
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 

Địa chỉ: 19-21-23 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại: (08) 38 399 095 -  Fax: (08) 38 399 097 
Website: www.tranaco.com.vn 

 Số:…………/HĐQT-TB          TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 

  
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn 
 
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 
25/9/2005 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 12/5/2010; 
Căn cứ thông báo số 577/TB-CNVSD ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
– CN TP.Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường 
niên năm 2011 như sau: 

Thời gian 8 giờ 30, Thứ Năm, ngày 28/4/2011 
Dự kiến thời gian đại hội là 01 ngày) 

Địa điểm Cảng Tân Thuận Đông 
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7. TP.Hồ Chí Minh 

Đối tượng tham dự Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn được 
xác định theo danh sách chốt vào ngày 25/3/2011 

Nội dung đại hội 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế 
hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011.  

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.  
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 
4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010. 
5. Phương án phân phối lợi nhuận. Chi trả cổ tức năm 2010. 
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011. 
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 
8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Ghi chú: 
- Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền mang theo giấy chứng minh nhân dân 

và giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) 
- Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty 

trước 16 giờ ngày 25/4/2011. 
- Cổ đông, người được uỷ quyền đi dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn, ở trong thời gian Đại hội. 
- Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty: www.tranaco.com.vn  
- Thông báo này thay cho thư mời. 

 Trân trọng.        
         TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
            CHỦ TỊCH 

           

           LÊ CHÍ VŨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

Ngày 28 tháng 4 năm 2011 
 

THỜI GIAN NỌI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TRÁCH  
THỰC HIỆN 

08h00’ – 08h30’ 
- Đăng ký danh sách cổ đông và đại biểu dự họp 
- Phát tài liệu họp  
- Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 

Ban tổ chức 

08h30’ – 09h00’ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp  Ban kiểm tra tư cách cổ 
đông dự Đại hội 

 - Thông qua quy chế, nội dung chương trình họp 
- Thông qua Chủ toạ, ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp 

Ông Lê Chí Vũ,  
Chủ tịch HĐQT 

 - Chủ toạ, Thư ký lên điều hành Đại hội  

09h00’ – 11h00’ - Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010 Ông Lê Chí Vũ, 
Chủ tịch HĐQT 

 
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 đã kiểm toán 
- Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, ban Kiểm soát 
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 

Ông Trần Đắc Long,  
Uỷ viên HĐQT, Kế toán 
trưởng Công ty 

 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Bà Trần Thị Kim Lợi, 
Trưởng Ban Kiểm soát 

 - Hội nghị thảo luận các báo cáo trên Chủ toạ Đại hội 

11h00’ – 11h30’ - Giải lao giữa Đại hội  

11h30’ – 15h00’ 

- Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 
- Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử 
dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và sửa lại mệnh giá cổ 
phần từ 100.000 đồng/01 cổ phần sang mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng / 01 
cổ phần trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần 

Ông Hồ Sỹ Dũng,  
Uỷ viên HĐQT,  
Tổng Giám đốc Công ty 

 - Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 
Ông Trần Đắc Long,  
Uỷ viên HĐQT, Kế toán 
trưởng Công ty 

 - Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị bầu bổ 
sung 01 thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Lê Chí Vũ, 
Chủ tịch HĐQT 

 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty  Ban bầu cử 

 - Hội nghị tiếp tục thảo luận các báo cáo trên Chủ toạ Đại hội 

 - Công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Ban bầu cử 

15h00’ – 16h00’ - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
- Thông qua biên bản Đại hội Ban Thư ký 

 - Bế mạc Đại hội Chủ toạ Đại hội 
 
Ghi chú: Thời gian, chương trình có thể thay đổi theo diễn biến của Đại hội. 
          
        BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
 
 

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC 

NĂM 2010 
 

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2011 phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 như sau: 
 
I) PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 
 
Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2010 là: 8.026.380.083 đồng 
Bổ sung lợi nhuận sau thuế được giảm của năm 2008 là: 61.181.614 đồng 

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là: 8.087.561.697 đồng 

Tổng vốn điều lệ của Công ty ngày 31/12/2010 là: 27.682.210.000 đồng 
Tổng vốn cổ phần để làm cơ sở chia chia cổ tức năm 2010 là: 27.442.570.000 đồng 

Dự kiến phân phối như sau: 

- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất với tỷ lệ 10% là: 808.756.170 đồng 

- Trích Quỹ khen thưởng – Phúc lợi là: 910.000.000 đồng 

- Chi thù lao thành viên Ban Kiểm soát không kiêm nhiệm: 16.970.000 đồng 

- Chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ 
  (trừ phần vốn cổ phiếu quỹ) là: 5.488.514.000 đồng 

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 863.321.527 đồng 
 
II) CHI TRẢ CỔ TỨC: 

1)  Tổng số cổ tức chi trả năm 2010: 5.488.514.000 đồng 

2)  Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong trong năm 2011, sau khi Công ty đã 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.  

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết. 

      TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011 

Nơi nhận:       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Đại hội đồng cổ đông;       CHỦ TỊCH 
- Ban Kiểm soát; 
- Website Công ty; 
- Lưu. 
 
 
                      LÊ CHÍ VŨ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
 
 

BÁO CÁO CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 

 
 

 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên nam 2011 thông qua chi phí thù lao của Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát năm 
2011 như sau: 
 
I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 

 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 ngày 07 tháng 8 năm 2010 của Công ty Cổ 
phần Dịch vụ vận tải sài Gòn đã thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát năm 2010 là 4% 
tính trên tổng số lợi nhuận sau thuế; 

 - Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính 
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS ngày 10 tháng 3 năm 2011; 

 Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng như sau: 

 a-  Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010: 8.026.380.083 đồng 

 b-  Tỷ lệ thù lao được trích:                               4% 

 c-  Tổng số thù lao được trích: 8.026.380.083đ  X  4%  = 321.055.000 đồng 

 d-  Tổng thù lao đã tạm ứng trong năm 2010: 272.899.000 đồng 

 e-  Thù lao còn lại chưa chi: 48.156.000 đồng 

 

II. Kế hoạch thù lao của năm 2011:  

 Với bối cảnh nền kinh tế cả nước đang gặp nhiều khó khăn, tình hình giá cả lạm phát ngày càng biến động 
mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó vốn hoạt 
động của công ty nhỏ chưa đáp ứng cho yêu cầu đầu tư phương tiện, thiết bị vận chuyển phục vụ hoạt động kinh 
doanh. Tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị 
kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét mức thù lao theo đề nghị lên 5% lợi nhuận 
sau thuế. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết. 

 Trân trọng kính chào. 

 

      TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011 

        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

         CHỦ TỊCH 

 

 

 
LÊ CHÍ VŨ 

  

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;  

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 19-21-23 Phạm Viết Chánh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 P.Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP.HCM 
 ĐT: (08) 38399095   -   Fax: (08) 38399097  TP.Hồ Chí Minh, ngày    05   tháng  4   năm 2011 
 
  
 

TỜ TRÌNH 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài 
Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, 

 Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2011: 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH GHI CHÚ 

1 Doanh thu 1.000 đồng 65.000.000  

2 Lợi nhuận trước thuế 1.000 đồng 9.000.000  

3 Cổ tức % trên vốn điều lệ 15 %  

4 Lao động bình quân năm Người 160  

5 Lương bình quân của người lao động Đồng/người/tháng 4.800.000  

 Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết. 

 Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận:        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Các thành viên HĐQT;        CHỦ TỊCH 
- Ban Kiểm soát, Ban TGĐ; 
- Lưu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 19-21-23 Phạm Viết Chánh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 P.Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP.HCM 
 ĐT: (08) 38399095   -   Fax: (08) 38399097  TP.Hồ Chí Minh, ngày  05   tháng  4  năm 2011 
 
  
 

TỜ TRÌNH 

Về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2011. 
 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài 
Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, 

 

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm 
toán cho năm tài chính 2011 sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty. 

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết.. 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận:       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Đại hội đồng cổ đông;      CHỦ TỊCH 
- HĐQT, BKS;        
- Website Công ty; 
- Lưu.         

          LÊ CHÍ VŨ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 19-21-23 Phạm Viết Chánh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 P.Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP.HCM 
 ĐT: (08) 38399095   -   Fax: (08) 38399097  TP.Hồ Chí Minh, ngày  05   tháng  4  năm 2011 
 
  

TỜ TRÌNH 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài 
Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,  

 

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận về việc thay 
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần như sau: 

1- Thay đổi mệnh giá cổ phần: từ 100.000 đồng / 01 cổ phần thành: 10.000 đồng / 01 cổ phần. 

2- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:  

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – (Mã ngành: 
68100)  

Giao cho Hội đồng quản trị lập thủ tục về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật. 

 

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết.. 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận:       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Đại hội đồng cổ đông;      CHỦ TỊCH 
- HĐQT, BKS;        
- Website Công ty; 
- Lưu.        
  

                                                                                                                               LÊ CHÍ VŨ 
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TỜ TRÌNH 

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  

và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. 
 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài 
Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010; 

- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn của 
Ông Ngô Ngọc Tôn đề ngày 28 tháng 3 năm 2011, 

  

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận cho Ông Ngô 
Ngọc Tôn được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ II (2008 – 2013). 

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết.. 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận:       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Đại hội đồng cổ đông;      CHỦ TỊCH 
- HĐQT, BKS;        
- Website Công ty; 
- Lưu.         

  
LÊ CHÍ VŨ  
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QUY CHEÁ LAØM VIEÄC  
TAÏI ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2011 

 COÂNG TY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ VAÄN TAÛI SAØI GOØN. 
  
Ñeå thöïc hieän vieäc toå chöùc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2011 Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï 
vaän taûi Saøi Goøn traät töï, coù kyû cöông vaø theo ñuùng quy ñònh cuûa Phaùp luaät vaø ñieàu leä Coâng ty. 
Hoäi ñoàng quaûn trò ban haønh Quy cheá laøm vieäc taïi Ñaïi hoäi nhö sau : 
I/ PHAÙT BIEÅU YÙ KIEÁN TAÏI ÑAÏI HOÄI : 

1) Nguyeân taéc:  
Coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi muoán phaùt bieåu yù kieán phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Chuû toïa 

Ñaïi hoäi. 
2) Caùch thöùc phaùt bieåu :  

Coå ñoâng ghi toùm taét noäi dung phaùt bieåu vaøo : “ Phieáu ñaêng kyù phaùt bieåu “ vaø chuyeån 
cho Chuû toïa. Chuû toaï xem xeùt tính phuø hôïp cuûa noäi dung phaùt bieåu vaø saép xeáp cho coå ñoâng 
phaùt bieåu theo thöù töï, ñoàng thôøi giaûi ñaùp thaéc maéc cho coå ñoâng. ( Moãi yù kieán phaùt bieåu toái ña 
khoâng quaù 05 phuùt ). 
II/  BIEÅU  QUYEÁT THOÂNG QUA CAÙC VAÁN ÑEÀ TAÏI ÑAÏI HOÄI : 

1) Nguyeân taéc :  
Taát caû caùc vaán ñeà trong chöông trình nghò söï cuûa Ñaïi hoäi ñeàu phaûi ñöôïc thoâng qua baèng 

caùch laáy yù kieán bieåu quyeát cuûa coå ñoâng. Coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi ñöôïc caáp theû bieåu quyeát, 
trong ñoù coù ghi teân, maõ soá coå ñoâng vaø soá coå phaàn ñöôïc quyeàn bieåu quyeát cuûa coå ñoâng. 

2) Caùch quyeát bieåu :  
 
Coå ñoâng bieåu quyeát moät vaán ñeà baèng caùch giô theû bieåu quyeát. Ban kieåm phieáu seõ thu 

theû bieåu quyeát ñoàng yù tröôùc, sau ñoù thu theû bieåu quyeát khoâng ñoàng yù, cuoái cuøng thu theû bieåu 
quyeát khoâng coù yù kieán gì. Keát quaû kieåm phieáu bieåu quyeát ñöôïc coâng boá trong Ñaïi hoäi. 
III/  TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CHUÛ TOÏA  : 

1) Ñieàu khieån Ñaïi hoäi theo chöông trình, quy cheá ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi thoâng qua. 
2) Höôùng daãn Ñaïi hoäi thaûo luaän, bieåu quyeát caùc vaán ñeà trong chöông trình nghò söï cuûa Ñaïi 

hoäi vaø caùc vaán ñeà coù lieân quan trong chöông trình Ñaïi hoäi. 
3) Giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh trong suoát quaù trình Ñaïi hoäi. 

IV/  TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BAN THÖ KYÙ : 
1- Ghi bieân baûn Ñaïi hoäi 
2- Soaïn thaûo caùc nghò quyeát ñöôïc thoâng qua taïi Ñaïi hoäi. 
3- Giuùp vieäc Chuû toïa Ñaïi hoäi thöïc hieän chöông trình cuûa Ñaïi hoäi. 

V/  TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BAN  BAÀU CÖÛ  : 
1- Phoå bieán, höôùng daãn nguyeân taéc, theå leä baàu cöû. 
2- Phaùt vaø thu phieáu baàu cöû, kieåm phieáu, laøm bieân baûn vaø coâng boá keát quaû baàu cöû. 
3- Xem xeùt vaø baùo caùo vôùi Ñaïi hoäi quyeát ñònh nhöõng tröôøng hôïp vi phaïm theå leä baàu cöû  

hoaëc ñôn töø khieáu naïi veà baàu cöû 
VI/  TRAÙCH NHIEÄM CUÛA BAN  KIEÅM PHIEÁU BIEÅU QUYEÁT : 
      1- Xaùc ñònh chính xaùc keát quaû bieåu quyeát cuûa coå ñoâng. 

     2- Thoâng baùo keát quaû bieåu quyeát tröôùc Ñaïi hoäi sau moãi laàn bieåu quyeát. 
 
 

TM/Hoäi ñoàng quaûn trò  
            Chuû tòch 
 
 
          Leâ Chí Vuõ 
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THÔNG BÁO 
V/v: Đề cử ứng cử viên chức danh Thành viên Hội đồng quản trị 

 
 
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN  
 
  

 Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài 
Gòn của Ông NGÔ NGỌC TÔN đề ngày 28 tháng 3 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ 
đông về việc đề cử ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung như sau:  
 

1) Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ bằng 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu 
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một ) thành viên vào Hội đồng quản trị…. (xem cụ 
thể tại khoản 4, điều 25, điều lệ Công ty) 
 

2) Số lương Thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 (một) thành viên. 
 

3) Điều kiện và tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại 
điều 110, Luật doanh nghiệp. 

 
4) Hồ sơ đề cử gồm có:  

 
 

- Thư đề cử (theo mẫu đính kèm) 
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 
 

5) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử người để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị phải 
được gửi đến Công ty trước ngày 23/4/2011. 

 
6) Nơi nhận hồ sơ đề cử: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, 19 – 21 

– 23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 
  
Trân trọng. 
 
                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
            CHỦ TỊCH  
* Nơi nhận          
   - Như trên 
  - HĐQT, BKS 
  - Lưu  
                               LÊ CHÍ VŨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ---*--- 
 
 

NỘI QUY  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN  
 

 
 



1) Trang phục:  

 Trang phục lễ tân hoặc công sở, sạch, đẹp. 

2) Khi dự Đại hội: Dự họp đúng giờ; trong khi dự họp không được đọc báo, không được làm việc riêng, không 

nói chuyện riêng, không hút thuốc, tắt chuông điện thoại di dộng. 

3) Đại biểu cần phản ảnh việc có liên quan đến Đại hội đề nghị liên hệ trực tiếp đến Chủ tọa Đại hội hoặc Ban 

Tổ chức, Thư ký Đại hội. 

4) Đại biểu khi vắng mặt giữa kỳ họp phải báo Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức. 

5) Mọi người tham dự Đại hội phải tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ chức, Chủ tọa Đại hội về việc sắp xếp chỗ 

ngồi, thực hiện chương trình của Đại hội.  

 

 

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
          Chủ tịch  
 
 
 
 
 
                  LÊ CHÍ VŨ  
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DỰ THẢO 



 
NGHỊ QUYẾT 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 
 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 

 
Caên cöù  Luaät doanh nghieäp  ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005. 
Caên cöù Ñieàu leä cuûa Coâng ty Coå phaàn Dòch vuï Vaän taûi Saøi Goøn ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2005 

đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010.  
     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, sau khi thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự. 

QUYEÁT NGHÒ 
 
ĐIỀU 1 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2011. 
  

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 : 
- Doanh thu:   88.094.849.642 đồng 
- Lợi nhuận trước thuế:   10.670.286.084 đồng 
- Lợi nhuận  sau  thuế:   8.026.380.083 đồng 
- Cổ tức trên vốn cổ phần:           20% 
 

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 
- Doanh thu: 65.000.000.000 đồng 
- Lợi nhuận tröôùc thueá :  9.000.000.000 đồng 
- Cổ tức trên vốn cổ phần dự kiến:         15 % 
 
Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện. 

 
ĐIỀU 2 : Thông qua báo cáo  tài chính năm 2010 đã kiểm toán. 
 
ĐIỀU 3 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010. 
 
ĐIỀU 4 : Thông qua: 

 
1/ Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010: 
 

                   a)  Tổng thù lao được trích (4%):       321.055.000 đồng  
 
                   b)  Tổng thù lao đã tạm ứng:     272.899.000 đồng  
                    
                   c)  Tổng thù lao còn lại chi kỳ này:     48.156.000 đồng  
 

 
2/ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là: 5% lợi nhuận sau thuế.  
  
    Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.  
 

ĐIỀU 5 :  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận  và chi trả cổ tức năm 2010 : 
 
           1/ Phân phối lợi nhuận: 
 
                Tổng lợi nhuận sau thuế:  8..087.561.697 đồng  
 
                Được phân phối như sau: 
 

 
    - Trích lập các quỹ: 

                  + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất với tỷ lệ 10%:  808.756.170 đồng 
                  + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 910.000.000 đồng 
 
               - Chi thù lao thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm:  16.970.000 đồng 

   - Chi trả cổ tức 20%:              5.488.514.000 đồng 
   - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:               863.321.527 đồng  



 
         2/ Chi trả cổ tức: 
      

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2010, sau khi Công ty đã 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật  

 
 
ĐIỀU 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 sau khi đã tham 

khảo ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty. 
 
ĐIỀU 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê và sửa lại mệnh giá giá cổ phần từ 100.000 đồng/01 cổ phần sang mệnh giá 
10.000 đồng/01 cổ phần trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần.    

 
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập thủ tục cần thiết đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo 

quy định của Pháp luật.   
 
 
ĐIỀU 8: Ông NGÔ NGỌC TÔN được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2008 – 2013).  

 
 

ĐIỀU 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
 
   ……………………………………………………………………………………………. 
 
   ……………………………………………………………………………………………. 
 
ĐIỀU 10 : Điều khoản thi hành . 
 
 1/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2011. 
 
 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cổ đông, cán bộ, công nhân viên Công ty 
cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 
 
  
 3/ Nghị quyết này  được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tại kỳ họp ngày 28 
tháng 4 năm 2011, với số phieáu biểu quyết tán thành : 100 %. 
 
         
                    THÖ KYÙ HOÄI NGHÒ           

                                         CHỦ TỌA HỘI NGHỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

           
 
 
 
                    LÊ CHÍ VŨ  

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
 
 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng          năm  2011  
 



 
THƯ ĐỀ CỬ 

Tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Tranaco) 
 
 

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn 

 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn 

 

- Họ và tên cổ đông (hoặc Đại diện nhóm cổ đông):……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

(Nếu là nhóm cổ đông phải có danh sách cổ đông kèm theo) 

- Số CMND (hoặc giấy ĐKKD, nếu cổ đông là pháp nhân)…………………………… 

 Ngày cấp…………/………/…………, nơi cấp………………………………………. 

- Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

- Điện thoại:…………………………..; fax:………………………………………….... 

- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu:……………cổ phần (bằng chữ…………….. 

………………………………………………………………………………………..........) 

- Chiếm:….……% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn. 

Sau khi nghiên cứ quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty hiện hành, chúng tôi đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (nhiệm kỳ 2008 – 2011) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.  

- Họ và tên:………............................................................................................................. 

- Chức vụ (hoặc công việc đang làm):………………………………………………..... 

- Số CMND:………………, ngày cấp……../………/…….., nơi cấp:………………… 

- Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………… 

- Điện thoại:…………………………………………….......; fax:……………………… 

Chúng tôi đính kèm thư này, sơ yếu lý lịch của người được đề cử. 

 

     Người làm thư 

    {Ghi rõ họ và tên, ký, đóng dấu(nếu cổ đông là pháp nhân)} 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng         năm  
 
 



GIẤY ỦY QUYỀN 
 

1) Bên ủy quyền: 

Họ và tên:………………………………………………………….…………………..………………… 

 

CMND số:……………………......, cấp ngày………../…………/………….tại……………….………. 

 

Địa chỉ thường trú:………………...…………………………………………………………………….. 

Điện thoại:………………………….…………………………………………………………………… 

Số cổ phần sở hữu:………………...(bằng chữ:………………………………………………………...) 

 
2) Bên nhận ủy quyền: 

Họ và tên:………………………………………………………….…………………………………… 

 

CMND số:………………………., cấp ngày………/………/………….tại……………………………. 

 

Địa chỉ thường trú:………………………………...…………………………………………………….. 

 

Điện thoại:………………………………………….…………………………………………………… 

 

Số cổ phần sở hữu (nếu là cổ đông):……………………………………..………...…………………… 

3) Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2011 

của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (TRANACO) và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung 

trong chương trình Đại hội. 

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.  

 

   Người được ủy quyền                   Người ủy quyền  

       (Ký và ghi rõ họ và tên)             (Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 



 
 
Họ và tên cổ đông, đại diện cổ đông:………………………………………………..................  

…………………………………………………………………………………………………. 

Số cổ phần sở hữu:…………………………………………………………………………….. 

 

Đăng ký phát biểu những vấn đề sau đây: 
 

1) …………………………………………………………………………………………................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

3) ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng          năm    
 

 



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN  

(NHIỆM KỲ 2008 – 2013) 

- Họ và tên:…………………………………………………………..., giới tính……….. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................... 

- Nơi sinh:………………………………........................., quốc tịch:…………………… 

- Quê quán:………………………………………………………………………………. 

- CMND:…………………ngày cấp…………/………/…………,nơi cấp…................... 

- Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….. 

- Điện thoại:…………………………..; fax:………………………………………….... 

- Trình độ: + Văn hóa:……………………………………………………………… 

   + Chuyên môn, nghiệp vụ:……………………………………………... 

   + Lý luận chính trị:……………………………………………………. 

   + Ngoại ngữ:…………………………………………………………… 

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay:……………………………………………………... 

- Quá trình công tác:……………………………………………………………………... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................... 

Hành vi vi phạm pháp luật:………………………………………………………………… 

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:………………………………………………………….. 

Số cổ phần sở hữu (hoặc Đại diện sở hữu) tại Công ty:…………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, phản ảnh đúng đắn và trung thực về nhân 

thân, năng lực và trình độ của tôi. 

 

Xác nhận của cơ quan        Người khai  

      có thẩm quyền                          (ký, ghi rõ họ và tên) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 19-21-23 Phạm Viết Chánh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 P.Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP.HCM 
 ĐT: (08) 38399095   -   Fax: (08) 38399097  TP.Hồ Chí Minh, ngày  05   tháng  4  năm 2011 
 
  

TỜ TRÌNH 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 



 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài 
Gòn thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2005, đã được sửa đổi lần thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2010; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,  

 

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chấp thuận về việc thay 
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần như sau: 

3- Thay đổi mệnh giá cổ phần: từ 100.000 đồng / 01 cổ phần thành: 10.000 đồng / 01 cổ phần. 

4- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:  

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – (Mã ngành: 
68100)  

Giao cho Hội đồng quản trị lập thủ tục về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật. 

 

Kính trình Quý cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết.. 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận:       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Đại hội đồng cổ đông;      CHỦ TỊCH 
- HĐQT, BKS;        
- Website Công ty; 
- Lưu.         

  
 
LÊ CHÍ VŨ  


