhân Luật (2003); 
- Chứng chỉ Quản trị Công ty CP Đại chúng (2009). 

• Quá trình công tác:  
- 2004: Phó phòng Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Công ty Điện lực 2 trước khi gia 

nhập Mai Linh; 
- 1993 - 2004: Cố vấn cao cấp công ty; 
- 2004 - 08/2009: Phó Tổng giám ñốc Công ty CP Mai Linh, phụ trách Đối ngoại 

và Đào tạo (2004-8/2009) kiêm Hiệu trưởng Cơ sở ngoại ngữ và tin học Mai 
Linh (2007-2008); 

- 2007 ñến nay: Phó Tổng giám ñốc Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh phụ trách 
Đào tạo và Hợp tác quốc tế (8/2009 ñến nay) kiêm Chủ tịch, Giám ñốc Công ty 
TNHH Vận tải, Du lịch và Nhà hàng Mai Linh tại Mỹ (2007 ñến nay), kiêm Giám 
ñốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh (2008 ñến nay). 

 
ÔNG MAI HÀ THANH HÙNG 

PHÓ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH 
• Cổ ñông sáng l ập 
• Phó Ch ủ tịch Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh ph ụ trách Tài chính 
• Phó TGĐ Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh ph ụ trách Tài chính 
• Trưởng Ban Tài chính – K ế toán 
• Trình ñộ chuyên môn:  

- Cử nhân Kinh tế (1997); 
- Cử nhân Luật (2006); 
- Chứng chỉ Quản trị Công ty CP Đại chúng (2009). 

• Quá trình công tác:  
- 1997 : Gia nhập Mai Linh; 
- 1999 - 2008 : Kế toán trưởng Công ty; 
- 2005 ñến nay: Phó Tổng giám ñốc Công ty CP Tập ñoàn Mai linh phụ trách Tài 

chính, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán. 
 

ÔNG CHUNG TRẦN QUỐC HUY 
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

• Kế toán tr ưởng Công ty CP T ập ñoàn Mai Linh 
• Trình ñộ chuyên môn:  

- Cử nhân Tiếng Anh (1999); 
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng (2001); 
- Chứng chỉ Quản trị Công ty CP Đại chúng (2009). 

• Quá trình công tác: 
- 2000: Bắt ñầu công tác tại Công ty; 
- 2005 ñến nay: Phó Ban Tài chính – Kế toán;  
- 07/2008 - 12/2010: Kế toán trưởng Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh. 
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2.1.   Thay ñổi Tổng Giám ñốc ñiều hành trong n ăm 
Trong năm 2010, không thay ñổi Tổng Giám ñốc ñiều hành. 

2.2.  Quyền lợi của Ban Điều hành (Ban T ổng Giám ñốc) 
Ban Điều hành và các cán bộ quản lý cao cấp hưởng chính sách lương, thưởng 
cạnh tranh, môi trường và ñiều kiện làm việc tốt.  

Hàng năm, Công ty tổ chức những chương trình ñào tạo ngắn hạn nội bộ và bên 
ngoài ñể tạo ñiều kiện bồi dưỡng ngày một nâng cao thêm kiến thức, kỹ năng 
công việc. 

3.  Số lượng cán b ộ nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng 
Tính ñền 31/12/2010, Công ty Cổ phần Tập ñoàn Mai Linh có tổng số cán bộ 
nhân viên là 995 người, tăng 269% so với 31/12/2009 (269 người), do vào thời 
ñiểm 01/06/2010 Công ty thực hiện chính sách tái cấu trúc, sáp nhập và tách 
chuyển bộ phận Điều hành ñiểm, Tổng ñài và kinh doanh tiếp thị của khu vực 
Taxi thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Xe cho thuê về Công ty Cổ phần Tập 
ñoàn Mai Linh. 

Tổng số cán bộ nhân viên của toàn hệ thống Mai Linh tính ñến 31/12//2010 là 
25.908 người (không bao gồm các ñơn vị Tân Hưng, Năng Động, Việt Linh), tăng 
11.8% so với 31/12/2009 (23.166 người). 

3.1.  Chính sách l ương 
Định hướng thực hiện công tác tiền lương theo công việc, trên cơ sở kiến thức, 
kỹ năng, thái ñộ và kết quả công việc của người lao ñộng, thiết kế và áp dụng các 
công cụ xác ñịnh giá trị công việc, kết quả làm việc của cán bộ nhân viên, bên 
cạnh việc cập nhật thường xuyên cung cầu trên thị trường lao ñộng và các ưu 
tiên phát triển chiến lược của Công ty ñể vận dụng nhiều hình thức như: lương 
thời gian, lương sản phẩm, lương khoán, lương thời gian kết hợp doanh số,.... 
Đồng thời, luôn tuân thủ và triệt ñể áp dụng nguyên tắc “kết hợp tối ưu quyền lợi 
của cổ ñông, nhà ñầu tư, công ty và người lao ñộng”, luôn tạo cơ hội khuyến 
khích cán bộ nhân viên tăng thêm thu nhập trên cơ sở làm gia tăng lợi nhuận của 
công ty và gia tăng năng lực ñóng góp của mỗi cán bộ nhân viên, không khống 
chế mức thưởng hay thu nhập tối ña cho cán bộ nhân viên.  

Bên cạnh ñó, nhằm thu hút những ứng viên tiềm năng trên thị trường, công ty sử 
dụng chế ñộ lương tiềm năng cho các ứng viên thể hiện ñược kỹ năng và trình 
ñộ chuyên môn cao, ñược Hội ñồng tuyển dụng ñánh giá xuất sắc hoặc ñạt các 
giải thưởng quốc gia loại cao, xuất sắc.  

Công ty có chế ñộ ưu ñãi kích thích những người lao ñộng giỏi, hoàn thành xuất 
sắc công việc và những người tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình ñộ. Việc tăng 
lương ñột xuất áp dụng cho những trường hợp cán bộ nhân viên ñược thăng 
chức, có kết quả hoàn thành công việc xuất sắc, ñược khen thưởng và nâng cao 
kỹ năng, trình ñộ năng lực. 
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Ngoài ra, vào ñầu năm 2010, Công ty thực hiện chính sách ñiều chỉnh trượt giá 
10% và mức lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chính sách tăng mức 
lương tối thiểu vùng của Nhà nước. 

3.2.  Chế ñộ phụ cấp 
Tùy theo từng vị trí công việc thực hiện, ngoài tiền lương thì cán bộ nhân viên 
còn ñược hưởng các phụ cấp: phụ cấp tiền cơm, phụ cấp trách nhiệm cộng 
thêm, phụ cấp ñộc hại, phụ cấp tiền xăng, phí gửi xe, chế ñộ công tác phí, chế ñộ 
thu hút ñối với ñội ngũ lái xe,… 

3.3.  Chế ñộ BHXH, BHYT, BHTN 
Tất cả cán bộ nhân viên ñều ñược ñảm bảo tham gia ñầy ñủ các chế ñộ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo qui ñịnh của pháp luật hiện hành. 

3.4.  Chế ñộ khen th ưởng 
Thưởng ñột xuất: áp dụng ñối với các trường hợp cán bộ nhân viên có sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí hoặc 
mang lại hiệu quả tốt cho Công ty.  

Ngoài ra, lương tháng 13 và mức thưởng hàng năm ñối với cán bộ nhân viên căn cứ 
vào quyết ñịnh của Hội ñồng Quản trị công ty và ñược thể hiện cụ thể bằng văn bản. 

Đồng thời mức thưởng cuối năm ñược áp dụng ñối với tất cả Cán bộ nhân viên 
theo ñánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu công việc. Trong ñó, chọn ra những 
gương mặt ñặc biệt xuất sắc ñể khen thưởng và phong danh hiệu “Lao ñộng xuất 
sắc - Gương ñiển hình của hệ thống”. 

3.5.  Chế ñộ phúc l ợi 
Đối với các trường hợp cán bộ nhân viên có thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản (có 
xác nhận của cơ quan BHXH hoặc xác nhận của bệnh viện) thì ngoài các chế ñộ 
do Cơ quan BHXH chi trả, cán bộ nhân viên còn ñược Công ty chi trả một mức 
lương phù hợp theo qui ñịnh ñể hỗ trợ, chia sẻ và thể hiện sự quan tâm ñến mỗi 
cán bộ nhân viên. 

Hàng năm, Công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe ñịnh kỳ cho mỗi cán bộ nhân viên 
và ñảm bảo chế ñộ phúc lợi nhân dịp các ngày lễ lớn (Tết Dương lịch, Tết Âm 
lịch, Lễ 30/4&01/05, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Mùng 10/3 Âm lịch, Lễ Quốc khánh 
02/9, kỷ niệm ngày thành lập Công ty), tổ chức giao lưu và tặng quà cho cán bộ 
nhân viên nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ 
chức giao lưu và tặng quà cho con cán bộ nhân viên trong ñộ tuổi thiếu nhi nhân 
ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, tặng quà và hỗ trợ xe khi cán bộ nhân viên kết hôn, 
hỗ trợ tiền ñối với cán bộ nhân viên nữ sinh con hoặc khi cán bộ nhân viên phải 
nằm viện chữa trị, hỗ trợ tiền cơm trưa, cấp phát trang phục làm việc, nón bảo 
hiểm, sim ñiện thoại di ñộng, tổ chức nghỉ mát hàng năm… 
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4.  Thay ñổi thành viên H ĐQT, Thành viên Ban ki ểm soát, 
Thành viên Ban T ổng Giám ñốc, Kế toán tr ưởng 

4.1   Thay ñổi thành viên H ội ñồng Qu ản trị 
Không có thay ñổi nhân sự. 

4.2   Thay ñổi thành viên Ban Ki ểm soát 
Không có thay ñổi nhân sự. 

4.3   Thay ñổi thành viên Ban T ổng Giám ñốc, Kế toán tr ưởng 
- Ông Võ Đăng Cảnh - thôi Phó Chủ tịch Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh, Phó 
Tổng Giám ñốc phụ trách Kế hoạch & Đầu tư. 

Ông Lê Nguy ễn Anh Tu ấn - thôi Phó Chủ tịch Công ty CP Tập ñoàn Mai Linh, 
Phó Tổng Giám ñốc phụ trách Nội vụ. 

5.  Kế hoạch ngu ồn nhân l ực năm 2011 

5.1.  Công tác TCCB 
- Rà soát lại cấu trúc, cơ cấu MLG và Ngành/Khu vực; Xây dựng ñịnh biên nhân 

sự phù hợp với tình hình kinh tế của Công ty 

- Triển khai thực hiện quy ñịnh chính sách Một Mai Linh trong toàn MLG; 

- Rà soát, ñánh giá và ñề nghị công tác bố trí, bổ nhiệm CBQL. 

5.2.  Tuyển dụng 
- Hoàn tất công tác ñịnh biên nhân sự ban/phòng chức năng MLG trên cơ sở 

cấu trúc và mục tiêu kế hoạch của các ban/phòng; 

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng và phối hợp các 
ban/phòng chức năng MLG tuyển dụng, ñiều ñộng bổ sung nhân sự theo ñịnh 
biên và ñịnh hướng của BLĐ MLG; 

- Cập nhật ban hành mới quy chế tuyển dụng và hoàn thiện các biểu mẫu trong 
quy trình tuyển dụng; 

- Cập nhật hoàn thiện hệ thống chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc/tiêu chuẩn 
chức danh các ban/phòng chức năng MLG. 

5.3.   Đào tạo 
- Theo dõi và kiểm soát các chương trình ñào tạo dài hạn: ĐH GTVT, tài trợ học 

bổng nước ngoài, tài trợ MBA và tài trợ con em cựu chiến binh; 

- Theo dõi, tổ chức thực hiện và kiểm soát các chương trình ñào tạo ngắn hạn: 
huấn luyện văn hóa doanh nghiệp và chương trình ñào tạo nhận thức ñể thay ñổi; 

- Cập nhật ban hành mới quy chế ñào tạo và hoàn thiện các biểu mẫu trong quy 
trình ñào tạo. 
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5.4.  Thống kê t ổng h ợp 
- Thống kê tổng hợp theo biểu mẫu phục vụ việc nhập và chuyển ñổi dữ liệu 

phần mềm nhân sự; 

- Thống kê số liệu lập báo cáo tình hình nhân sự ñịnh kỳ theo quý. 

- Đánh giá tình hình nhân sự ñể xây dựng nguồn nhân lực, thăng thưởng cho 
từng cán bộ nhân viên. 

5.5.  Tiền lương và Ch ế ñộ chính sách 
Nghiên cứu và ñề xuất các phương án lương cạnh tranh, thu hút và tạo ñộng lực 
cho người lao ñộng như: 

- Xây dựng phương án lương áp dụng ñối với Bp. Điều hành ñiểm tiếp thị; 

- Xây dựng phương án thưởng ñối với Bộ phận Công nợ Taxi; 

- Nghiên cứu, ñề xuất phương án ñiều chỉnh lương ñối với thợ sửa chữa bãi 
giao ca, thủ kho, vệ sinh nội thất; 

- Nghiên cứu, xem xét tình hình trượt giá, chính sách thâm niên; 

- Giải quyết tồn ñọng BHXH. 

5.6.  Đánh giá thi ñua 
- Xây dựng và ñiều chỉnh/bổ sung văn băn hướng dẫn thực hiện công tác ñánh 

giá thi ñua, triển khai ñánh giá kết quả công việc ñịnh kỳ. 

- Theo dõi, ñánh giá công tác khen thưởng ñịnh kỳ; và có những ñánh giá thi 
ñua ñột xuất ñối với các trường hợp có sáng kiến cải tiến hoặc có thành tích tốt 
của từng thời kỳ. 

5.7.  Phần mềm nhân s ự 
- Phối hợp với ñối tác triển khai ứng dụng Phần mềm nhân sự Histaff trong toàn hệ thống; 

- Cập nhật và chuyển ñổi dữ liệu nhân sự, ñảm bảo thông tin quá trình CBNV 
theo phần mềm nhân sự mới. 
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VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1.  Thông tin H ội ñồng qu ản tr ị, Ban ki ểm soát và Ban T ổng 
Giám ñốc: 

1.1.  Thành viên và c ơ cấu của Hội ñồng qu ản tr ị:  
Hội ñồng Quản trị Công ty cổ phần Tập ñoàn Mai Linh hiện nay có chín (9) thành viên 
gồm: một Chủ tịch và tám thành viên.  

* Thành viên tham gia qu ản lý, ñiều hành Công ty:  

� Ông Hồ Huy Chủ tịch Hội ñồng quản trị 

� Ông Mai Hà Thanh Hùng Thành viên Hội ñồng quản trị 

� Ông Hồ Hữu Lân Thành viên Hội ñồng quản trị 

� Ông Trương Quang Mẫn Thành viên Hội ñồng quản trị 

� Ông Hồ Quang Minh Thành viên Hội ñồng quản trị 

 

* Thành viên không tham gia qu ản lý, ñiều hành Công ty:  

� Bà Đậu Thị Ngọc Trâm Thành viên Hội ñồng quản trị 

Không tham gia quản lý 

� Bà Trần Thị Hồng Hoa Thành viên Hội ñồng quản trị 

Không tham gia quản lý 

� Ông Nguyễn Kim Tùng Thành viên Hội ñồng quản trị - ñại diện Quỹ 
Đầu tư Indochina Capital 

Thành viên ñộc lập, không ñiều hành 

� Bà Đặng Phạm Minh Loan Thành viên Hội ñồng quản trị - ñại diện Quỹ 
Đầu tư VinaCapital 

Thành viên ñộc lập, không ñiều hành 
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1.2.  Thành viên và c ơ cấu Ban ki ểm soát: Ba (3) ng ười gồm một 
trưởng Ban và hai thành viên 

 
� Bà Nguyễn Thị Cúc Trưởng Ban Bổ nhiệm ngày 05/05/2010 

� Ông Bùi Quốc Huy Trưởng Ban Miễn nhiệm ngày 05/05/2010 

� Ông Nguyễn Minh Nguyên Thành viên  

� Ông Châu Hoàng Dũng Thành viên  

1.3 Thành viên và c ơ cấu Ban T ổng giám ñốc: 
 
� Ông Hồ Huy Tổng Giám ñốc  

� Ông Bùi Quốc Huy Phó Tổng Giám Đốc Kiểm soát 
Nội bộ 

Miễn nhiệm ngày 
01/07/2010 

� Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám ñốc Nội vụ Miễn nhiệm ngày 
01/07/2010 

� Ông Trương Quang Mẫn Phó Tổng Giám ñốc Thường 
trực 

 

� Ông Mai Hà Thanh Hùng Phó Tổng Giám ñốc Tài chính  

� Bà Trần Thị Hồng Hạnh Phó Tổng Giám ñốc Đào tạo và 
Hợp tác Quốc tế. 

 

� Ông Võ Đăng Cảnh Phó Tổng Giám ñốc Kế hoạch 
Đầu tư 

Miễn nhiệm ngày 
01/06/2010 

� Ông Hồ Hữu Lân Phó Tổng Giám Đốc Quản lý 
Chất lượng 

Miễn nhiệm ngày 
01/01/2010 

1.4.  Thù lao, các kho ản lợi ích khác và chi phí cho thành viên 
HĐQT và BKS 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội ñồng cổ ñông số 001/2010/NQ –ĐHCĐ/MLG năm 2010, 
mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:  

Thù lao của Hội ñồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ xác ñịnh theo nguyên tắc Công ty 
hoạt ñộng có lợi nhuận sau thuế mới chia thù lao.  

Thù lao Hội ñồng Quản trị: 2% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế / 9 thành viên; 

Thù lao Ban Kiểm soát: 0,7% (không phẩy bảy phần trăm) lợi nhuận sau thuế / 3 
thành viên. 

Dự kiến như sau:  

- Hội ñồng Quản trị:  303.323.566 ñồng 

- Ban Kiểm soát:   106.163.248 ñồng 
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1.5.  Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên H ĐQT / Ban ki ểm soát 
/ Ban ñiều hành 
 

STT Họ và tên CP sở hữu Tỷ lệ (%) Thay ñổi trong 
năm 2010 

I. Hội ñồng qu ản tr ị 47,335,843 54.04%  

1 Ông Hồ Huy 31,550,864 36.02%  
2 Ông Mai Hà Thanh Hùng 290,200 0.331%  

3 Ông Hồ Hữu Lân 302,201 0.35%  

4 Ông Trương Quang Mẫn 3,300 0.004% 1,100 

5 Ông Hồ Quang Minh - 0%  

6 Bà Trần Thị Hồng Hoa 291,150 0.332%  

7 Bà Đậu Thị Ngọc Trâm - 0%  

8 Ông Nguyễn Kim Tùng 
Indochina Capital 14,898,128 17.01% -13,803 

9 Bà Đặng Phạm Minh Loan 
VinaCapital 

- 0%  

II. Ban Ki ểm soát 300  0.0003%  

1 Bà Nguyễn Thị Cúc 300 0.0003% 100 

2 Ông Nguyễn Minh Nguyên - 0%  

3 Ông Châu Hoàng Dũng - 0%  

III. Ban ñiều hành 34,333,185  39.20%  

1 Ông Hồ Huy 31,550,864 36.02%  

2 Ông Mai Hà Thanh Hùng 290,200 0.331%  

3 Ông Trương Quang Mẫn 3,300 0.004% 1,100 

4 Bà Trần Thị Hồng Hạnh 2,487,321 2.84%  

5 Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn 300 0.0003%  

6 Ông Võ Đăng Cảnh - 0% -300 

7 Ông Chung Trần Quốc Huy 1,200 0.001% 400 

2.  Các dữ liệu th ống kê v ề cổ ñông/thành viên góp v ốn 
 

Cổ Đông SL C ổ Đông SL C ổ Phần Tỷ lệ (%) 
Cổ ñông trong nước  6,533 70,788,715  80.82% 
Cổ ñông nước ngoài 53 16,801,423  19.18% 
Tổng c ộng 6,586 87,590,138 100% 
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2.1.  Cổ ñông/thành viên góp v ốn trong n ước 
Thông tin chi ti ết về cơ cấu cổ ñông/thành viên góp v ốn trong n ước:  

Cổ ñông  SL Cổ ñông   SL Cổ phần  Tỷ Lệ (%) 

CĐ chiến lược                2             849,450  0.97% 
T� Ch�c 

CĐ khác              13          7,974,088  9.10% 

Sáng lập viên                9        36,082,586  41.19% 

CB_NV MLG            173             312,291  0.36% Cá nhân 

CĐ khác         6,336        25,570,300  29.19% 
Tổng Cộng         6,533        70,788,715 80,82%  

Thông tin chi ti ết về từng c ổ ñông l ớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần) 

Họ và tên S ố cổ phần Tỷ lệ (%) 

Ông Hồ Huy 
Địa chỉ: 270/35 Hồ Văn Huê, P.9. Q. Phú Nhuận, TP.HCM 
CMND số: 023141876 

31.550.864  36,02% 

2.2.  Cổ ñông/thành viên góp v ốn nước ngoài  
Thông tin chi ti ết về cơ cấu cổ ñông/thành viên góp v ốn nước ngoài 

Cổ ñông SLG Cổ ñông  SLG Cổ phần  Tỷ lệ (%) 

Tổ Chức  13 16.010.848 18,28% 

Cá nhân 40 790.575 0,90% 

Tổng c ộng 53 16.801.423 19,18% 

 Thông tin chi ti ết về cổ ñông l ớn:  

CỔ ĐÔNG SLG 
CỔ PHẦN 

TỶ LỆ 
(%) 

INDOCHINA CAPITAL ADVISORS LIMITED 3,308,048 

INDOCHINA CAPITAL VIETNAM HOLDINGS LIMITED 7,008,476 

INDOCHINA CONSORTIUM PARTNERS I LIMITED 852,591 

UW INDOCHINA VIETNAM II LIMITED 886,284 

UW INDOCHINA VN III LIMITED 312,324 

UW INDOCHINA VIETNAM IV LIMITED 467,876 

UW INDOCHINA VIETNAM LIMITED 960,378 

INDOCHINA CAPITAL INVESTMENTS SPC 186,009 

MEKONG PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED 816,692 

NHÓM CỔ 
ĐÔNG 
INDOCHINA 
CAPITAL 

CTY CPCK MÊKÔNG 99,450 

17.01% 

 NIS GROUP CO., LTD 283,019 0.32% 
 PHEIM AIZAWA TRUST 764,151 0.87% 

 CÔNG TY CP ĐT&PT XÂY DỰNG (INVESTCO) 750,000 0.86% 

TỔNG CỘNG 16,695,298 19.06% 
 














































































































































































