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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 

 

Năm 2012-2013 là thời kỳ khủng hoảng sâu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài. 
Trong bối cảnh khó khăn chung, Tập đoàn Mai Linh đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực để duy trì 
hoạt động kinh doanh; đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển, tìm đối tác chiến lược góp 
vốn đầu tư và từng bước thanh toán cho các nhà đầu tư cá nhân. 

Trên tinh thần “Một Mai Linh”, Tập đoàn đã thực thi nhiều biện pháp quyết liệt để tái cấu trúc bộ máy 
tổ chức, sắp xếp lại nhân sự theo hướng sử dụng tối đa nguồn lực, phát huy tối đa năng lực của 
người lao động, cắt giảm tối đa chi phí quản lý. Bộ phận hành chính văn phòng được tinh giản, mỗi 
người nay làm việc bằng hai, bằng ba. Với giải pháp này, Công ty đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng 
chi phí văn phòng, chi phí lương…v.v. 

Với chủ trương chấn chỉnh từng bộ phận, từng đơn vị để cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động, thời 
gian qua, các đơn vị, bộ phận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn cử, Ban Vật tư đã đạt được 
những hợp đồng cung ứng vật tư với các nhà cung cấp lớn, có hợp đồng rẻ hơn 20% so với trước. 
Những ngành nghề, đơn vị hoạt động không hiệu quả đã được cắt gọn, hoặc chuyển nhượng để 
thu hồi vốn. 

Tập đoàn cũng triển khai mạnh mẽ chính sách xe thương quyền, tạo nhiều điều kiện tốt cho anh em 
lái xe, cán bộ, nhân viên, nhà đầu tư bên ngoài trở thành chủ xe, cùng tham gia kinh doanh với 
thương hiệu Mai Linh. Việc đưa xe thương quyền về xưởng, sáp nhập xưởng, chuyển xưởng từ đất 
thuê về đất của mình đã tạo thêm công ăn việc làm cho thợ sửa chữa, tăng nguồn thu cho các 
xưởng, kiểm soát được chất lượng xe, bảo đảm chất lượng thương hiệu, cắt giảm được chi phí 
thuê mặt bằng... 

Kết quả kinh doanh năm 2012 đã có những tiến bộ đáng kể so với năm trước, cụ thể, chi phí tài 
chính giảm mạnh, các chi phí khác đều giảm, lỗ lũy kế đã giảm từ hơn 196 tỷ xuống còn hơn 33 tỷ 
(tương đương giảm hơn 83%). 

Tuy nhiên, do quá nhiều khó khăn, khách quan cũng như chủ quan, nên mặc dù tập thể cán bộ và 
nhân viên Mai Linh đã nỗ lực hết mình cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Lãnh đạo Tập 
đoàn Mai Linh đã thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân cũng như khuyết điểm của mình bằng 
tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị, và đã được dư luận xã hội và các nhà đầu tư cảm thông, 
chia sẻ. 

Đầu năm 2013, qua 8 cuộc tiếp xúc gặp gỡ chân tình, Tập đoàn đã đạt được một số thỏa thuận 
quan trọng với hơn 500 nhà đầu tư cá nhân như: gia hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 năm, giảm 
lãi suất cho vay xuống 14%/ năm, nhận lãi chậm trung bình 2 quý. Sự đồng cảm, chia sẻ của các 
nhà đầu tư không chỉ giúp Mai Linh giải tỏa những vấn đề căng thẳng trước mắt mà còn là sức 
mạnh tinh thần lớn lao động viên tất cả CBNV Tập đoàn tiếp tục phấn đấu để vượt qua khó khăn 
thử thách.  

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay, tuy chưa thể trông chờ một cuộc lội ngược dòng 
ngoạn mục, nhưng mỗi người, mỗi đơn vị mỗi ngày làm việc hiệu quả hơn một chút, ngày hôm nay 
tốt hơn ngày hôm qua thì chúng ta có thể từng bước tạo ra những đổi thay tích cực. 

Năm 2013, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn Mai Linh là tập trung vào taxi 
theo hướng "nhất nghệ tinh", các dịch vụ khác như bảo trì sửa chữa, thương mại…cũng tập trung 
hỗ trợ cho vận tải phát triển; Ưu tiên huy động mọi nguồn lực để đầu tư 1.244 phương tiện mới; 
Nắm vững và phát triển thị trường trọng điểm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, 
Cần Thơ, Nha Trang, tăng cường điểm tiếp thị trong các khu vực dân cư và đô thị mới; Đảm bảo 
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tính nhanh chóng, tiện lợi trong phục vụ khách hàng với phương châm “Cung cấp dịch vụ tốt nhất 
tại những nơi Mai Linh có mặt”.  

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hợp tác kinh doanh xe taxi với nhiều điều kiện ưu đãi cho 
người đầu tư dưới hình thức xe thương quyền; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tài chính các đơn vị và 
toàn hệ thống, thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí; Thúc đẩy mạnh mẽ việc cải tiến qui trình quản 
lý, qui trình hoạt động, tái cấu trúc nhân sự, xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn theo hướng “Một Mai 
Linh” để hoạt động hiệu quả, giảm bớt chi phí cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được 
phát huy hết khả năng làm việc và sức sáng tạo, năng động của mình.  

Trên tinh thần cởi mở và khiêm tốn học hỏi, tất cả vì sự phát triển của Tập đoàn Mai Linh, vì quyền 
lợi lâu dài của quý cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT và cá nhân Chủ tịch HĐQT luôn cầu thị, sẵn sàng 
tiếp thu ý kiến của cổ đông để sửa đổi và làm việc tốt hơn.  

Nhiều cơ hội đang chờ phía trước, và còn nhiều cơ hội chúng ta có thể tạo ra. Với sự đồng hành 
của công ty tư vấn quốc tế PWC và quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách hàng, với sự đoàn kết, 
chung sức đồng lòng của gần 27.000 CBNV, Tập đoàn Mai Linh sẽ đổi mới chính mình, vượt qua 
khó khăn để tiếp tục phát triển, tiến đến mục tiêu xây dựng một Mai Linh vững mạnh, giàu năng lực 
cạnh tranh, tự tin hội nhập vào khu vực và thế giới. 

 

     Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 

Năm báo cáo 2012 
 
I. THÔNG TIN CHUNG 
1 Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300938037 thay đổi lần thứ 23 ngày 
14/03/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp 

 Vốn điều lệ:    980 tỷ đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  875.901.380.000 đồng 

 Địa chỉ:    64 – 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM. 

 Số điện thoại:    (8)-3829 8888 

 Số fax:     (8)-3822 5999 

 Website:    www.mailinh.vn 

 Mã cổ phiếu:   MLG 
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2 Quá trình hình thành và phát triển 

2.1. Ngày thành lập Công ty 

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

2.2. Chuyển đổi loại hình Công ty 

Ngày 06/06/2002, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Mai Linh. 

Ngày 01/11/2007, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh. 

2.3. Một số nét chính về Công ty 

Thương hiệu Mai Linh đã liên tục được bình chọn là thương hiệu được ưa thích từ 2005 đến nay, 
khẳng định vị trí thương hiệu hàng đầu trong ngành vận tải Việt Nam. 
Mai Linh tự hào là nhà cung cấp dịch vụ vận tải bằng ô tô hàng đầu Việt Nam cho nhiều khách 
hàng với những yêu cầu nghiêm ngặt, những sự kiện quan trọng của quốc gia như đưa đón đoàn 
Tổng Thống Pháp Francois, Mitterrand, đón đoàn Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đón đoàn Tổng 
Thống Mỹ George Bush, Tổng thống Slovakia, Hội nghị cấp cao ASEM 5, cuộc thi Hoa hậu Hoàn 
Vũ 2008… 

2.4. Các mốc sự kiện 

Đến năm 2012, hơn 19 năm hoạt động, Mai Linh đã đạt được sự tăng trưởng qua các năm. 

- Thành lập các đơn vị kinh doanh vận tải: 

07/1993 Khi mới được thành lập, công ty hoạt động 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 được thành lập - Khai sinh dịch vụ vận chuyển 
hành khách liên tỉnh bằng xe chất lượng cao theo tuyến cố định (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 được 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 

01/2001 Thành lập Mai Linh Đà Nẵng   - Khu vực Bắc Trung Bộ 

01/07/03 Thành lập Mai Linh Nha Trang   - Khu vực NTB &TN 

08/2007 Thành lập Công ty hoạt động tại Mỹ 

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

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

 
2.5. Thành tích đạt được 

 
- Năm 2003, nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. 

- Năm 2004 – 2006, đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu. 

- Năm 2005, đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công Nghệ - Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tổ chức. 

- Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là doanh nghiệp có nhiều xe taxi nhất Việt Nam. Hiện 
nay số lượng đầu xe taxi Mai Linh trên toàn quốc khoảng 10.000 chiếc, 400 xe du lịch + xe cho 
thuê + phục vụ văn phòng, 250 xe tốc hành chất lượng cao Mai Linh Express. 

- Năm 2005 và 2008, nhận giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với CBNV Công ty do thành tích tổ chức đoàn Cựu Chiến 
binh về thăm Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Năm 2006, Cúp vàng “Vì Sự Phát Triển Cộng Đồng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ 
chức trao tặng năm 2006, 2008 và 2009. 

- Năm 2007, đạt Cúp Thánh Gióng (doanh nhân tiêu biểu). 

- Ngày 28/01/2007, nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng vì thành tích 
xuất sắc từ năm 2001 đến 2005, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 

- Tháng 07/2008, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen đơn vị thực hiện tốt mô hình xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp trong nhiều năm qua 2005 – 2007. 

- Năm 2008, đạt “Dịch vụ xe khách được hài lòng nhất” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức bình chọn. 

- Năm 2009, Chứng nhận Thương hiệu nổi tiếng đứng đầu ngành GTVT cho thương hiệu taxi Mai 
Linh do VCCI trao tặng. 



Báo cáo thường niên 2012 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh    Trang 4/59 

- Ngày 20/04/2009, đạt “Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2008” do Phòng Công Nghiệp và 
Thương mại Việt Nam VCCI phối hợp cùng Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen bình chọn. 

- Ngày 25/11/2010, đạt vị trí 232 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Do Công ty Cổ 
Phần báo cáo đánh giá Việt nam phối hợp với báo Vietnamnet tổ chức xếp hạng.  

- Năm 2010, Thương hiệu nổi tiếng quốc gia do Bộ Công thương chủ trì triển khai và Hội Sở hữu 
Trí tuệ Việt Nam, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Mạng nhãn hiệu Việt trao tặng. 

- Thương hiệu Việt yêu thích nhất 5 năm liền được bạn đọc báo SGGP bình chọn. 
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3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1 Ngành nghề kinh doanh 
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3.2 Địa bàn kinh doanh 

Miền Bắc :  17 tỉnh gồm: 

- Thủ đô Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc 
- Ninh Bình -Hà Nam - Phú Thọ 
- Thái Bình -Bắc Giang - Hưng Yên 
- Nam Định -Hải Dương - Hải Phòng 
- Quảng Ninh -Thái Nguyên - Thanh Hóa 
- Nghệ An -Hà Tĩnh  

 
Miền Trung :  15 tỉnh  gồm: 

- TP. Đà Nẵng - Quảng Bình - Quảng Trị 
- Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Quảng Ngãi 
- Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa 
- Ninh Thuận - Gia Lai - Kon Tum 
- Đăk Lăk - Đăk Nông - Lâm Đồng 

 
Miền Nam :  18 tỉnh gồm: 

- TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Bà Rịa – Vũng Tàu 
- Đồng Nai - Bình Dương - Bình Phước 
- Tây Ninh - Long An - Tiền Giang 
- Bến Tre - Cần Thơ - Vĩnh Long 
- Đồng Tháp - Sóc Trăng - Kiên Giang 
- An Giang - Bạc Liêu - Cà Mau 
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4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

4.1 Cơ cấu bộ máy quản lý 

        

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VĂN PHÒNG CT.HĐQT  

BAN ĐIỀU HÀNH 

BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CON TRỰC TIẾP TỔ CHỨC 
THEO NGÀNH NGHỀ, THEO MIỀN/ KHU 

VỰC  
(MAI LINH NGÀNH , MIỀN/ KHU VỰC) 

 

CÔNG TY LIÊN KẾT 
& 

CÔNG TY CON KHÁC 

TRUNG TÂM  
KINH DOANH, BAN QLDA  

TRỰC THUỘC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯ KÝ CÔNG TY 

BAN 
TỔ CHỨC  

HÀNH CHÍNH 
 

BAN 
KIỂM SOÁT  

NỘI BỘ  

BAN 
TÀI CHÍNH  
KẾ TOÁN 

BAN  
PHÁT TRIỂN 
KINH DOANH 

 

BAN 
CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN 

BAN 
KINH TẾ  

ĐỐI NGOẠI 

BAN 
PHÁP CHẾ 

 

BAN 
KỸ THUẬT  

VẬT TƯ 
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4.2 Các công ty con, công ty liên kết  

10 Tên công ty con trực tiếp Địa chỉ Lĩnh vực 
kinh 

doanh 

Tỷ lệ lợi 
ích  

Quyền 
biểu 

quyết 

1 Công ty CP Mai Linh Miền 
Trung 

92 đường 2/9, P. Bình Thuận, Q.Hải 
Châu, TP.Đà Nẵng 

Vận tải 47,79% 57,28% 

2 Công ty CP Mai Linh Miền 
Bắc 

Lô C2C, Cụm Sản xuất Tiểu Thủ 
công nghiệp và Công nghiệp nhỏ, 
phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 
TP. Hà Nội 

Vận tải 47,86% 59,03% 

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

Lô số 1, Đường Cao Văn Bé, Tổ 23, 
Hòn Chồng, P. Vĩnh Phước, TP.Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Vận tải 51,14% 51,14% 

4 Công ty CP Sản xuất & 
Thương mại Mai Linh 

1691/3N QL 1A, KP 03, P. An Phú 
Đông, Q. 12, TP.HCM 

Thương 
mại 

91,58% 51% 

5 Công ty CP Mai Linh Miền 
Nam 

197 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận 
Đông, Q. 7, TP.HCM 

Vận tải 89,27% 51% 

6 Công ty TNHH TM – DV 
Vận tải Sài Gòn Bình Minh 

C5 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, 
TP.HCM 

Vận tải 73,21% 73,21% 

7 Công ty Cổ phần Nhật Hồ 21 Nguyễn Kim, Q. 5, TP.Hồ Chí 
Minh 

Thương 
mại 

87,21% 87,21% 

8 Công ty CP Đại lý Vận tải 
Hàng không Mai Linh 

64 -68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, 
Q. 1, TP.HCM 

Dịch vụ 
hàng không 

63,75% 51% 

9 Công ty TNHH Địa ốc 
Mai Linh 

22 Vũ Huy Tấn, P. 3, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM 

Xây dựng 53% 53% 

 

Ghi chú: 

Công ty Cổ phần Nhật Hồ đã ngưng hoạt động và đang làm thủ tục giải thể, chưa được kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2012. 
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5 Định hướng phát triển 

5.1 Định hướng phát triển 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh công tác thực hiện phương án Một Mai Linh; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty, hướng tới mục tiêu: 

- Tập trung các nguồn lực vào một lĩnh vực chính là taxi. Thoái vốn, thanh lý tất cả các ngành 
nghề khác không liên quan đến vận tải taxi như Giáo dục, Thương mại, Xây dựng …. kể cả vận 
tải đường dài MLE. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã ĐHCĐ thường niên Công ty đề ra; 

- Giảm chi phí quản lý và các khoản chi phí khác không cần thiết; cải thiện các chính sách tiền 
lương, các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh; thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về 
chế độ, chính sách đối với người lao động để đảm bảo thu hút nhân lực trong toàn hệ thống; 

- Định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, đảm bảo 
những bước tiến cho năm 2013 và những năm tiếp theo. 

5.2 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong 5 năm tới 

 Hiệu quả 

  Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 1,2 lần lãi suất cơ bản năm do Nhà nước công bố 

 Chất lượng sản phẩm dịch vụ 

  Chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp là tốt nhất tại nơi mà Mai Linh có mặt. 

 Thị phần 

  Thị phần lớn nhất tại địa phương Mai Linh kinh doanh. 

 Thương hiệu 

  Thương hiệu Mai Linh đồng nhất trên cả nước 

 Thu nhập người lao động 

 Thu nhập của người lao động trên mức trung bình so thu bình quân chung tại địa phương Mai 
Linh kinh doanh. 

5.3 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Khẳng định ngành kinh doanh cốt lõi là ngành kinh doanh vận tải, giữ vững vị thế dẫn đầu của 
taxi Mai Linh trên từng khu vực và tiến tới mở rộng hoạt động taxi ra thị trường quốc tế, rà soát lại 
và loại bỏ các hoạt động không phải là vận tải hoặc kinh doanh không hiệu quả; 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tài chính đơn vị và toàn hệ thống, tiến hành cắt giảm chi phí không 
cần thiết cũng như các chi phí môi giới, hoa hồng không hợp lý, thực hành tiết kiệm trong toàn hệ thống; 

- Đảm bảo tất cả CBNV đều nhận được thu nhập và đãi ngộ mang tính cạnh tranh, được tham gia 
các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của pháp luật hiện hành; 

- Tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư tăng phương tiện, đổi mới phương tiện trên cơ sở tự cân 
đối vốn đầu tư từ thanh lý phương tiện, vốn tự có và vốn vay; 

- Đẩy nhanh tiến trình xây dựng bộ máy quản lý theo hướng “Một Mai Linh”, bớt trung gian, đội 
ngũ nhân sự phù hợp, cải tiến quy trình quản lý, quy trình hoạt động để hoạt động hiệu quả; 

- Hợp tác đầu tư công nghệ quản lý và điều hành tiên tiến như hệ thống quản lý taxi sử dụng GPS, hệ 
thống gọi xe bằng phần mềm, hệ thống thanh toán trực tuyến hoặc các hình thức thanh toán điện tử, 
hệ thống đặt vé trực tuyến, hệ thống quản trị tài chính và hệ thống quản lý nhân sự đạt chuẩn; 

5.4 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty 
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- Nghiên cứu đầu tư phương tiện chạy bằng nhiên liệu sạch nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; 

- Tăng cường huấn luyện đào tạo nhân viên lái xe để đảm bảo an toàn giao thông nhằm giảm 
thiểu tai nạn, tránh thiệt hại về người và tài sản cho Công ty cũng như tránh gây ảnh hưởng và 
thiệt hại cho cộng đồng xã hội. 

6 Các rủi ro 
 Rủi ro hoạt động 

Vận tải là một ngành công nghiệp phức tạp, khó khăn, không dễ gia nhập, tồn tại và phát triển nên 
cần thiết mua bảo hiểm cho tất cả các hoạt động. Để giảm thiểu rủi ro này, Tập đoàn quan hệ với 
nhiều công ty bảo hiểm để mua các loại bảo hiểm (dân sự và vật chất) với một mức giá tốt nhất. 

 Rủi ro lãi suất 

Tập Đoàn chịu rủi ro về lãi suất do giá trị của các nguồn tiền trong tương lai biến động theo những 
thay đổi của lãi suất thị trường khi có phát sinh các khoản tiền gửi, khoản vay và nợ. Tập Đoàn 
quản lý rủi ro này bằng cách phân tích tình hình thị trường để có lãi suất có lợi nhất. 

 Rủi ro về giá 

Tập Đoàn chịu rủi ro về giá của đồng vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn do tính 
không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này không 
phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài nên chưa có kế hoạch bán. 

 Rủi ro tín dụng 

Đối với các rủi ro tín dụng từ hoạt động kinh doanh (chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng và 
phải thu khác) và hoạt động tài chính (gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính), 
Tập Đoàn có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để xem xét. Hiện nay, 
Tập Đoàn không có rủi ro tín dụng trọng yếu nào với khách hàng bởi vì các khoản phải thu đến từ 
lượng lớn khách hàng hoạt động nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau.  

 Rủi ro thanh khoản 

Tính thanh khoản được quản lý nhằm đảm bảo rằng mức chênh lệch giữa công nợ đến hạn và tài 
sản đến hạn trong kỳ được duy trì ở mức có thể được kiểm soát được nhằm duy trì đủ nguồn tiền 
từ tiền mặt, các khoản vay, đáp ứng yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và dài hạn. 

 Rủi ro nguồn nhân lực  

- Thứ nhất, nguồn nhân lực lái xe tại thị trường TP.HCM và Hà Nội rất khan hiếm, tỷ lệ biến động 
nhân sự lớn và việc duy trì lao động này không chỉ riêng Mai Linh mà ở các doanh nghiệp đều khó khăn; 

- Tiếp theo là vấn đề giữ gìn và phát triển “chất xám”, đào tạo đội ngũ kế thừa đủ năng lực. Khi 
doanh nghiệp gặp khó khăn việc duy trì nguồn lao động có chuyên môn và năng lực, việc giữ 
“chất xám” khó đảm bảo làm ảnh hưởng đến việc đào tạo nguồn cán bộ kế thừa, phát triển năng lực. 

 Rủi ro công tác đoàn thể  

- Một số đơn vị hiện nay vẫn còn thiếu sự phối hợp thống nhất giữa Cấp ủy, Bí thư và Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội chưa thể hiện rõ. 
Nguyên nhân là do chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của đoàn thể; chưa xây dựng được quy 
chế phối hợp rõ ràng, chặt chẽ; một số bí thư, đảng ủy viên trình độ năng lực còn hạn chế. Tình trạng 
này có thể làm mất đoàn kết nội bộ và có thể gây ra lãn công, đình công, … hoặc bè phái trong đơn vị. 

 Rủi ro quan hệ nhà đầu tư 

Đối với quan hệ xã hội: Nếu ứng xử với khách hàng không tốt qua việc trả lãi, vốn cho nhà đầu tư 
góp vốn không đúng thời gian sẽ làm mất uy tín đối với nhà đầu tư dẫn đến kiện tụng, đăng báo, 
tác động xấu, làm cho uy tín Mai Linh ngày càng giảm, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Mai 
Linh cũng như các nhà đầu tư của Mai Linh mà phần lớn đều là cựu chiến binh, công an. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1.  Tình hình kinh tế xã hội  

Năm 2012 khép lại, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ở mức 5,03%, được xem là mức thấp nhất 
trong 13 năm kể từ năm 1999 trở lại đây, thấp hơn nhiều mức 6,5% của Chính phủ. Con số trên 
được Tổng Cục Thống Kê công bố hôm 24/12, khiến giới chuyên gia quan ngại về tình hình kinh 
tế Việt Nam. 

 
Xăng dầu 

Trong năm 2012, xăng, dầu đã biến động kỷ lục với 12 lần thay đổi trong đó 6 lần tăng giá, 6 lần 
giảm giá, giá xăng tăng đạt mức kỷ lục từ trước đến năm 2012, với giá cao nhất là 23.800 đồng/ 
lít xăng A92 và 21.900 đồng/ lít dầu “diesel”. 
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23.150

23.650

23.000

21.900

21.000

20.600

21.200

21.900

22.700

23.300

23.800

22.900

20.800

10/1
0/2

011
7/3

/20
12

20/4
/20

12
9/5

/20
12

23/5
/20

12
7/6

/20
12

21/6
/20

12
2/7/20

12
20

/7/
20

12
1/8/20

12
13

/8/
20

12
28

/8/
20

12
11/1

1/2012

 
Đến cuối năm 2012, xăng dầu vẫn đứng ở mức cao với 23.150 đồng/ lít đối với xăng A92, và  
21.500đồng/ lít dầu diesel gây khó khăn cho người dân đặc biệt là đối với các đơn vị vận tải. 

 
Tác động của giá xăng đến thị trường chứng khoán năm 2012 (Nguồn Cafef.vn) 

 
Mai Linh là doanh nghiệp vận tải taxi lớn nhất cả nước nên giá xăng tăng chắc chắn tác động 
không nhỏ đến hoạt động, giá thành và lợi nhuận của Tập đoàn trong năm 2012. 
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Ngoài ra, giá xăng tăng cũng làm giảm nhu cầu đi lại của người dân. Theo số liệu của Trung tâm 
Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng TP.HCM thì sản lượng vận chuyển năm 
2012 của taxi TPHCM chỉ bằng 94% so với năm 2011. Điều này tác động trực tiếp đến doanh thu 
của Mai Linh nói chung và thu nhập của nhân viên lái xe trực tiếp kinh doanh nói riêng. 

Tín dụng 

Tín dụng tăng trưởng thấp, nguyên nhân chính là cầu 
yếu, khả năng tiêu thụ sản phẩm khó khăn, hàng tồn 
kho cao nên nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện 
vay vốn; các TCTD phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng 
nhằm ngăn chặn nợ xấu...     

Điều này làm hạn chế nguồn vốn tài trợ từ các TCTD 
đối với những dự án đầu tư của doanh nghiệp, trong 
đó có Tập đoàn Mai Linh khiến việc đầu tư đổi mới 
phương tiện gặp nhiều khó khăn. 

Lãi suất 

Lãi suất cho vay giảm mạnh từ 3 – 8%/ năm. Theo 
chỉ đạo của NHNN, lãi suất cao nhất chỉ còn 15%/ 
năm.  

Tuy nhiên, lãi suất này chỉ áp dụng cho các hợp 
đồng vay mới nhưng các doanh nghiệp chủ yếu là 
các “món vay” cũ, vẫn phải chịu lãi suất cũ dù có 
giảm đôi chút và chưa đủ điều kiện tiếp cận lãi suất  
mới. Tình trạng này cũng khiến Mai Linh chưa thể 
giảm bớt chi phí lãi vay để ổn định kinh doanh và 

đạt lợi nhuận như mong muốn. 

Nhận thức được khó khăn trên, Tập đoàn Mai Linh cũng đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy theo 
hướng gọn nhẹ, đúng người, đúng việc và luôn tuân thủ theo nguyên tắc “hiệu quả là chân lý 
cứng”, nhằm ứng phó với hoàn cảnh thực tế, nâng cao chất lượng quản lý và đảm bảo với bộ 
máy quản lý mới “vừa hồng, vừa chuyên”. 

Trong năm 2012, mỗi CBNV Mai Linh không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, tham 
gia nhiều hình thức đầu tư do Mai Linh phát động như chương trình phát huy nội lực, mỗi CBNV 
trở thành người chủ thực sự trên tài sản phương tiện của mình, huy động nguồn vốn nhàn rỗi của 
người thân, hoặc từ bên ngoài để tham gia đầu tư đổi mới phương tiện. Ngoài ra, Tâp đoàn Mai 
Linh cũng đã có chiến lược kinh doanh phù hợp từng giai đoạn nhằm thích ứng với tình hình. 

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và so sánh kế hoạch 2012 
1.2.1. Riêng – Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 

 Doanh thu thuần của riêng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 851,54 tỷ đồng, đạt 106,4% kế 
hoạch; 

 Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 1,87 tỷ đồng, đạt 9,3% kế 
hoạch. 

1.2.2. Hợp nhất –Tập đoàn Mai Linh 

 Doanh thu thuần của hợp nhất Tập đoàn Mai Linh là 2.902,68 tỷ đồng, đạt 94,1% kế hoạch; 

 Lợi nhuận sau thuế của hợp nhất Tập đoàn Mai Linh là âm (-) 33,26 tỷ đồng, đạt âm 52,8% kế 
hoạch. 

Tăng trưởng tín dụng từ năm 2001 tới nay 
                  (Nguồn Cafef.vn) 
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2. Tình hình nhân sự  

2.1 Danh sách Ban điều hành 

Thành viên và cơ cấu Ban Tổng giám đốc:  Năm (5) người gồm một Tổng Giám đốc và bốn Phó 
Tổng Giám đốc 

STT Họ và tên Chức vụ CP sở hữu Tỷ lệ 
(%) 

Thay đổi 
trong 
năm  

Ban điều hành  44.573.846 50.89%  

1 Ông Hồ Huy Tổng Giám đốc 41.402.725 47,72%  

2 Ông Mai Hà Thanh Hùng Phó Tổng Giám đốc pt. Tài chính 290.200 0,33%  

3 Ông Trương Quang Mẫn Phó Tổng Giám đốc pt. Mai Linh Miền 
Nam 3.300 0,004% X 

4 Bà Trần Thị Hồng Hạnh Phó Tổng Giám đốc pt. Đối ngoại và 
Đào tạo 2.487.321 2,84%  

5 Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc pt. Quản lý Nguồn 
Nhân lực & Công nghệ thông tin 300 0,0003% X 

6 Bà Hồ Thị Giang Phó Tổng Giám đốc thường trực 290.000 0,33% X 

7 Ông Hồ Quốc Phi Phó Tổng Giám đốc pt. Thương mại 100.000 0,11% X 

8 Ông Lê Thanh Linh Kế toán trưởng -  X 

9 Bà Phạm Thị Thanh Phương Kế toán trưởng -  X 
 

2.2 Lý lịch của các thành viên Ban điều hành 
 

ÔNG HỒ HUY 

 Cổ đông sáng lập. 
 Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh. 
 Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP. Tập đoàn Mai Linh. 
 Trình độ chuyên môn:  

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

 Quá trình công tác: 
- 1972 – 1976: là Bộ đội 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 động 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 đốc Công ty (1993-2002); 
- 2002 - 2007: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Mai Linh 
- 2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh / Chủ tịch 

Tập đoàn Mai Linh 
 

BÀ HỒ THỊ GIANG 
 Cổ đông sáng lập. 
 Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Mai Linh 
 Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP. Tập đoàn Mai Linh. 
 Trình độ chuyên môn:  

- Cử nhân Quản trị kinh doanh. 
 Quá trình công tác: 

- 1993 – 2001: Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Điều hành & Hướng dẫn Du lịch Công 
ty TNHH DL-TM-VT Hành khách Mai Linh; 

- 2001- 2002: Giám đốc Trung tâm Xe cho thuê Mai Linh; 
- 2002 – 2004: Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh & Phát triển Du lịch, Giám đốc TT Xe 
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cho thuê; 
- 2004 – 6/2005: Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh & Phát triển Du lịch; 
- 6/2005 – 8/2007: Tổng Giám đốc Kinh doanh Ngoài nước; 
- 8/2007 – 8/2008: Giám đốc Khu vực Châu Mỹ; 
- 8/2008 – 4/2011: Cố vấn Chủ tịch HĐQT; 
- 4/2011 – 01/01/2012: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Mai Linh Miền Bắc; 
- 01/01/2012 đến nay: Phó Chủ tịch thường trực MLG, Phó Tổng giám đốc thường trực 

Công ty CP Tập đoàn Mai Linh. 
 

ÔNG TRƯƠNG QUANG MẪN 

 Thành viên Hội đồng Quản trị. 
 Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, trực tiếp phụ trách hệ thống 

Vận tải. 
 Tổng Giám đốc Mai Linh miền Nam (khu vực miền Nam). 
 Trưởng Ban Nghiên cứu & Phát triển. 
 Trình độ 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 (2009); 
- Thạc sĩ QTKD; 
- Tiến sĩ QTKD Trường đại học International American University (IAU). 

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

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

- 2007 đến 04/5/2012: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Tập đoàn Mai Linh trực 
tiếp phụ trách hệ thống Vận tải; 

- 04/5/2012 – 01/02/2013: Phó Chủ tịch pt. Mai Linh Miền Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP 
Mai Linh Miền Nam. 

- 01/02/2013 đến nay: Phó Chủ tịch pt. Hệ thống Mai Linh Express, Liên vận quốc tế, 
Chuyến phát nhanh, Trạm dừng nghỉ; Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải tốc hành Mai 
Linh. 

 

BÀ TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 

 Cổ đông sáng lập. 
 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh phụ trách Đối ngoại & Đào tạo.  
 Trình độ 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 đốc 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 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh phụ trách Đối ngoại & 

Đào tạo (8/2009 đến nay) kiêm Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải, Du lịch và Nhà 
hàng Mai Linh tại Mỹ (2008 đến nay). 

 

ÔNG MAI HÀ THANH HÙNG 



Báo cáo thường niên 2012 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh    Trang 18/59 

 Cổ đông sáng lập. 
 Thành viên Hội đồng Quản trị. 
 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh phụ trách Tài chính. 
 Trưởng Ban Tài chính – Kế toán. 
 Trình độ chuyên môn:  

- Cử nhân Kinh tế (1997); 
- Cử nhân Luật (2006); 
- Chứng chỉ Quản trị Công ty CP Đại chúng (2009); 
- Chứng chỉ hành nghề luật sư; 
- Tham gia chương trình Thạc sĩ QTKD trường Đại học Griggs. 

 Quá trình công tác:  
- 1997: Gia nhập Mai Linh; 
- 1999 - 2008: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh; 
- 2005 -2007: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh phụ trách Tài chính, 

Trưởng Ban Tài chính - Kế toán ; 
- 2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh phụ trách Tài chính, 

Trưởng Ban Tài chính - Kế toán. 
 

ÔNG LÊ NGUYỄN ANH TUẤN 

 Thành viên Ban Lãnh đạo MLG 
 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TĐ Mai Linh phụ trách QLNNL & CNTT. 
 Ngày sinh: 17/04/1968 tại Bắc Giang 
 Trình độ chuyên môn:  

- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển; 
 Quá trình công tác: 

- 1995 – 1996: Phó phòng KDTT Công ty TNHH Mai Linh; 
- 1997 – 1998: Cán bộ phòng Tiếp thị Dự án Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 

06 (Cienco 06);  
- 1999 – 2000: Giám đốc Nhân sự kiêm GĐ. NC ĐT&PT Cty CP Mai Linh; 
- 2000 – 2004: Trợ lý Tổng Giám đốc Cty CP Mai Linh 
- 2004 – 2005: Chánh Văn phòng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Trưởng Ban TCHC; 
- 2005 – 2010: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân lực và Nội vụ, TB. TCHC MLG; 
- 2010 -  2011: Trưởng Ban Nhân lực cộng đồng Tập đoàn C.T Group 
- 2012 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TĐ Mai Linh pt. nội vu, TB. TCHC. 

 

BÀ PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG 

 Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 
 Trình độ chuyên môn:  

- Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán; 
 Quá trình công tác:  

- 2000 – 2007: Kế toán trưởng Công ty TNHH SX TM NY Vương Miện & Công ty TNHH TM 
DV Tinh Việt; 

- 2007 – 2010: Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh; 
- 2010 – 22/10/2012: Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh;   
- 22/10/2012 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP TĐ Mai Linh. 

 

2.3 Những thay đổi trong ban điều hành: 

Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong nămcông việc. 

Trong năm 2012, không thay đổi Tổng Giám đốc điều hành. 

Thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

–  Ông Lê Thanh Linh - thôi Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh từ 22/10/2012. 

–  Bà Phạm Thị Thanh Phương – bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh từ 
22/10/2012. 

–  Bà Hồ Thị Giang – bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 
từ 01/01/2012. 



Báo cáo thường niên 2012 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh    Trang 19/59 

- Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TĐ Mai Linh phụ trách Quản lý 
Nguồn Nhân lực & Công nghệ thông tin từ 01/01/2012. 

- Ông Hồ Quốc Phi – thôi Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TĐ Mai Linh phụ trách Thương mại từ 
01/05/2012. 

- Ông Trương Quang Mẫn – thôi Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TĐ Mai Linh phụ trách Vận tải 
từ 04/5/2012. 

2.4 Số lượng cán bộ, nhân viên. 

Số liệu nhân sự toàn Tập đoàn MLG tính đến 31/12/2012 là: 26.187 người (không bao gồm khu 
vực nước ngoài) 

Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh có tổng số là 148 người, trong đó: VPTĐ 85 người, 
các trung tâm kinh doanh & bộ phận dịch vụ trực tiếp 63 người (không bao gồm Trung tâm xe cho 
thuê) giảm 31,76% so với 31/12/2011 (195 người).  

2.5 Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.  

 Chính sách lương 

Thực hiện theo nội dung chỉ thị 08/CT.CTHĐQT ngày 27/4/2012 về việc tiết giảm chi phí quản lý 
doanh nghiệp hợp lý, Công ty đã tạm dừng xem xét nâng lương theo niên hạn, chỉ xem xét điều 
chỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm; bên cạnh đó, đối với các trường hợp CBNV công tác ngoài 
giờ, công ty sẽ sắp xếp cho CBNV nghỉ bù, không thanh toán lương ngoài giờ, chỉ duy nhất trả 
tiền ngoài giờ đối với Bp. IT dịch vụ trực, … 

 Chế độ phụ cấp 

Thực hiện theo nội dung chỉ thị 08/CT.CTHĐQT ngày 27/4/2012 về việc tiết giảm chi phí quản lý 
doanh nghiệp hợp lý, Công ty đã ngưng áp dụng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBNV. 

 Chế độ khen thưởng 

Thưởng đột xuất cho các trường hợp lái xe có thành tích tốt trong kinh doanh. 

Thưởng theo đánh giá kết quả hoàn thành công việc 

 Chế độ phúc lợi 

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 độ do Cơ quan BHXH chi trả, cán bộ 
nhân viên còn được Công ty chi trả một mức lương phù hợp theo qui định. 

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-CTHĐQT và chỉ thị 08/CT-CTHĐQT ngày 27/04/2012 về 
việc triển khai thực hiện tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp; Công ty thực hiện tạm ngưng một 
số nội dung trong qui định chế độ phúc lợi một số dịp lễ như 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. 
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3. Các công ty con, công ty liên kết 

3.1 Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 47,86% và quyền biểu quyết 59,03% (theo báo 
cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh). 

a. Phương tiện: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ đạt KH 
Số xe có bình quân Xe 3.624 3.954 109% 

 
Tổng số phương tiện đầu tư mới trong năm 2012 là 781 xe, thanh lý 448 xe các loại. 

b.Tổng doanh thu thuần hợp nhất 
       Đơn vị: tỷ đồng 

2011 2012 
Chỉ tiêu hợp nhất 2010 Giá trị Tăng giảm % Giá trị Tăng giảm % 

Tổng doanh thu 937,47  1.172 25,02% 1.168 (0,34%) 
 

c.Lợi nhuận hợp nhất 
       Đơn vị: tỷ đồng 

2011 2012 
Chỉ tiêu hợp nhất 2010 Giá trị Tăng giảm % Giá trị Tăng giảm % 

Lợi nhuận trước thuế 32,55  28,54  (12,30%) 39,23  37,44% 
Lợi nhuận sau thuế 20,74  18,89  (8,94%) 28,56  51,23% 

 

 Phương hướng kinh doanh năm 2013 

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

 Doanh thu thuần:       982.000.000.000 vnd 

 Lợi nhuận sau thuế:           32.100.000.000 vnd 

 Tổng số xe đầu tư:                         920 xe 

 Tổng số xe thanh lý:                       457 xe 
 
3.2 Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 47,79% và quyền biểu quyết 57,28% (theo báo 
cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh). 

a. Phương tiện: 

Đầu tư: 156 xe đạt 102%; thanh lý 91 xe đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. 

Tình hình tăng trưởng phương tiện qua các năm (từ 2003 đến 2012):  

Năm   2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Số xe     60      70      90     100    322    443    652    745    820     861 

Trong năm 2012, tổng số xe được thương quyền hóa là 112 xe trên 

861 phương tiên của công ty. 

 

b. Tổng doanh thu thuần hợp nhất 

THỰC HIỆN 
2011 

KẾ HOẠCH 
2012 

THỰC HIỆN 
2012 

SO SÁNH 
KH 
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CÙNG KỲ 
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347.770.561.749 360.487.668.000 376.119.470.489 104,34% 108,15% 

Tình hình tăng trưởng doanh thu qua các năm (từ 2003 đến 2012) : 

NĂM TỔNG DOANH THU 
2003 12.264.000.000 

2004 16.607.500.000 

2005 22.995.000.000 

2006 27.382.300.000 

2007 64.668.376.310 

2008 134.668.905.179 

2009 189.810.105.632 

2010 279.328.265.687 

2011 347.770.561.749 

2012 376.119.470.489 

 
c. Lợi nhuận hợp nhất: 

THỰC HIỆN 
2011 

KẾ HOẠCH 
2012 

THỰC HIỆN 
2012 

SO SÁNH 
KH 

SO SÁNH CÙNG 
KỲ 

6.916.391.393 10.011.229.000 3.818.127.179 38,14% 55,20% 

 
 Phương hướng kinh doanh năm 2013 

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

 Doanh thu thuần:       362.867.284.650 đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:             8.931.913.220 đồng 

 Tổng số xe đầu tư:                           124 xe 

 Tổng số xe thanh lý:              46 xe 
 
3.3 Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 51,14% và quyền biểu quyết 51,14% (theo báo cáo 
tài chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh). 

Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2012 là 456,50 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch năm 2012. Lợi 
nhuận sau thuế đạt âm (-) 5,26 tỷ đồng.  

Trong năm 2012, Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên đã đầu tư mới thêm 107 xe 
và thanh lý 89 xe. 

 Phương hướng kinh doanh năm 2012 

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

 Doanh thu thuần (hợp cộng):   359.600.000.000  đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:             4.220.000.000 đồng 

 Tổng số xe đầu tư:               108  xe 

 Tổng số xe thanh lý:                    88  xe 
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3.4 Công ty cổ phần Mai Linh Miền Nam 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 89,27% và quyền biểu quyết 51% (theo báo cáo 
tài chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh).  

a. Phương tiện: 

Trong năm 2012, tổng số phương tiện đầu tư mới trong năm 2012 là 110 xe, thanh lý 69 xe các 
loại. 

b.Tổng doanh thu thuần hợp nhất 
       Đơn vị: tỷ đồng 

2011 2012 
Chỉ tiêu hợp nhất 2010 Giá trị Tăng giảm % Giá trị Tăng giảm % 

Tổng doanh thu 677,15  585.97 (14,46%) 488,41 (16,65%) 
 

c.Lợi nhuận hợp nhất 
       Đơn vị: tỷ đồng 

2011 2012 
Chỉ tiêu hợp nhất 2010 Giá trị Tăng giảm % Giá trị Tăng giảm % 

Lợi nhuận trước thuế 2,83  (23,67)  (935,8%) (49,74) (110,16%) 
Lợi nhuận sau thuế 1,10  (24,04)  (2.277,8%) (49,76)  (107,00%) 

 

 Phương hướng kinh doanh năm 2013 

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

 Doanh thu thuần:         548.200.00.000 đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:             3.640.000.000 đồng 

 Tổng số xe đầu tư:                             45 xe 

 Tổng số xe thanh lý:                           151 xe 

 
3.5 Công ty cổ phần sản xuất và thương Mại Mai Linh (MTC) 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CPTĐ Mai Linh là 91,58% và quyền biểu quyết 51% (theo báo cáo tài 
chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh). 

Tổng doanh thu thuần – lợi nhuận sau thuế 

 Tổng doanh thu thuần hợp cộng năm 2012 là 225,1 tỷ đồng, đạt 39,0% kế hoạch năm 
2012, giảm 33,2% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế hợp cộng là âm 3,17 tỷ đồng, đạt âm 
10,5% so với kế hoạch năm 2012, gỉảm 1,6% so với năm 2011.  

 Phương hướng kinh doanh năm 2013 

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

 Doanh thu thuần (hợp cộng):    302.800.000.000  đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:       3.100.000.000  đồng 

 
3.6 Công ty TNHH TM – DV Vận tải Sài Gòn Bình Minh 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 73,21% và quyền biểu quyết 73,21% (theo báo 
cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh). 

Tổng doanh thu thuần năm 2012 đạt 101,17 tỷ đồng, giảm 19% so năm 2011. 

Lợi nhuận sau thuế đạt âm (-) 17,01 tỷ đồng.  
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Trong năm, đơn vị cũng đã đầu tư mới 67 xe và thanh lý 30 xe. 

 Phương hướng kinh doanh năm 2013 

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

 Doanh thu thuần (hợp cộng):       92.140.000.000  đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:             176.000.000  đồng 

 Tổng số xe đầu tư:              27  xe 

 Tổng số xe thanh lý:              84  xe 
 
3.7 Công ty CP Đại lý Vận tải Hàng không Mai Linh 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 63,75% và quyền biểu quyết 51% (theo báo cáo 
tài chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh). 

Doanh thu thuần năm 2012 đạt 25,58 tỷ đồng, giảm 6,3% so năm 2011. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 364,06 triệu đồng, so với năm 2011 (âm 168,43 triệu động) đã chuyển lỗ 
thành lãi.  

 Phương hướng kinh doanh năm 2013 

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

 Doanh thu thuần:        26.700.000.000  đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:             270.000.000  đồng 
 
3.8 Công ty TNHH Địa ốc Mai Linh 

Tỷ lệ lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là 53% và quyền biểu quyết 53% (theo báo cáo tài 
chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh). 

Doanh thu thuần năm 2012 đạt 1,13 tỷ đồng, giảm 89,4% so năm 2011. 

Lợi nhuận sau thuế đạt âm (-) 303,82 triệu đồng, so với năm 2011 (137,32 triệu động) giảm 
321,3%.  

 Phương hướng kinh doanh năm 2013 

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

 Doanh thu thuần:          7.000.000.000  đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:             840.000.000  đồng 
 
3.9 Công ty CP Nhật Hồ 

Công ty Cổ phần Nhật Hồ đã ngưng hoạt động và đang làm thủ tục giải thể, chưa được kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2012. 
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4. Tình hình tài chính 
4.1. Tình hình tài chính 
 

Công ty mẹ Hợp nhất 
Chỉ tiêu 2011 2012 Tăng  / 

(giảm) 
2011 2012 Tăng /  

(giảm) 
Tổng giá trị tài sản 3.172,81 2.979,63 (6,09%) 5.641,89 5.507,27 (2,38%) 
Doanh thu thuần 792,49 851,54 7,45% 3.083,76 2.902,68 (5,87%) 
Lọi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 

3,18 10,04 216,28% (202,29) (51,60) 74,49% 

Lọi nhuận khác 3,51 (8,18) (332,99%) 23,71 47,09 98,58% 
Lợi nhuận trước thuế 6,69 1,87 (72,09%) (178,58) (16,70) 90,65% 
Lợi nhuận sau thuế 6,69 1,87 (72,09%) (196,46) (33,26) 83,07% 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 76 đồng 21 đồng (72,37%) (2.328) đồng (264) đồng 88,66% 
 
Doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31/12/2012 là 2.902,68 tỷ đồng, giảm 5,87% 
so với cùng kỳ năm 2011. Điều này tương ứng với tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 
31/12/2012 là 5.507,27 tỷ đồng, giảm 2,38% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên lợi nhuận của 
Tập đoàn đã tăng 83,07% so với 2011 nhờ chính sách cắt giảm các chi phí không hợp lý như: chi 
phí quản lý, chi phí bán hàng, chí phí tài chính góp phần gia tăng lợi nhuận. 

Các chỉ tiêu khác 

Doanh thu từ hoạt động taxi 2012 là 2.149,27 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,65% doanh thu hợp nhất 
tập đoàn, giảm 2,01% giảm so với năm 2011 nhưng vẫn là ngành kinh doanh chủ lực của Tập 
đoàn. 

 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Riêng Hợp nhất STT Chỉ số Phân 
loại 

2011 2012 2011 2012 

1 
ROA (HĐ kinh doanh không 
kể chi phí lãi vay) 10,29% 6,91% 7,10% 8,10% 

2 
ROE (HĐ kinh doanh không 
kể chi phí lãi vay) 40,48% 27,41% 63,06% 92,06% 

3 
ROS (HĐ kinh doanh không 
kể chi phí lãi vay) 39,38% 24,95% 12,48% 15,55% 

4 ROA (tổng hợp) 0,22% 0,06% -3,74% -0,30% 

5 ROE (tổng hợp) 0,76% 0,24% -23,26% -3,41% 

6 ROS (tổng hợp) 

Hiệu 
quả 
hoạt 
động 

0,84% 0,22% -6,61% -1,15% 
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7 Thanh toán hiện thời 1,02 lần 0,96 lần 0,61 lần 0,54 lần 

8 Thanh toán nhanh 1,01 lần 0,96 lần 0,59 lần 0,52 lần 

9 Tổng nợ trên tổng tài sản 75,60% 73,96% 83,36% 84,11% 

10 Tổng nợ trên vốn chủ 3,10 lần 2,84 lần 9,31 lần 9,74 lần 

11 
Thanh toán lãi vay (EBIT/lãi 
vay) 1,02 lần 1,01 lần 0,68 lần 0,96 lần 

12 
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt 
CCC 132 ngày 109 ngày 33 ngày 32 ngày 

13 Xếp hạng tín nhiệm (S&P) B- B CCC B- 

14 Xếp hạng tín nhiệm (CRV) 

Rủi ro 
tài 

chính 

B B CCC B 
Các mức rủi ro B, B+ :  Đi vay không cần hoặc cần tài sản thế chấp, lãi suất trung bình.  
                         CCC,B - : Đi vay không cần tài sản thế chấp, lãi suất trung bình. 

15 Vòng quay TS ngắn hạn 0,82 vòng 0,80 vòng 2,32 vòng 2,17 vòng 

16 Vòng quay TS dài hạn 0,39 vòng 0,43 vòng 0,76 vòng 0,69 vòng 

17 Vòng quay Tổng tài sản 0,26 vòng 0,28 vòng 0,57 vòng 0,52 vòng 

18 Số ngày tồn kho 2 ngày 1 ngày 8 ngày 9 ngày 

19 Số ngày phải thu 144 ngày 126 ngày 44 ngày 46 ngày 

20 Số ngày phải trả 

Quản lý 
tài sản 

14 ngày 17 ngày 19 ngày 22 ngày 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1. Cổ phần 

- Tên tổ chức phát hành:  Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 
- Vốn thực góp:    875.901.380.000 đồng 

- Tổng số cổ phần :   87.590.138 cổ phiếu 

-  Mã chứng khoán:    MLG 
-  Loại cổ phần:     Cổ phần phổ thông 

-  Cổ phiếu quỹ:     92.240 cổ phiếu 
- Cổ phần tự do chuyển nhượng:  87.497.898 cổ phiếu 

5.2. Cơ cấu cổ đông 

Cổ Đông SL Cổ Đông SL Cổ Phần Tỷ lệ (%) 

Cổ đông trong nước 6.528 83.167.238 94,95% 

Cổ đông nước ngoài 47 4.422.900 5,05% 

Tổng cộng 6.575 87.590.138 100% 
 
Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước: 

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước: 

Cổ Đông SL Cổ Đông SL Cổ Phần Tỷ lệ (%) 

Cổ đông chiến lược                   2             849.450  0,97% 
Tổ chức 

Cổ đông khác 13 10.012.600 11,43% 

Sáng lập viên 9 45.935.122 52,44% 

CB_NV MLG 161 321.391 0,37% Cá nhân 

Cổ đông khác 6.343 26.048.675 29,74% 

Tổng Cộng 6.528 83.167.238 94,95% 

 
Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần) 

Họ và tên SL Cổ Phần Tỷ lệ (%) 

Ông Hồ Huy 
Địa chỉ: 270/35 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 

CMND số: 02314187 
41.402.725 47,27% 

 
Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: 

Thông tin chi tiết về cơ cấu Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài  

Cổ Đông SL Cổ Đông SL Cổ Phần Tỷ lệ (%) 

Tổ chức 7 3.632.325 4,15% 

Cá nhân 40 790.575 0,90% 

Tổng cộng 47 4.422.900 5,05% 
 
Thông tin chi tiết về cổ đông lớn 

Cổ Đông SL Cổ Phần Tỷ lệ (%) 

NHÓM CỔ INDOCHINA CAPITAL ADVISORS LIMITED 1.099.688 2,88% 
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Indochina Consortium Partners I Limited 852.591 
UW INDOCHINA VIETNAM IV LIMITED 467.876 

ĐÔNG 
INDOCHINA 

CAPITAL 
CTY CPCK MÊKÔNG 99.450 

 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 4.316.775 4,93% 

 
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Không có. 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Cổ phiếu quỹ: 92.240 CP. Không có giao dịch phát sinh trong năm. 

5.5. Các chứng khoán khác 

Không có. 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Năm 2012, Ban Lãnh Đạo Tập đoàn Mai Linh đã thực hiện công tác tái cấu trúc quyết liệt và 
mạnh mẽ, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh của toàn hệ thống lấy hoạt động của ngành vận tải taxi 
làm chủ đạo, cắt giảm triệt để những nhân sự chưa phù hợp cũng như những chi phí chưa thật 
sự cần thiết nhằm hướng đến mục tiêu hiệụ quả. Toàn hệ thống Mai Linh cũng đã cố gắng đầu tư 
phương tiện, thay đổi sách lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của khách 
hàng. 

Trong những điều kiện khó khăn như đã nêu, nhưng với nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức 
của thời kỳ hậu khủng hoảng, trong năm 2012, Tập đoàn Mai Linh đã đạt được một số kết quả 
như sau: 

Đơn vị : Tỷ đồng 

Chỉ tiêu KH 2012 TH 2012 % Hoàn 
thành TH 2011 % Tăng trưởng 

so năm 2011 

HỢP NHẤT - TẬP ĐOÀN MAI LINH  

Doanh thu thuần 3.086 2.902,68 94,1% 3.083,76 (5,9%) 

Lợi nhuận sau thuế 63 (33,26) (52,8%) (196,46) 83,1% 

RIÊNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH   

Doanh thu thuần 800 851,54 106,4% 792,49 7,5% 

Lợi nhuận sau thuế 20 1,87 9,3% 6,69 (72,1%) 
 

Biểu đồ doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh năm 2012 Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 

CƠ CẤU DOANH THU

Bán BĐS
0,0%

DV cho thuê 
xe, mặt bằng

1,2%

Dịch vụ sửa 
chữa
2,1%

DV taxi 
73,7%

DV bán xe, 
vật tư, phụ 
tùng, may 
mặc, chăn 

nuôi
8,2%

DV khác
3,2%

DV khách 
sạn, đào tạo

0,1%

Quản lý xe 
hợp tác

2,0%

DV xe cho 
thuê
6,5%

DV buýt
0,2%

DV bán vé, 
du lịch
2,9%  

KHU VỰC 
DOANH THU THUẦN 

HỢP NHẤT 2012 

MIỀN BẮC 1.168,92 tỷ đồng 

MIỀN TRUNG 389,67 tỷ đồng 

VÙNG NAM TRUNG BỘ & TN 456,50 tỷ đồng 

VÙNG TP.HCM 488,41 tỷ đồng 

THƯƠNG MẠI MAI LINH 225,12 tỷ đồng 
 
Nguyên nhân chủ yếu là do: 
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Sự phát triển nhanh và rộng khắp trên cả nước đã đưa Mai Linh trở thành một thương hiệu nổi 
tiếng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro bên trong, do nguồn lực (bao gồm cả nhân lực, 
và tài lực) chưa đáp ứng đủ và kịp thời cho nhu cầu phát triển của Tập đoàn. 

Từ năm 2008, cả thế giới bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính, Nhà Nước 
Việt Nam cũng bắt buộc phải nhiều lần điều chỉnh chỉnh sách tiền tệ, làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của doanh nghiệp trong đó có Mai Linh. Đặc biệt giai đoạn cuối 2010 – đến đầu năm 2012, 
lãi suất cho vay có thời điểm năm 2011 lên đến 26%/ năm và giảm chậm trong năm 2012, phần 
nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến Mai Linh với số lượng xe taxi lớn nhất nước mà hầu hết số xe 
này được tài trợ từ 70% --> 75% vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng. Chi phí tài chính tăng cao, 
thêm vào đó chỉ số CPI cao năm 2011 kéo theo các chi phí đầu vào doanh nghiệp tăng từ năm 
2011 đến năm 2012 chưa giảm khiến đời sống người dân khó khăn, nhu cầu sử dụng taxi giảm 
(theo số liệu của Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng TP.HCM thì sản 
lượng vận chuyển năm 2012 của taxi TPHCM chỉ bằng 94% so với năm 2011) làm cho giá cước 
taxi không tăng được tương ứng với chi phí đầu vào. Đây là nguyên nhân chính làm cho việc kinh 
doanh của Tập đoàn không đạt hiệu quả trong những năm qua. 

Kinh doanh không đạt hiệu quả, dòng tiền lưu thông giảm dần, van tín dụng bị thu hẹp … thiếu hụt 
nguồn vốn kinh doanh khiến Mai Linh buộc phải vay ngắn hạn của các cá nhân và tổ chức bên 
ngoài. 

Nhưng qui luật thị trường luôn khắc nghiệt với bất kỳ lĩnh vực nào và bất lỳ doanh nghiệp nào, mà 
trong đó Mai Linh cũng không ngoại lệ. Trong khi Mai Linh lo giải quyết các vấn đề nội tại, các 
doanh nghiệp khác đã tranh thủ thời cơ đầu tư mạnh mẽ, gia tăng sức ép với Mai Linh ở hai thị 
trường chủ lực là TP.HCM và Hà Nội. Đến thời điểm này, Mai Linh đã xa dần vị trí số một và 
doanh thu sụt giảm ở hai thị trường chủ lực trên, điều mà chưa từng xảy ra trong suốt chặng 
đường phát triển Mai Linh. 

Chính vì vậy, Mai Linh đã quyết liệt tái cấu trúc bộ máy, mạnh tay loại bỏ các ngành kinh doanh 
không hiệu quả và không phải là thế mạnh của mình, chỉ giữ lại ngành nghề kinh doanh cốt lõi là 
vận tải taxi, sắp xếp lại nhân sự, tiết giảm triệt để chi phí nhằm đưa Tập đoàn vượt qua cơn 
khủng hoảng. 

Những kết quả của năm 2012 tuy nhỏ bé nhưng đã chứng minh ý chí quyết tâm vượt qua khó 
khăn thử thách để tiếp tục vươn lên, khẳng định thương hiệu Mai Linh trên thị trường Việt Nam, 
duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải taxi trên cả nước 

 Sự tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2012: 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm trước của Mai Linh là âm (-) 178,58 tỷ đồng thì trong năm 
2012 là âm (-) 16,7 tỷ đồng. Đây thực sự là một cố gắng vượt bậc trong tình hình khó khăn chung 
của nền kinh tế. 

TĂNG TRƯỞNG
DOANH THU & LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

TỔNG TÀI SẢN
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 Các chi phí tiết giảm năm 2012: 
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SO SÁNH CHI PHÍ 2011 - 2012
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Theo biểu đồ chi phí trên doanh thu thuần so sánh giữa 2 năm 2011 và 2012 thì tất cả các loại chi 
phí hợp nhất trên doanh thu thuần của Tập đoàn Mai Linh đều giảm (loại yếu tố thay đổi doanh 
thu thì giá vốn giảm 1% là 31,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 1,5% là 42,2 tỷ đồng, chi phí quản 
lý giảm 0,4% là 9 tỷ đồng trong đó chi phí nhân viên giảm 1,6 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 2,4% 
là 70 tỷ đồng). Đây là kết quả phấn đấu mạnh mẽ của toàn thể gần 27.000 cán bộ, nhân viên dưới 
sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Mai Linh. 

Riêng tại Công ty CP Tập đoàn Mai Linh thì tổng chi phí lương thực tế 2012 so với cùng kỳ giảm 
3,98 tỷ, tương ứng tỷ lệ giảm 15% và chi phí quản trị hành chính văn phòng giảm khoảng 2,5 tỷ. 
Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 đã tiết giảm tương ứng khoảng hơn 8,1 tỷ đồng. 

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khai thác taxi năm 2012: 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 
2011 

THỰC HIỆN 
2012 

TĂNG / 
GIẢM 

Số xe có b/q ngày 8.738 8.762 0,27% 

Số lượng xe cuối năm 9.439 9.905 4,94% 

Số cuốc xe b/q ngày 127.031 124.111 (2,30%) 

Giá cước thực tế b/q km 12.550 14.134 12,62% 

Hệ số lợi dụng quãng đường 55,57% 53,84% (3,11%) 

Doanh thu kinh doanh b/q ngày/xe 1.297.441 1.325.427 2,16% 
 
 Hoạt động đầu tư, thanh lý phương tiện trong năm 2012 
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toàn hệ thống Mai Linh

 
 
Trong năm 2012, Mai Linh đã cố gắng đầu tư thêm 1.260 xe và thanh lý tổng cộng 929 xe, nâng số xe 
của toàn hệ thống tính đến ngày 31/12/2012 là 10.557 xe, trong đó có 9.905 xe taxi, chủ yếu là dòng xe 
Toyota. 
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 Tình hình an toàn trong kinh doanh: 

Nhìn chung, tình hình an toàn trong kinh doanh năm 2012 tốt hơn năm 2011. Số vụ va chạm năm 2012 
trong ngành kinh doanh dịch vụ taxi đã giảm đáng kể với tỷ lệ giảm đạt 13,9%. 

Số vụ va chạm giảm có thể là do thống kê chưa đầy đủ nhưng chủ yếu là do hạ tầng giao thông, đặc 
biệt là tại TP.HCM đã cải thiện đáng kể cũng như việc tập huấn Nghị định 33 và gần đây nhất là Nghị 
định 71 đã bắt đầu phát huy tác dụng, tạo tâm lý tức thời cho lái xe nên sau tập huấn, số vụ có giảm. 



Báo cáo thường niên 2012 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh    Trang 32/59 

2. Tình hình nhân sự 
Số liệu nhân sự toàn Tập đoàn MLG tính đến 31/12/2012 là: 26.187 người (không bao gồm khu vực nước 
ngoài). 

So với cùng kỳ năm 2011, tổng số nhân sự MLG đã giảm 2,249 người tương ứng tỷ lệ giảm khoảng 8% (số 
liệu tháng 12/2011 là 28,436 người), trong đó tính riêng khối văn phòng gián tiếp giảm 388 người, tương ứng 
tỷ lệ giảm 18,6% (số liệu nhân sự bộ phận văn phòng gián tiếp là 2,087 người). 

Trong đó: 

Phân bổ theo Ngành/Miền/Khu vực 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Văn phòng Tập đoàn (gồm Ban Lãnh đạo MLG, VP. CTHĐQT và các ban chức năng MLG): 85 người. 

 Hợp nhất – Tập đoàn Mai Linh (không bao gồm các đơn vị thành viên thuộc vùng Tây Nam Bộ, Đông 
Nam Bộ, ML Express và ML Đông Đô, Trường Mai Linh, các đơn vị liên kết khác) : 20,387 người 

 Tên Đơn vị Số lượng 
nhân sự 

Tên Đơn vị Số lượng  
nhân sự 

Văn phòng Tập đoàn 85 Miền Trung 5,490 
Công ty Cp. TĐ ML 63 MTC 171 
Xe cho thuê 412 Du lịch 30 
Miền Nam 5.066 Địa ốc 15 
Miền Bắc 8.410 Đào tạo 6 

MLG 20.387 
 
Phân loại theo đối tượng trực tiếp - gián tiếp 

Hiện nay với 26.187 người, số lượng nhân sự bộ phận trực tiếp chiếm tỷ lệ 93,5% và đội ngũ văn phòng 
gián tiếp chiếm 6,5%. So với thời điểm 6 tháng đầu năm 2012: bộ phận trực tiếp chiếm tỷ trọng 92,7% và 
bộ phận gián tiếp chiếm tỷ trọng 7,3% thì tỷ trọng đội ngũ gián tiếp đã giảm tương ứng 0,8% và tăng tương 
ứng đối với bộ phận trực tiếp. 
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Chức năng Số lượng 
(người) Tỷ lệ % 

Bp. Văn phòng - gián tiếp 1.699 6,49% 

Bp. Trực tiếp 24.488 93,51% 
MLG 26.187 100% 

 
+ Bp. Văn phòng gián tiếp bao gồm: Ban TGĐ, Ban GĐ, Trưởng/phó Ban/ Phòng nghiệp vụ chức năng và 
CBNV các Bp. Nghiệp vụ chức năng; 

+ Bp. Trực tiếp bao gồm: Bp. KDTT – bán vé, Tổng đài, Điều hành bãi giao ca, Điều hành điểm tiếp thị, 
nhân viên các bãi giao ca, thợ BDSC, lái xe kinh doanh (Taxi, Express, Xe cho thuê, Bus), CNSX và các 
đối tượng trực tiếp khác. 

Phân loại theo độ tuổi 

 
Độ tuổi trung bình Tỷ lệ % 

Dưới 30 48,93% 
Từ 30 - < 40 31,79% 
Từ 40 - <50 12,66% 

Từ 50 - <60 5,27% 
Từ trên 60 1,35% 

Tổng 100% 

 
Phân loại theo thâm niên 

 
Thâm niên Tỷ lệ % 

Dưới 1 năm 41,03% 

Từ 1 - < 3 33,8% 

Từ 3 - < 6 18% 

Từ 6 - < 10 5,4% 

Từ trên 10 1,9% 
Tổng 100% 
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3. Tình hình tài chính 
3.1. Tình hình tài sản 

Tổng tài sản đầu năm trước 2011 là 5.641,89 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.350,37 tỷ 
đồng chiếm 23,93% và tài sản dài hạn là 4.291,53 tỷ đồng chiếm 76,07% trong cơ cấu tài sản.  

Tổng tài sản cuối năm 2012 là 5.507,27 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.344,84 tỷ đồng 
chiếm 24,41% và tài sản dài hạn là 4.162,43 tỷ đồng chiếm 75,59% trong cơ cấu tổng tài sản. 
Như vậy có thể thấy quy mô tài sản của Tập đoàn đã giảm 2,38% so với năm 2011. 

 

Trong năm vừa qua, Tập đoàn đã chi đầu tư mua sắm thiết bị tài sản cố định và các tài sản dài 
hạn khác với tổng giá trị là 398,43 tỷ đồng, cùng lúc thanh lý các tài sản dài hạn có hiệu suất sử 
dụng thấp. Nhờ linh hoạt hóa danh mục đầu tư vào các loại tài sản, kết quả là hệ số ROA tăng từ 
mức âm 3,3% trong năm 2011 lên mức âm 0,3% cho năm 2012. 

3.2. Tình hình nợ phải trả 

- Tổng nợ phải trả của Tập đoàn cuối năm 2012 là 4.631,98 tỷ đồng giảm 1,51% so với năm 2011. 
Trong đó tổng nợ ngắn hạn là 2.504,33 tỷ đồng chiếm 54,06% trong nợ phải trả, tổng nợ dài hạn 
là 2.127,65 tỷ đồng chiếm 45,94% trong nợ phải trả.  

- Trong cấu trúc tài chính thì các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng là 322,45 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 
23,66% trong tổng nợ ngắn hạn và chiếm 6,96% trong tổng nợ. Những khoản vay ngắn hạn từ 
ngân hàng có thời hạn từ 4 đến 12 tháng, lãi suất từ 1,42%/ tháng đến 1,75%/ tháng, được đảm 
bảo bằng quyền sử dụng đất của Tập đoàn, toàn bộ số dư tiền gửi bằng VND và ngoại tệ, toàn bộ 
nguồn thu hợp pháp khác. Vay dài hạn ngân hàng là 187,82 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15,59% trong 
tổng nợ dài hạn và chiếm 4,05% trong tổng nợ. các khoản vay dài hạn từ ngân hàng có thời hạn 
từ 48 tháng đến 60 tháng, lãi suất từ 1%/ tháng đến 1,42%/ tháng được thế chấp bằng tài sản 
hình thành từ vốn vay.  

- Theo chiến lược tái cấu trúc Tập đoàn thì sẽ tiến hành tăng vay nợ dài hạn, giảm nợ vay ngắn 
hạn để tiến đến trạng thái an toàn tài chính. Khả năng thanh toán hiện thời tuy thấp so với mức 
trung bình ngành nhưng Tập đoàn đã chủ động sắp xếp, lên kế hoạch chi trả các khoản nợ. Ngoài 
ra các khoản nợ phải thu của Tập đoàn cũng giảm chứng tỏ khả năng thu hồi nợ khá tốt, góp 
phần giảm thiểu rủi ro thanh khoản của Tập đoàn. 
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4. Công tác chính trị xã hội: 

 Công tác tổ chức Đảng 

- Vận động CB/NV tích cực lao động, thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức. Tổ chức Đảng bộ 
học nghị quyết 4 Trung Ương Đảng khóa XI và học nghị quyết TW5; 

- Để nâng cao nhận thức từng chi bộ, Đảng ủy đã kết hợp với Lãnh đạo Công ty tổ chức cho cán 
bộ, nhân viên học tập và làm theo gương Bác Hồ bằng chuyển thể ca kịch bằng chương trình sân 
khấu hóa vở “ Lời Người sáng mãi lòng ta” với 17.983 người tham dự trong 51 buổi biểu diễn tại 
38 tỉnh thành từ ngày 19/09/2012 đến 15/10/2012; 

- Cùng ban Giám đốc kiểm tra, giám sát các khâu chuyên môn nhằm giảm thất thoát; 

- Phát động sáng tác, thơ, ca, kịch, …, huy hiệu, kỷ niệm chương kỷ niệm “ Mai Linh tuổi 20”; 

- Soạn thảo thư ngỏ hưởng ứng lời kêu gọi của CTHĐQT, phát huy tinh thần tự cứu lấy mình, và 
“Phòng chống khủng hoảng” đến 31/1/2013 đạt 70 tỷ. 

 Công tác Cựu chiến binh 

- Làm thủ tục giải quyết cho các hội viên ở các tỉnh, thành chuyển về địa phương; 

- Kết hợp chính quyền và đoàn thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 

- Tổ chức tuyên truyền trong hội nhân dịp các ngày lễ lớn 3/2, 30/4, 1/5, 27/7, 2/9 và 19/8; 

- Tham gia hội diễn văn nghệ với Hội Cựu chiến binh Quận 1 giao lưu và đạt 1 giải nhì và 2 giải 3; 

- Kết nạp và làm thẻ cho cựu chiến binh vào hội nhằm nâng cao lực lượng nòng cốt trong đơn vị; 

- Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 4/2012 đã tổ chức thành công tốt đẹp; 

- Xây dựng các Chi hội Cựu chiến binh nơi ML đang kinh doanh, kết nạp 16 hội viên trong đó có 2 
cựu chiến binh. 

 Hoạt động Công đoàn 

- Động viên người lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; 100% đoàn viên công đoàn và 
NLĐ tham gia chương trình phát huy nội lực ứng trước tiền thương hiệu đạt 15 tỷ; 

- Thăm hỏi người lao động ốm đau, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro 
tổng chi 1,5 tỉ, chi tặng quà cho con CBNV học giỏi, ngày tết trung thu cho 20.000 cháu tổng chi 1 
tỷ. 

- Các ban ngành khen thưởng nhiều tấm gương người tốt việc tốt; 

- Khen thưởng hàng trăm lái xe các đơn vị có doanh thu cao trong 6 tháng đầu năm; 

- Trung tâm xe cho thuê được UBAT giao thông quốc gia -TLĐLĐ VN tặng cúp doanh nghiệp Lái 
xe an toàn và 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Lái xe an toàn; 

- Tham gia ủng hộ 100 triệu đồng cho “Tấm lưới nghĩa tình vì Trường sa thân yêu”; 

- Ngày 22/12/2012 Đại hội Công đoàn Tập đoàn đã thành công tốt đẹp. 

 Hoạt động Đoàn Thanh niên: 

- Tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Tập Đoàn Mai Linh nhiệm kỳ 2012 – 2014; 

- Thành lập 4 chi đoàn: Mai Linh Express, Chi nhánh NTB&TN, Mai Taxi, MTC; 

- Củng cố lại các chi đoàn trực thuộc tại TP.HCM. Tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn cơ 
sở và của Quận đoàn 1; 

- Tham gia cuộc thi an toàn giao thông do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức, tham gia cuộc thi hãy 
giữ lấy an toàn do Quận đoàn tổ chức và đoạt giải 3 và giải cổ động viên tích cực; 
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- Tham gia bữa cơm từ thiện tại viện dưỡng lão Vinh Sơn - Bình Thạnh, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 
tại khu chế xuất Linh trung và Huyện Cần Giờ; 

- Công trình Đoàn Thanh niên là căn nhà tình bạn tại huyện Cần Giờ trị giá 20.000.000đ; 

- Đoàn Thanh niên MLG nhận bằng khen Trưng Ương Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 Các hoạt động phong trào 

- Tổ chức phong trào thi đua: Lái xe an toàn, doanh thu cao, trung thực, phát huy nội lực hợp tác 
kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh; 

- Quyết tâm tăng xe Taxi giá rẻ (Kia Morning), tân trang xe sạch đẹp phục vụ khách hàng Tết; 

- Chuẩn bị cho CBNV đón Xuân 2012 vui vẻ, tiết kiệm và an toàn; 

- Khen thưởng những gương sáng quý 4 và cả năm 2012; 

- Chia sẻ khó khăn với MLG, tự ổn định tư tưởng khi lương chậm, không lãn công, đình công; 
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5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
- Tổ chức lại mô hình theo hướng tinh gọn với “Hiệu quả là chân lý cứng” để linh hoạt, hiệu suất 
cao; 

- Đội ngũ chuyên nghiệp, giỏi một việc, làm tốt nhiều việc; 

Tập đoàn đã hình thành nhóm nghiên cứu tổ chức quản lý (Nhóm nghiên cứu thay đổi) để thực 
hiện nhanh chóng và hiệu quả chiến lược “Một Mai Linh” trong 3 – 5 năm, cụ thể: 

- Một văn phòng; 

- Một bộ máy điều hành quản lý; 

- Một nguồn tài chính chung hợp nhất; 

- Một người quản lý. 

Đối với việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 _ tiến trình thay đổi bắt đầu khởi động từ tháng 
02/2012 và chính thực thực hiện từ 04/2012. Tính đến thời điểm cuối năm 2012, Công ty đã: 

- Từng bước xây dựng cấu trúc bộ máy theo định hướng tinh gọn giảm cấp trung gian, tăng 
cường đội ngũ bán hàng trực tiếp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Cụ thể: 

+ Định hướng cấu trúc và tổ chức lại mô hình theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý còn 3 
miền: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Phân định lại địa bàn hoạt động kinh doanh; 

+ Xóa bỏ cơ chế khu vực thuộc các miền. Cụ thể: xóa bỏ trung gian khu vực NTB&TN, khu 
vực ĐNB và khu vực TNB; 

+ Tạm ngưng hoạt động và giải thể các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, lỗ như Trạm 
dừng chân Cái Bè, Công ty CP Năng lượng Mai Linh, tạm gưng kinh doanh taxi tại Vị Thanh do 
qui mô thị trường có qui mô nhỏ… hoặc chuyển theo hình thức khoán, nhượng quyền như tại Phú 
Quốc, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cao lãnh, Bình Phước…; 

+ Tổ chức lại công việc, giảm bộ máy gián tiếp và thực hiện theo định hướng Một bộ máy 
Quản lý – Điều hành & Kiểm soát. 

- Tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (chỉ riêng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đã tiết giảm 
trong năm 2012 khoảng 6,5 tỷ đồng); 

- Tăng cường và tập trung thực hiện các chương trình huấn luyện đào tạo nội bộ. 
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6. Kế hoạch phát triển trong năm 2013 

6.1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2012  

 
 Kinh tế-xã hội năm 2013 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của 
suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro và tại hầu hết các nước trong khu vực. Tốc độ tăng 
trưởng của các nền kinh tế mới nổi tại Châu Á theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ là 5,9%. Việt 
nam cũng đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 5,5%. Chỉ tiêu này tuy có cao hơn mức đạt năm 
2012 (5,03%) nhưng theo các chuyên gia thì GDP Việt Nam dựa trên đầu tư công, FDI (vốn nước 
ngoài) và tín dụng và trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không thuận lợi và nguồn lực giới hạn của 
Việt Nam như hiện nay thì chưa thể mong đợi triển vọng khởi sắc được nhiều. Chính điều này 
cho thấy chắc chắn Mai Linh sẽ bị ảnh hưởng bởi mức độ tăng trưởng thấp của nền kinh tế. 

 Do tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2012 chưa được như mong đợi cộng thêm viễn 
ảnh không sáng sủa về việc giá dầu tăng bởi nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới dự kiến tăng thêm 1 
triệu thùng mỗi ngày mà theo ông Thái Văn Chung, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa 
TPHCM thì nhiên liệu chiếm đến 45% - 50% chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải hàng 
hóa khiến chi phí giá vốn của Mai Linh sẽ không giảm mà còn có xu hướng tăng dẫn đến không 
đạt lợi nhuận mong muốn. 

 Mặt khác, kinh tế trì trệ, thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn 
đến nhu cầu sử dụng dịch vụ đi lại cũng giảm theo. Chỉ riêng năm 2012, sản lượng vận chuyển 
của taxi TPHCM chỉ bằng 94% so với năm 2011 nên khả năng trong năm 2013, sản lượng sẽ tiếp 
tục giảm tiếp với mức giảm cao hơn. Sự sụt giảm này sẽ tác động đến doanh thu của Mai Linh 
dẫn đến khả năng tăng trưởng âm. 

 Do tình hình nợ xấu chưa được xử lý nên khả năng các tổ chức tín dụng xiết chặt tín dụng đối 
với các doanh nghiệp khiến cho nguồn vốn tài trợ hoạt động và phát triển của Mai Linh bị hạn chế. 

 Mặt khác, Mai Linh phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng nội tại như: Lương chậm, nợ 
BHXH, BHYT, thuế, trả lãi, gốc cho nhà góp vốn chậm, mạng truyền thông đưa nhiều tin không tốt 
về Mai Linh, khách hàng không gia hạn hợp đồng vay dẫn đến khả năng chậm phục hồi. 

6.2. Mục tiêu phát triển năm 2013 

Hoạt động kinh doanh: 

(1) Mục tiêu năm 2013 của toàn hệ thống Mai Linh là đầu tư mới 1.244 phương tiện; 

(2) Đảm bảo dịch vụ taxi giữ vững vị trí hàng đầu ở các thị trường trọng điểm như Hà Nội, 
TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ; Duy trì vị trí dẫn đầu ở các thị trường cấp 2 mà mai Linh 
đang có mặt  

(3) Chỉ tiêu đề ra trong năm 2013 của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh là doanh thu hợp nhất 
toàn hệ thống phải đạt 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống dự kiến kế hoạch là 22 tỷ 
đồng; 

(4) Kiểm soát chặt chẽ và tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp & chi phí tài chính. 

Hoạt động tổ chức – nhân sự: 

(1) Tổ chức lại bộ máy quản lý theo định hướng “Một Mai Linh” để hoạt động hiệu quả. 
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(2) Mục tiêu cấu trúc gọn nhẹ, linh hoạt và trọng tâm, duy nhất lúc này là xây dựng đội ngũ: 
ổn định tư tưởng, đủ tâm, đủ kiến thức – kỹ năng - năng lực. 

(3) Rà soát lại đội ngũ lao động hiện tại, tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ. 

(4) Rà soát lại toàn bộ các văn bản, qui trình, qui định liên quan trong công tác quản trị nguồn 
nhân lực đảm bảo phù hợp theo luật định (Luật lao động hiệu lực từ 01/5/2013) và điều kiện thực 
tế các đơn vị. 

(5) Thu hút, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế. 

6.3. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 

6.3.1. Đầu tư phương tiện năm 2013 

Tiếp tục đầu tư mới tăng thêm 1.244 xe các loại cho toàn hệ thống trên cơ sở các đơn vị Mai Linh 
miền tự cân đối nguồn vốn đầu tư từ thanh lý xe, vốn tự có và vốn vay. 
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6.3.2.   Kế hoạch kinh doanh năm 2013 
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6.4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 

6.4.1.  Công tác quản lý – kinh doanh 

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2013 

HỢP NHẤT – TẬP ĐOÀN MAI LINH   

Doanh thu  2.900 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng 

RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH   

Doanh thu  800 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế 7,2 tỷ đồng 
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a. Phát triển số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ taxi bằng thẻ MCC; 

b. Duy trì doanh thu ở tất cả các khu vực, mảng kinh doanh, chú trọng vào taxi; 

c. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại các bãi giao ca, các điểm tiếp thị và đặc biệt là hoạt động 
kinh doanh của nhân viên lái xe; 

d. Cắt giảm mạnh mẽ chi phí không cần thiết đặc biệt là chi phí bán hàng giảm so với mức đã 
đạt được năm 2012, thực hành tiết kiệm trong hoạt động kinh doanh – tiếp thị, chi phí quản lý 
doanh nghiệp, chi phí bán hàng; 

e. Đảm bảo phối hợp hài hòa lợi ích của: Khách hàng - Công ty – Nhân viên. 

6.4.2.  Quản lý nguồn nhân lực 

a. Tiếp tục thực hiện công tác Tái cấu trúc – thực hiện tiến trình thay đổi giai đoạn 2; 

b. Hoàn tất công tác định biên nhân sự các ban/phòng chức năng, sáp nhập Mai Linh Miền Nam; 

c. Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc các ban/ phòng chức năng, 
các qui trình nghiệp vụ,….; 

d. Tiếp tục đầu tư đào tạo dài hạn, tăng cường huấn luyện - tập huấn - đào tạo nội bộ; 

e. Triển khai quy chế lương kết hợp cứng + mềm đối với BGĐ các đơn vị, phối hợp xây dựng 
các cơ chế lương khoán cho đội ngũ bán hàng; 

f. Xây dựng quy chế lương công ty mẹ, tiến đến khoán quỹ lương và kiểm soát quỹ lương đối 
với Bp. Gián tiếp (Văn phòng); 

g. Rà soát và điều chỉnh/bổ sung quy chế lương khoán đối với đối tượng trực tiếp (thợ BDSC, 
ĐH,…) thuộc MLMN, đối với bộ phận công nợ MLG, đối với bộ phận bán hàng. 

6.4.3.  Giải pháp tài chính 

a. Cơ cấu lại nguồn vốn đảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm dần tiến tới an toàn tài chính; 

b. Cắt giảm chi phí tài chính trên cơ sở cơ cấu lại các khoản nợ vay và điều chỉnh lãi suất vay 
phù hợp (giảm tối đa lãi suất vay cá nhân còn 14%/ năm); giản nợ vay cá nhân và các tổ chức 
bên ngoài thêm 2 năm để giảm áp lực thanh toán; 

c. Thực hiện và đẩy mạnh việc quản lý tài chính tập trung, tăng cường quản lý các nguồn thu để 
điều phối nguồn lực tài chính trong toàn hệ thống Mai Linh nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất; 

d. Đôn đốc, tăng cường thu hồi công nợ MCC nhằm đảm bảo dòng tiền hiệu quả; 

e. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí quản lý, chi phí bán hàng. 

6.4.4.  Công tác an toàn giao thông 

a. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với người lái xe, Không vi phạm luật 
giao thông đường bộ; 

b. Phát động phong trào lái xe an toàn, bảo quản và giữ gìn xe sạch đẹp;  

c. Giảm 50% số vụ va chạm, tai nạn so với năm 2012; 

d. Kiên quyết xử lý, chế tài đối với những lái xe vi phạm nội quy, quy định của Công ty về an 
toàn giao thông. 

Tổng Giám đốc 
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IV. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1. Thành viên của Hội đồng Quản trị 
Ngày 19/5/2011, Đại hội cổ đông thường niên Công ty đã bầu ra 5 thành viên Hội đồng Quản trị, 
gồm: 

- Ông Hồ Huy   Chủ tịch HĐQT 
- Ông Mai Hà Thanh Hùng  Thành viên 
- Ông Trương Quang Mẫn  Thành viên 
- Ông Hồ Quốc Phi   Thành viên 
- Ông Cao Xuân Trường  Thành viên 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 
Năm 2012, căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tiến hành tổ chức 01 
Đại hội Cổ đông thường niên, thực hiện 11 (mười một) cuộc họp HĐQT và ban hành 11 (mười 
một) Nghị quyết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT được ghi nhận 
trong Điều lệ Công ty để thực hiện các nội dung mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 đã 
giao. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của tất cả 
các thành viên HĐQT. 

Tại Đại hội Cổ đông cũng đã bầu Ô.Cao Xuân Trường thay thế Ô Hồ Hữu Lân trong thành phần HĐQT. 

Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng Quản trị đưa ra những chủ trương, 
chính sách định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám 
đốc thực hiện tốt vai trò của mình, phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông 
năm 2011 đã đề ra. Năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và quyết 
định do Hội đồng Quản trị ban hành.  

Tính đến ngày 31/12/2012, toàn hệ thống Mai Linh có 57 Công ty thành viên tham gia hợp nhất, 
trong đó có 9 công ty con là Công ty được đầu tư trực tiếp và 48 Công ty con là Công ty được đầu 
tư gián tiếp, giải quyết công ăn việc làm cho 26.187 người lao động. Trong đó, số lượng nhân sự 
bộ phận trực tiếp chiếm tỷ lệ 93,5% và đội ngũ văn phòng gián tiếp chiếm 6,5%. So với thời điểm 
6 tháng đầu năm 2012, tỷ trọng đội ngũ gián tiếp đã giảm tương ứng 0,8% và tăng tương ứng đối 
với bộ phận trực tiếp (số liệu 06 tháng đầu năm 2012: bộ phận trực tiếp chiếm tỷ trọng 92.7% và 
bộ phận gián tiếp chiếm tỷ trọng 7.3%), với tổng số phương tiện vận tải taxi là 9.905 xe (đầu tư 
mới 1.198 xe, thanh lý 732 xe), đưa tổng số xe toàn hệ thống lên 10.557 xe các loại. 



Báo cáo thường niên 2012 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh    Trang 42/59 

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
Trong bối cảnh năm 2012, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chưa thể phục hồi vẫn còn ảnh 
hưởng đến kinh tế Việt Nam mà đối tượng bị chi phối nhiều nhất chính là doanh nghiệp; lạm phát 
tăng cao làm ảnh hưởng đến giá vật tư nguyên liệu tăng, lãi suất vay của Việt Nam thuộc hàng 
cao nhất thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến các loại chi phí tài chính; chi phí đầu tư phương tiện 
tăng so với dự kiến do thuế trước bạ tăng; thị trường chứng khoán, tỷ giá ngoại tệ bất ổn, sự cạnh 
tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nhu cầu vốn đầu tư quá lớn, đã ảnh 
hưởng rất nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tình hình thực hiện 2012 so với kế hoạch: 

Đơn vị : tỷ đồng 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN % TH/KH 

Doanh thu thuần của Cty CP Tập đoàn Mai 
Linh (MLC) 800 tỷ   851,54 tỷ 106,4% 

Lợi nhuận sau thuế của MLC     20 tỷ  1,87 tỷ 9,3% 

Tổng doanh thu thuần hợp nhất MLG   3.086 tỷ  2.902,68 tỷ 94,1% 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MLG  63 tỷ (33,26 tỷ) (52,8%) 

 
Tiếp tục thực hiện phương án “Một Mai Linh” từ năm 2011 với một Văn phòng, một Bộ máy, một 
Nguồn tài chính, một Kế hoạch, một Chính sách, một Tiếng nói với phương châm ổn định để phát 
triển bền vững, năm 2012, Ban Lãnh đạo Mai Linh đã quyết liệt và mạnh mẽ tinh giản biên chế, 
cắt giảm những chi phí không hợp lý hoặc chưa cần thiết để tập trung chủ đạo vào ngành vận tải 
hướng đến mục tiêu hiệu quả và lợi nhuận. Các chính sách đầu tư xe mới, chiến lược kinh doanh 
được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Tính đến 31/12/2012, sau giai đoạn 1 tái cấu trúc, tổng số cán bộ nhân viên của riêng Công ty cổ 
phần Tập đoàn Mai Linh chỉ còn 148 người, giảm 31,76% so với cuối năm 2011. 
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4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

4.1.  Môi trường kinh doanh 

Năm 2013, kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái, nhất là khu vực đồng Euro và 
hầu hết các nước trong khu vực. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tốc độ tăng trưởng của nền kinh 
tế thế giới sẽ giảm từ 4,1% xuống 3,9%, trong đó tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế phát 
triển chỉ còn 1,9%, còn tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi tại châu Á là 5,9%.  

Tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2012 không được như mong đợi cộng thêm viễn cảnh 
không sáng sủa về khủng hoảng lương thực mang tính toàn cầu, hậu quả của hạn hán kéo dài từ 
năm 2012 và giá dầu tăng bởi nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới dự kiến tăng thêm 1 triệu thùng mỗi 
ngày.Trong khi đó, thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì 
trệ của nền kinh tế. 

Mặc dù Nhà nước đã đưa ra một số chính sách cân đối vĩ mô có những cải thiện nhưng hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 
Hàng tồn kho vẫn còn cao. Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết. Trước tình hình đó, ngày 07 
tháng 01 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 
hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương thực hiện 
đồng bộ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội cả năm. Tình hình kinh tế sụt 
giảm, thu nhập của người lao động bấp bênh, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm tăng đã ảnh 
hưởng đến sức mua của dân cư; đồng thời tâm lý của người tiêu dùng vẫn có xu hướng thắt chặt 
chi tiêu trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay điều này ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh 
doanh của Tập Đoàn. Mai Linh không tránh khỏi những ảnh hưởng đó, hiện còn: Lương chậm, nợ 
BHXH, BHYT, thuế, trả lãi, gốc cho nhà góp vốn chậm, mạng truyền thông đưa nhiều tin không tốt 
về Mai Linh, nhiều khách hàng không gia hạn hợp đồng. 

4.2. Định hướng chung 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh công tác thực hiện phương án Một Mai Linh; nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty, hướng tới mục tiêu: 

- Tập trung các nguồn lực vào một lĩnh vực chính là taxi. Thoái vốn, thanh lý tất cả các ngành 
nghề khác không liên quan đến vận tải taxi như Giáo dục, Thương mại, Xây dựng …. kể cả vận 
tải đường dài MLE. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã ĐHCĐ thường niên Công ty đề ra; 

- Giảm chi phí quản lý và các khoản chi phí khác không cần thiết; cải thiện các chính sách tiền 
lương, các chính sách đãi ngộ mang tính cạnh tranh; thực hiện tốt các quy định của Pháp luật về 
chế độ, chính sách đối với người lao động để đảm bảo thu hút nhân lực trong toàn hệ thống; 

- Định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, đảm bảo 
những bước tiến cho năm 2013 và những năm tiếp theo. 

4.3. Các chỉ tiêu kế hoạch 2013 

- Tổng doanh thu thuần MLC:        800.000.000.000  đồng 

- Lợi nhuận sau thuế MLC:            7.200.000.000  đồng 

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất Tập đoàn:   2.900.000.000.000  đồng 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn:        22.000.000.000   đồng 

Để đạt được những chỉ tiêu trên, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc định hướng phát 
triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao các hoạt động kinh doanh của Ban 
Điều hành nhằm đạt được những kết quả tốt nhất. 
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Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 

 

 

 

 

 

 





Báo cáo thường niên 2012 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh    Trang 45/59 

V. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 
1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ và tên CP sở hữu Tỷ lệ (%) Thay đổi trong 
năm 2012 

1 Ô. Tiêu Văn Hòa – Trưởng Ban KS 225 0,000256%  

2 Bà Vũ Hương Giang – Thành viên BKS 300 0,000342%  

3 Ô. Nguyễn Đỗ Phương – Thành viên BKS 11000 0,012558%  

 
2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai các hoạt động như sau: 

 Tham gia tất cả các cuộc họp (định kỳ và đột xuất) của  Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám 
đốc Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh có liên quan đến việc đề ra các kế hoạch, chiến lược cho hoạt 
động SXKD nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông Công ty, đây chính là hoạt động 
thực hiện việc chức năng giám sát quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Ban Kiểm Soát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty; đặc biệt trong công 
tác tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả nên đã góp phần giảm lỗ đáng kể so với năm 2011. Cụ thể, 
thành viên Ban KS đã cùng tham gia 16 lần họp HĐQT và các kỳ họp giao ban của Ban Điều 
hành Công ty; 

 Riêng Ban KS đã tiến hành họp định kỳ mỗi quý họp 1 lần; 

 Thực hiện việc Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tuân thủ và mức độ cẩn trọng trong quản lý 
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác Tài chính- Kế toán và lập báo cáo tài 
chính, báo cáo hợp nhất năm 2012; 

 Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty; 

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

3. Kết quả hoạt động giám sát và báo cáo tài chính: 

3.1. Hoạt động giám sát 

Công tác quản lý của Hội đồng Quản trị 

Năm 2012 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục trải qua những khó khăn chung, hàng loạt 
doanh nghiệp tiếp tục bị vỡ nợ, phá sản; đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch và 
thương mại. Với tình hình đó, HĐQT đã tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, 
thực hiện hoạt động quản lý của mình thông qua các Nghị quyết định kỳ hoặc bất thường, trên cơ 
sở quyết định 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 được quy định tại Điều lệ Công ty. Đặc biệt, chủ trương “Một 
Mai Linh” được tiến hành triển khai khẩn trương và quyết liệt nhằm giảm chi phi quản lý của toàn 
Tập Đoàn 

Hội đồng Quản trị cùng với Ban Điều hành Công ty đã nghiêm túc đánh giá những ưu, nhược 
điểm và nhận ra những thiếu sót trong việc định hướng đối với hoạt động SXKD trong thời gian 
qua. Do đó, ngay sau Đại hội cổ đông năm 2011, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công 
ty đã mạnh dạn thực hiện việc tiết giảm chi phí hành chính, chi phí nhân sự, thanh lý phương tiện 
kém hiệu quả, thu hẹp và tiến hành chấm dứt các hoạt động dịch vụ không hiệu quả, đề ra định 
hướng mới chỉ tập trung vào kinh doanh vận tải, trong đó kinh doanh vận tải taxi là cốt lõi. 

Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc 
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Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động điều hành Công ty trên cơ 
sở các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được. 
Sau khi thẩm định 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 A.A về báo cáo tài chính hợp nhất (Bảng cân đối 
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 đã tiến hành kiểm toán BCTC năm 2012 của Công ty Cổ phần tập đoàn 
Mai Linh đã có ý kiến: ngoại trừ một số ảnh hưởng của các vấn đề đã nêu trong báo cáo kiểm 
toán, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn Mai Linh tại ngày 31 tháng 12 nam 2012, cung như kết 
quả kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, 
phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên 
quan. 

3.2. Kết quả thẩm định các báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (American 
Auditing, tên viết tắt là A.A). Căn cứ vào Điều lệ, Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo 
cáo tài chính năm 2012 về một số chỉ tiêu tình hình tài chính của Công ty tính đến 31/12/2012 như 
sau: 

Kết quả kinh doanh năm 2012 

Chỉ tiêu KH 2012 TH 2012 % Hoàn thành 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 

Doanh thu 800.000.000.000 851.539.776.196 106,44% 

Lợi nhuận sau thuế 20.000.000.000 1.866.498.079 9,33% 

HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN MAI LINH 
Doanh thu 3.086.000.000.000 2.902.684.504.117 94,06% 

Lợi nhuận sau thuế 63.000.000.000 -33.256.361.246 -52,79% 
 
Lưu ý : Số liệu chỉ tính trên doanh thu thuần (Không tính trên tổng doanh thu) 

Sau khi thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của công ty, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của 
kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán A.A về báo cáo tài chính hợp nhất (Bảng cân đối 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). 

3.3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Hợp nhất Riêng MLG 
Chỉ Tiêu ĐVT Năm 

2011 
Năm 
2012 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

1. Cơ cấu Tài Sản      

Tỷ trọng TSLĐ & ĐTNH/ Tổng TS % 23,93 24,42 35,25 34,89 

Tỷ trọng TSDH/ Tổng TS % 76,07 75,58 64,75 65,11 

2. Cơ cấu Nguồn vốn      

Tỷ trọng Nợ/ Nguồn vốn % 83,36 84,11 75,60 73,96 

Tỷ suất vốn CSH/ Nguồn vốn % 8,95 8,63 24,40 26,04 

Hệ số Nợ phải trả/ Vốn CSH Lần 9,31 9,74 3,10 2,84 

3. Hệ số Thanh Toán      
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HS thanh toán hiện thời Lần 0,61 0,54 1,02 0,96 

HS thanh toán nhanh Lần 0,59 0,52 1,01 0,96 

4. Chỉ tiêu sinh lời      

Tỷ suất lãi sau thuế / doanh thu thuần % -6,61 -1,15 0,84 0,22 

ROA % -3,74 -0,30 0,22 0,06 

ROE % -23,26 -3,41 0,76 0,24 

 
Kết luận kiến nghị 

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát nhận thấy các công tác định hướng, đề ra mục tiêu hoạt động 
của HĐQT Công ty và công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Ban 
Điều Hành thực hiện đều tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ. 

-  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 mặc dù vẫn lỗ nhưng đã giảm lỗ rất nhiều 
so với năm 2011, chứng tỏ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng 
nỗ lực vượt bậc trong tình hình mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều gặp khó khăn, . 

- Tuy nhiên năm 2012, Công ty vẫn còn trong tình trạng hoạt động SXKD lỗ, nhiều chỉ tiêu chưa 
thực hiện được như kế hoạch đã đề ra. 

Kiến nghị 

 Tiếp tục kiên quyết thực hiện phương án “Một Mai Linh” và đề ra các quy chế, quy định liên 
quan nhằm đảm thực hiện mạnh mẻ việc tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý. 

 Quán triệt trong toàn thể CBNV để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung được thông qua tại Đại 
hội Cổ đông. 

 Phải có biện pháp tăng cường hơn nữa trong việc thu hồi các khoản phải thu trong tài sản 
ngắn hạn đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh và trong cả hệ thống Tập Đoàn Mai Linh. 
Nhanh chóng có phương giải quyết các nợ phải trả cho nhà đầu tư và các tồn động khác để làm 
cho tài chính của Công ty từng bước vững mạnh. 

 Tiến hành đánh giá kết quả quản lý và điều hành kinh doanh đối với các đơn vị, phân loại các 
đơn vị kinh doanh có hiệu quả và kinh doanh chưa có hiệu quả, kích thích tính tích cực, phát huy 
được năng lực và có trách nhiệm trong công việc nhằm nâng cao tính hiệu quả trong kinh doanh.  

 Kiên quyết thực hiện định hướng chiến lược là chỉ tập trung vào kinh doanh vận tải (và các 
hoạt động phụ trợ như bảo dưởng sửa chữa phương tiện vận tải, ...), trong đó kinh doanh vận tải 
taxi là cốt lõi. Phải khẩn trương tiến hành triển khai việc thu hẹp và tiến tới loại bỏ những hoạt 
động kém hiệu quả và liên quan đến vận tải. 

 Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí tăng doanh thu dựa trên các báo cáo quản trị. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ để thực hiện nghiêm túc các quy 
định, quy chế đã ban hành, nâng cao chất lượng dịch vụ toàn hệ thống. 

 Thực hiện tích cực những ý kiến của kiểm toán viên trong báo cáo tài chính đã kiểm toán. 

Trưởng Ban Kiểm soát 

 

 
      TIÊU VĂN HÒA 
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VI. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát 

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 
Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 về việc chi trả thù lao cho Hội 
đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mức:  

  Hội đồng Quản trị: 2%/lợi nhuận sau thuế của Công ty 

  Ban Kiểm soát: 0,7%/lợi nhuận sau thuế của Công ty 

Tương ứng: 
STT Đơn vị Tổng thù lao 

1 Hội đồng Quản trị 37.329.961 VND/05thành viên 

2 Ban Kiểm soát 13.065.486 VND/03 thành viên 

 
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

STT Người giao dịch Số lượng CP mua Tổng số CP sở hữu Tỷ lệ Ghi chú 

1 Hồ Huy 9.851.861 41.402.725 47,27% Chủ tịch HD(QT 

 
STT Người giao dịch Số lượng CP bán Tỷ lệ bán Tỷ lệ sở hữu hiện tại 

1 INDOCHINA CAPITAL 
ADVISORS LIMITED 

2.208.360 2,52% 1,26% 

2 INDOCHINA CAPITAL VIETNAM 
HOLDINGS LIMITED 

7.008.476 8,00% 0% 

 
3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 
Trong năm có ông Hồ Huy là CT HĐQT MLG thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần 
Mai Linh Miền Trung, là công ty mà MLG nắm quyền kiểm soát, chi tiết như sau: 

STT Người giao dịch Số lượng CP bán Tỷ lệ bán Số lượng CP còn lại Tỷ lệ sở hữu hiện tại 

1 Hồ Huy 888.000 11,01% 133.200 1,65% 
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VII. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 
Theo  ý  kiến chúng tôi,  ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên,  Báo cáo tài chính  hợp 
nhất  đã  phản ánh trung thực và  hợp lý  trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất 
của Tập đoàn Mai Linh tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và 
lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và 
chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

Ở đây, chúng tôi không phủ nhận ý kiến nêu trên, mà chỉ muốn lưu ý người đọc: tại ngày 
31/12/2012, khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn. Vấn đề này chỉ ra 
sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng 
hoạt động liên tục của Tập đoàn. Vào ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 
không có lý do gì để Tổng Giám đốc Công ty tin rằng các chủ đầu tư sẽ không tiếp tục tài trợ cho 
hoạt động của Tập đoàn trong tương lai. Do vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc vào ngày 31 
tháng 12 năm 2012 vẫn được soạn thảo trên cơ  sở Tập đoàn tiếp tục hoạt động liên tục trong 
năm tài chính tiếp theo. 
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn Mai Linh 
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2.2. Báo cáo tài chính riêng Công ty CP Tập đoàn Mai Linh 
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Tổng Giám đốc 

 

 

 


