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CTCP SÀI GÒN HỎA XA 
 

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

 
Số: 05/BC-SHX Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty 
(6 tháng) 

 
Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

 
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
- Địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. 

Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: 028.38377660 Email: info@saigonhoaxa.com.vn 
- Vốn điều lệ: 17.200.000.000đ 
- Mã chứng khoán: SHX 
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và Tổng giám đốc. 
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):  

HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 14/02/2022 đến 
17h00’ ngày 23/02/2022 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Căn cứ theo Biên bản kiểm 
phiếu biểu quyết, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết ngày 28/02/2022 phê duyệt 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2021 của Công ty.  
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) 
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt 
. 

Thành viên 
HĐQT  

Chức vụ (thành 
viên HĐQT độc 
lập, TVHĐQT 

không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn/bãi 
nhiệm 

1 
Ông Trần 
Đình Vũ 
 

Thành viên 
HĐQT 18/6/2020  

Chủ tịch HĐQT 02/02/2021  

2 Bà Nguyễn 
Thị Phi Nga 

Thành viên 
HĐQT 18/6/2020  

3 
Bà Trần 

Thiên Kim 
 

Thành viên 
HĐQT không 

điều hành 
18/06/2021  

4 Bà Trương 
Ái Liễu 

Thành viên 
HĐQT không 

điều hành 
18/6/2020  

5 Ông Phạm 
Lê Thắng 

Thành viên 
HĐQT không 

điều hành 
18/6/2020  

2. Các cuộc họp HĐQT: 
Stt 

 
 

Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

 

Lý do không tham 
dự họp 

1 Ông Trần Đình Vũ 10/10 100%  

2 Bà Nguyễn Thị Phi Nga 10/10 100%  

3 Bà Trần Thiên Kim 9/10 90% Lý do cá nhân 

4 Bà Trương Ái Liễu 9/10 90% Lý do cá nhân 

5 Ông Phạm Lê Thắng 7/10 70% Lý do cá nhân 
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: 
HĐQT điều hành, trao đổi qua các phương tiện liên lạc về tình hình chiến 

lược, kết quả hoạt động SXKD, triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 
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5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)  

Stt  Số Nghị quyết/ 
Quyết định  

Ngày 
 

Nội dung 
 

Tỷ lệ thông 
qua 

 271/NQ-HĐQT 06/01/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản 4/4 

 272/NQ-HĐQT 06/01/2022 
Thông qua dự thảo tài liệu 
lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản 

4/4 

 273/NQ-HĐQT 25/01/2022 
Vay tiền để thực hiện 
nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước 

3/5 

 274/NQ-HĐQT 08/4/2022 

Bổ sung nội dung, chương 
trình ĐHĐCĐ, phân định 
trách nhiệm của các Chủ 
tịch HĐQT từng thời kỳ, 
xác định lợi nhuận chênh 
lệch, số tiền thuế bị truy 
thu tại các thời điểm, công 
nợ không thu hồi được, 
trách nhiệm chi trả tiền 
truy thu, bồi thường  

3/3 

 275/NQ-HĐQT 04/5/2022 Thông qua thay đổi Giám 
đốc chi nhánh 3/5 

 276/NQ-HĐQT 04/5/2022 Thông qua việc thanh lý 
hợp đồng lao động  3/5 

 277/NQ-HĐQT 18/5/2022 Thanh lý xe ô tô 3/3 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng): 
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt 
 

Thành viên BKS 
 

Chức vụ 
 

Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên 

BKS 

Trình độ 
chuyên môn 

 

1 Ông Mai Hữu Duẫn 
. 

Trưởng 
BKS 18/6/2020 Cử nhân 

2 Ông Trần An Liên Thành 
viên BKS 18/6/2020 Cử nhân 

3 Ông Vũ Đỗ Hoàng Tuấn Thành 
viên BKS 18/6/2020 Cử nhân 
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2. Cuộc họp của BKS 

Stt 
. 

Thành viên 
BKS 

Số buổi 
họp tham 

dự  

Tỷ lệ tham 
dự họp 

 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

 

Lý do không tham dự 
họp 

 

 
Ông Mai 

Hữu Duẫn 
 

2/2 100% 100%  

 Ông Trần 
An Liên 2/2 100% 100%  

 Ông Vũ Đỗ 
Hoàng Tuấn 2/2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS: 
BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của 

HĐQT, BĐH thông qua việc: 
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; 
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lý trong việc lập Báo 

cáo tài chính định kỳ, xem xét Báo cáo kiểm toán của Công ty; 
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ; 
- Rà soát sự tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết qua các văn bản nhận được từ 

HĐQT, BĐH.  
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 
- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, giám 

sát, phối hợp với BĐH trong quá trình triển khai công tác kiểm tra giám sát.  
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT 

cho BKS. 
- BĐH đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, 

tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD. 
- HĐQT, BKS, BĐH có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác 

điều hành, quản lý hoạt động SXKD.  
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có 
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IV. Ban điều hành 

STT 
 

Thành viên Ban điều 
hành 

Ngày tháng 
năm sinh 

 

Trình độ chuyên 
môn 

 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm 

thành viên Ban 
điều hành 

 

1 Ông Trần Đình Vũ 11/3/1975 Thạc sĩ QTKD 15/6/2020 

2 Bà Nguyễn Thị Phi 
Nga 16/5/1976 Cử nhân Luật kinh 

tế 15/7/2020 

3 Ông Nguyễn Minh 
Đức 23/07/1968 Cử nhân Kinh tế 17/7/2007 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
 

Ngày tháng 
năm sinh 

 

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm 

 
Ông Nguyễn Minh Đức 23/7/1968 Cử nhân kinh tế 17/7/2007 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành 

viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty 
đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.
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