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I- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 
 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

 
 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN  KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG 
LONG 
 

Tên tiếng Anh: Truong Long Engineering and Auto Joint Stock Company 

Tên viết tắt: Truong Long JSC  

Trụ sở chính: Lô 46, ñường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình 
Tân, Tp.Hồ Chí Minh 
 

Biểu tượng 
công ty: 

 
 

Điện thoại: 08-3754-3188 

Fax: 08-3754-3189 

Website: www.truonglong.com 

Trụ sở chính: Lô 46, ñường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình 
Tân, Tp.Hồ Chí Minh 
 

Chi nhánh Cần Thơ: 197 ñường 3/2, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

Chi nhánh Vĩnh Long: Lô 1A, 1B, A11, A12 - Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long 
 

Vốn ñiều lệ: 80 tỷ ñồng 

Số cổ phiếu lưu hành: 8 triệu cổ phiếu ñược chính thức niêm yết trên sàn HOSE 
kể từ ngày 10/01/2011 
 

Mã cổ phiếu: HTL 

Giấy phép kinh doanh: Giấy chứng nhận ĐKKD số 410300632 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần ñầu ngày 01 
tháng 02 năm 2007; và ñăng ký lại lần 22 ngày 03 tháng 
04 năm 2010 
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CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH 
 
 
 

 
 
 

  
 
Là ñại lý ñạt tiêu chuẩn 3S duy nhất của Hino Motors 
tại Việt Nam. 
Chuyên mua bán các loại xe tải và xe chuyên dùng:  
Xe cẩu, xe ben, xe bồn, xe trộn bê tông, xe ép rác, 
xe thùng kín, xe mui bạt…. 
 
 
 

 

 
 

  
Nhà phân phối ñộc quyền cẩu Tadano lắp trên xe tải 
tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2010. 
 
 

 

 
 
 

  
Trung tâm sửa chữa, bảo hành xe tải Hino và các 
loại xe tải khác. 
 

 

 
 
 
 

  
Xưởng ñóng thùng xe tải, xe chuyên dùng và lắp ñặt 
thiết bị các loại 
 
 

 
CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC 

� Xe thùng kín, xe mui bạt: Cung cấp cho các ñơn vị vận tải ñường bộ, các doanh 
nghiệp có nhu cầu chuyên chở hàng hóa. 

� Xe ñông lạnh: Cung cấp cho các Công ty thủy sản, Công ty sữa… 
� Xe rác, xe bồn nước, xe hút hầm, xe tưới ñường: sử dụng trong lĩnh vực vệ sinh môi 

trường, cung cấp cho những ñơn vị Quản lý ñô thị, Công ty công trình ñô thị, Công ty 
dịch vụ công ích… 

� Xe cẩu: sử dụng trong lĩnh vực môi trường, cung cấp cho Công ty ñiện lực, Công ty 
dịch vụ cây xanh, các Công ty sắt thép, xây dựng… 

� Xe chở nhiên liệu: sử dụng trong lĩnh vực chuyên chở nhiên liệu, cung cấp cho những 
Công ty xăng dầu … 

� Xe ben: sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp cho những Công ty xây dựng, san 
lấp… 
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Xe ñông lạnh  Xe mui bạt  

 

 

Xe thùng kín   Xe bồn dầu 

 

Xe tải cẩu  Xe tưới rửa ñường 

 

Xe rác  Xe ben 
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 

 

 
                                     Văn phòng Công ty t ại trụ sở chính  
 
 

 
 
 

Trung tâm B ảo hành – S ửa chữa Ô tô  
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1998-2000 
 
Công ty TNHH TM-DV Trường Long, tiền 
thân của công ty CP Kỹ Thuật & Ô Tô 
Trường Long,  ñược thành lập ngày 
16/02/1998, trụ sở tại số 6 Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM. 
Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là thiết 
bị cần cẩu hiệu Soosan và Tadano.  
 
Được xem là năm bản lề của Công ty 
trong việc chuyển hướng kinh doanh, ñổi 
tên thành Công ty TNHH Ô tô chuyên 
dùng Trường Long, thực hiện chiến lược 
chuyên biệt hoá sản phẩm, mở rộng 
phạm vi kinh doanh các loại xe chuyên 
dùng và xe môi trường. 
 
2001-2006 
 
Giai ñoạn phát triển với hàng loạt các sự 
kiện ñánh dấu bước phát triển mới của 
Công ty như: 
 
Bổ sung thêm ngành nghề “Sửa chữa ô 
tô, thiết kế, thi công, cải tạo ñóng mới các 
loại phương tiện cơ giới ñường bộ”-   
Nghiên cứu, thiết kế và làm hồ sơ xe. 
 
Chính thức trở thành Đại lý 3S của Công 
ty Hino Motors Việt Nam. Mở rộng kinh 
doanh các sản phẩm xe tải, một thị 
trường rất lớn và ñầy tiềm năng.  
 
Thành lập Chi nhánh tại Cần Thơ ñể 
trưng bày các sản phẩm xe Hino ñồng 
thời tổ chức công tác hậu mãi tại Chi 
nhánh ñể phục vụ cho khách hàng tại khu 
vực ñồng bằng Sông Cửu Long. 
 
 
2007 
Năm 2007 là năm ghi dấu ấn trong lịch 
sử phát triển của Trường Long. 
 
Đầu năm 2007 công ty di dời trụ sở chính 
ñến khu công nghiệp Tân Tạo, với quy 
mô nhà xưởng và thiết bị ñầu tư mới, 
Trường Long là ñại lý duy nhất ñược 
Hino Motors Việt Nam công nhận là “Đại 
lý Hino 3S ñạt tiêu chuẩn” tại Việt Nam và 
giữ vững danh hiệu này cho ñến nay. 
 
Tháng 2 năm 2007 Trường Long chính 
thức trở thành công ty cổ phần. Công ty 
tiến hành cơ cấu bộ máy nhân sự, cải tổ 
quy chế quản trị nhằm phù hợp với hình 
thức kinh doanh mới. 
 

  
 
Tháng 6 năm 2007, Trường Long khai trương 
trạm Đăng kiểm 50-10D, ñây là một trong những 
trạm Đăng kiểm tư nhân ñầu tiên ñược cấp giấy 
phép hành nghề Đăng kiểm tại Tp. Hồ Chí Minh. 
Cuối năm 2007 Trường Long bán 3% cổ phần 
cho nhân viên theo chương trình “ESOP”.  
Chương trình nhằm mục ñích tạo sự gắn bó và 
cam kết lâu dài của nhân viên ñối với công ty. 
 
Tháng 10 năm 2007, Sumitomo - bộ phận kinh 
doanh ô tô, tập ñoàn tài chánh hàng ñầu của 
Nhật Bản trở thành ñối tác chiến lược, nắm giữ 
25.56% cổ phần của Trường Long. 
 
2008 
 
2008 là năm ñỉnh cao phát triển của Trường 
Long. 
Với tiềm lực tài chánh của công ty cổ phần cộng 
thêm vào ñội ngũ lãnh ñạo có trình ñộ nghiệp vụ 
chuyên môn và quản lý cao là những nhân tố tích 
cực ñưa Trường Long phát triển mạnh mẽ.  
 
Năm 2008 công ty triển khai xây dựng dự án 
“TRUNG TÂM 3S HINO, SHOWROOM Ô TÔ VÀ 
TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ” tại khu 
công nghiệp Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. 
 
 
2009-2010 
 
2009 là một năm ñối ñầu nhiều thử thách: với dư 
âm ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
cộng thêm các chính sách thắt chặt tín dụng của 
ngân hàng nhà nước làm ảnh hưởng không nhỏ 
ñến môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp. 
   
Tuy vậy với sự nổ lực của Hội ñồng quản trị và 
Ban giám ñốc, công ty ñã ñạt ñược thành tích 
ñáng khích lệ, thị phần của Trường Long trong 
tổng thị phần xe tải Hino toàn quốc tăng khoảng 
4% so với năm 2008. Điều này khẳng ñịnh sự 
phát triển liên tục và mạnh mẽ của Trường Long. 
 
Cuối năm 2009 công ty tăng vốn ñiều lệ từ 43.2 
tỷ lên 80 tỷ, chuẩn bị cho việc niêm yết tại sở 
GDCK Tp.Hồ Chí Minh vào ñầu năm 2010.  
Quyết ñịnh niêm yết của công ty nhằm tiếp cận 
nguồn vốn cổ ñông, tạo ñiều kiện thuận lợi cho 
các chiến lược ñầu tư và phát triển lâu dài của 
công ty trong tương lai. 
 
Tháng 10 năm 2010 công ty chính thức trở thành 
nhà phân phối ñộc quyền sản phẩm cẩu Tadano 
lắp trên xe tải tại Việt nam. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 
  Mục tiêu ch ủ yếu của công ty: 
 

• Phấn ñấu trở thành công ty kinh doanh xe tải hàng ñầu tại Việt Nam về quy 
mô sản xuất, chất lượng phục vụ. 

 
• Đem lại cho mỗi thành viên của mình ñiều kiện tốt nhất về vật chất và tinh 

thần. 

 
  Chiến lược phát tri ển: 
 

• Mở rộng xây dựng thêm showroom và workshop mới tại các tỉnh, thành phố 
lớn. 

 
• Hoàn thiện hệ thống phân phối cẩu Tadano và sản phẩm chuyên dùng trên 

toàn quốc. 
 

• Cung cấp thêm dịch vụ sửa chữa cho các dòng xe khác. 
 

• Đa dạng hoá sản phẩm ñể hạn chế rủi ro trong kinh doanh. 
 

 
 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
 
 

* Cúp vàng thương hiệu Việt Nam năm 2004 do Bộ 
Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) cấp. 

* Đại lý bán hàng xuất sắc nhất từ năm 2004-2009. 

* Đại lý dịch vụ và phụ tùng xuất sắc nhất từ 2004-2009. 

* Đại lý Hino ñạt tiêu chuẩn duy nhất tại Việt nam. 

* Giấy chứng nhận ISO 9001-2008. 
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CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2010 
 
 
 
Đại hội Đồng Cổ Đông 
thường niên công ty 
Trường Long t ổ chức vào 
ngày 29/03/2010 t ại hội 
trường công ty C ổ phần 
Kỹ thuật và Ô tô Tr ường 
Long di ễn ra thành công 
tốt ñẹp. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Triển lãm s ản phẩm xe ñầu kéo Tr ường Long t ại Hội chợ thu ỷ sản VietFish - t ại 
Trung Tâm Tri ển lãm Qu ốc tế Quận 7 - Tp HCM vào tháng 06  n ăm 2010. 
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Trường Long 
là nhà ñồng tài 
trợ chính cho 
Hội ngh ị Môi 
trường Đô th ị 
mở rộng tại 
thành ph ố Tân 
An - t ỉnh Long 
An vào tháng 
07 năm 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ ký k ết bản 
thỏa thuận 
quyền phân 
phối sản phẩm 
cẩu Tadano l ắp 
trên xe t ải tại 
Việt Nam gi ữa 
Tadano và 
Trường Long, 
vào tháng 10 
năm 2010 tại 
khách s ạn 
Sofitel Saigon 
Plaza. Sau l ễ 
ký k ết Trường 
Long chính 
thức trở thành 
nhà phân ph ối 
ñộc quy ền sản 
phẩm cẩu 
Tadano l ắp 
trên xe t ải tại 
Việt Nam. 
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II- BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 
 
2010 chứng kiến nhiều biến ñộng không thuận lợi của kinh tế thế giới nói chung và 
Việt Nam nói riêng. 
 
Là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực mua bán sản xuất xe tải và xe chuyên 
dùng, hoạt ñộng kinh doanh của Công ty Trường Long chịu ảnh hưởng bởi sự biến 
ñộng của nền kinh tế  và các chính sách vĩ mô, tiền tệ của nhà nước.  
 
Kinh t ế thế giới: 
 
Tuy khủng hoảng kinh tế thế giới ñã tạm lắng nhưng dư âm vẫn còn, ñiển hình là 
nguy cơ nợ công của Hy Lạp và các nước Châu Âu, tiềm ẩn bong bóng tài sản của 
Trung Quốc, kinh tế Mỹ và thế giới phục hồi chậm chạp và không ổn ñịnh. 
 
Kinh t ế Việt Nam:  
 
Song song với việc gia nhập WTO, trở thành một bộ phận không thể tách rời của 
kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp nặng nề của dư âm 
khủng hoảng kinh tế thế giới: thâm hụt thương mại và lạm phát cao (+12% so với 
năm 2009) dẫn ñến việc nhà nước giảm giá trị tiền ñồng 5% và tăng lãi suất cơ bản 
ngân hàng. 
 
Đặc thù c ủa ngành: 
 

• Việc cắt giảm gói kích cầu và thay ñổi chính sách thuế VAT từ 5% lên 
10% cho xe ô tô vào tháng 1/2010 ảnh hưởng ñến cầu tiêu thụ . 

• Khủng hoảng kinh tế làm ảnh hưởng ñến việc giảm ñầu tư vào phương 
tiện chuyên chở của các công ty vận tải và thủy sản - nguồn khách hàng 
chủ lực của công ty Trường Long dẫn ñến doanh số bán hàng của công ty 
sụt giảm. 

• Kinh tế khó khăn làm gia tăng tính cạnh tranh không lành mạnh giữa các 
doanh nghiệp trong cùng ngành, ñặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ dẫn 
ñến việc cắt giảm lợi nhuận ñể tồn tại.  

• Chính sách thắt chặt tiền tệ của nhà nước trong những tháng ñầu năm và 
lãi suất ngân hàng tăng cao ñột biến trong những tháng cuối năm 2010 
gây khó khăn cho khách hàng trong việc mua sắm tài sản. 

• Lạm phát và tỉ giá ngoại tệ tăng cao làm tăng giá thành sản phẩm, (ñặc 
biệt là những sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản như của Trường Long) 
làm giảm tính cạnh tranh so với các sản phẩm nhập từ Trung quốc và 
hàng nội ñịa. 
 

Những yếu tố không thuận lợi này là nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn ñến kết quả 
kinh doanh của công ty Ô tô Trường Long trong năm 2010. 
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2. SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI KẾ HOẠCH 2010  
 

     ĐVT:    Triệu ñồng 
 

Khoản mục 
Kế hoạch 

2010 
Thực hiện 

2010 
% Thực hiện so 

với kế hoạch 
Tổng doanh thu 657,812 293,620 -55.36 
Lợi nhuận từ hoạt ñộng sản 
xuất kinh doanh 

29,976 8,329 -72.21 

Lợi nhuận trước thuế 31,492 12,057 -61.71 
Lợi nhuận sau thuế 27,110 9,950 -63.29 
 
 
3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Trong năm 2010 thông qua các buổi họp ñịnh kỳ và ñột xuất, các thành viên HĐQT 
ñã thực hiện vai trò chỉ ñạo, ñưa ra phương hướng và giám sát việc thực hiện của 
công ty như sau: 
 

• Thay ñổi chiến lược kinh doanh nhằm phù hợp với ñiều kiện kinh doanh 
khó khăn năm 2010. 

• Chủ trương ña dạng hoá sản phẩm nhằm hạn chế rủi ro. 
• Tận dụng tối ưu nguồn vốn lưu ñộng bằng cách giảm giá trị hàng tồn kho, 

thay ñổi chính sách bán hàng nhằm tăng nguồn thu bằng tiền mặt. 
• Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010. 
• Cải tổ bộ máy nhân sự, thay ñổi chính sách lương thưởng gắn liền với kết 

quả hoạt ñộng nhằm giảm chi phí cố ñịnh nhưng vẫn duy trì ñược ñội ngũ 
nhân viên có tay nghề. 

• Giám sát và ñôn ñốc tiến ñộ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. 
• Giám sát việc thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 
• Giám sát tiến ñộ xây dựng của dự án Trung tâm 3S Hino tại Khu công 

nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

 
4. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2010 

 
Trước những khó khăn nói trên, Trường Long vẫn trung thành với chiến lược phát 
triển dài hạn của mình. Ban lãnh ñạo Trường Long luôn tâm niệm rằng các khó khăn 
ngắn hạn rồi sẽ qua ñi, doanh nghiệp nào có tầm nhìn lâu dài, luôn cải tiến chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm chinh phục khách hàng sẽ chiến thắng trong cuộc 
cạnh tranh khốc liệt trên thương trường.  
 
Trong khi các ñối thủ cạnh tranh ngừng việc ñầu tư và cắt giảm chi phí, Trường 
Long vẫn tiếp tục rót vốn vào các dự án mới, cải tạo nâng cấp mặt bằng và duy trì 
kinh phí quảng cáo nhằm củng cố thương hiệu và tăng cường phục vụ khách hàng 
ngày một tốt hơn. 
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Một số thay ñổi trong năm 2010 của công ty Trường Long:  
 

• Chính thức trở thành nhà phân phối ñộc quyền cẩu Tadano tại Việt Nam 
vào tháng 10 năm 2010. 

• Xây dựng hệ thống ñại lý phân phối sản phẩm chuyên dùng và cẩu 
Tadano trên toàn quốc. 

• Quy hoạch mặt bằng mới tại trụ sở chính nhằm phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tếQuyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng kinh doanh Đăng kiểm, mở rộng 
sản xuất và dịch vụ sửa chữa. Cải tạo hệ thống kho nhằm phù hợp với 
tiêu chuẩn quốc tế. 

• Cải tạo phòng làm việc hậu mãi và phòng chờ khách hàng. 
• Đầu tư vào phòng sơn. 
• Đầu tư vào phần mềm mới nối kết với tất cả các phòng ban nhằm tăng 

cường tính kiểm soát và tiết kiệm nhân lực, thời gian. 

5. TRIỂN VỌNG VỀ KẾ HOẠCH NĂM 2011 

• Đồng tiền Việt Nam mất giá 9.3% vào ñầu năm 2011. Lạm phát tiếp tục 
phi mã trong những tháng ñầu năm, giá ñiện, xăng dầu ñồng loạt tăng.  

• Với các chủ trương chính sách mới của nhà nước trong năm 2011 nhằm 
giảm lạm phát: kiểm soát chặt chẽ nhằm ñảm bảo tăng trưởng tín dụng 
dưới 20%, giảm ñầu tư công, giảm tốc ñộ tăng trưởng GDP. 

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, kế hoạch kinh doanh năm 2011 của 
Trường Long ñược xây dựng trên cơ sở thận trọng. 
 

• Sản lượng bán hàng sẽ không thay ñổi so với năm 2010. 
• Tuy nhiên lợi nhuận sụt giảm so với năm 2010 do giá ñầu vào như nhân 

công, vật liệu, ñiện nước ñều tăng nhưng do cạnh tranh giá bán hàng sẽ 
không tăng tương ứng. 

• Dự án Hino Vĩnh Long dự kiến sẽ ñưa vào hoạt ñộng vào tháng 8 năm 
2011, với tình hình khó khăn hiện tại trong năm 2011 dự kiến chi nhánh 
Vĩnh Long sẽ phát sinh chi phí nhiều hơn doanh thu. 

 
 
                                                                                                         ĐVT:    Triệu ñồng 
 

Khoản mục 
Kế hoạch 

2011 
Thực hiện 

2010 % Thay ñổi 

Tổng doanh thu 313,040 293,620 6.20 
Lợi nhuận từ hoạt ñộng sản 
xuất kinh doanh 6,050 8,329 -37.66 

Lợi nhuận trước thuế 9,778 12,057 -23.30 
Lợi nhuận sau thuế 8,018 9,950 -24.33 
Tỷ lệ chia cổ tức 10% 8,000 8,000  
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III- BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 
 
1. BÁO CÁO CH Ỉ SỐ TÀI CHÍNH 
 
     CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 

   
Diễn gi ải ĐVT 31/12/2010 31/12/2009 

Cơ cấu tài s ản    
Tài sản dài hạn/tổng tài sản % 37.24 18,00 
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản % 62.76 82,00 
    
Cơ cấu vốn    
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn % 32.51 40,61 
Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn % 67.49 59,39 
    
Khả năng thanh toán     
Tổng tài sản/nợ phải trả % 3.08 2,46 
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn % 2.04 2,02 
Khả năng thanh toán nhanh % 0.72 0,30 
Tỷ suất sinh l ời    

Lãi/doanh thu thu ần    

Lãi trước thuế/doanh thu thuần % 4.11 5,83 
Lãi sau thuế/doanh thu thuần % 3.39 4,98 
Lãi/tổng tài s ản    
Lãi trước thuế/tổng tài sản % 8.81 19,56 
Lãi sau thuế/tổng tài sản % 10.27 16,70 
Lãi sau thu ế/nguồn vốn chủ sở hữu  10.77 28,13 
    
Chỉ tiêu liên quan ñến cổ phần    
Số lượng cổ phần lưu hành cp 8.000.000 4.473.333 
Thu nhập trên mỗi cổ phần ñồng 1.244 5.689 
Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần ñồng 11.546 20.206 

 
• Chỉ số cơ cấu tài sản: năm 2010 do kết chuyển giá trị lô ñất 30,000m2 tại KCN 

Bình Minh tỉnh Vĩnh Long vào tài sản dài hạn nên tài sản vô hình quyền sử 
dụng ñất tăng 17.28 tỷ ñồng và chỉ số tài sản cố ñịnh dài hạn trên tổng tài sản 
tăng 19.2% so với năm 2009. 

• Với lãi suất ngân hàng cao và lợi nhuận giảm do cạnh tranh khốc liệt, Ban 
giám ñốc quyết ñịnh hạ chỉ tiêu doanh số bán hàng, tăng nhanh vòng quay 
vốn lưu ñộng, giảm ñầu tư hàng tồn kho, ưu tiên cho khách hàng thanh toán 
bằng tiền mặt. Do vậy chỉ số khả năng thanh toán, ñặc biệt là khả năng thanh 
toán nhanh tăng cao so với năm 2009.   

• Do chính sách giảm ñầu tư vào hàng tồn kho (giảm 40% so với năm 2009) 
nên nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm 10%  so với năm 2009. 

• Tình hình kinh tế không thuận lợi, lạm phát cao, canh trạnh khốc liệt làm tỷ 
suất sinh lời giảm, lãi trước thuế / doanh thu thuần giảm từ 5.83% năm 2009 
còn 4.1% năm 2010. 

• Số lượng xe bán giảm 45% so với năm 2009, tỷ suất lợi nhuận / doanh thu 
giảm 1.73% và gần 20 tỷ ñầu tư vào dự án Hino 3S trong năm 2010 chưa 
ñưa vào hoạt ñộng ñể tạo doanh thu dẫn ñến tỷ lệ ROE năm 2010 giảm so 
với năm 2009 từ 28.15% sang 10.77%. 
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2. BÁO CÁO K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010 
 

Khoản mục Thực hiện 2010 Thực hiện 2009 % Thay ñổi 
Tổng doanh thu  293.620.577.839 510.139.296.581 -42.44 
Doanh thu bán xe và thùng 260.955.687.331 486.776.517.822 -46.39 
Doanh thu dịch vụ sửa chữa 26.709.321.020 18.541.023.581 44.06 
Doanh thu dịch vụ ñăng kiểm 2.614.216.943 4.254.929.614 -38.56 
Hoa hồng bán bảo hiểm xe 341.352.545 566.825.564 -39.78 
Lợi nhuận gộp 29.452.888.826  44.670.654.957 -34.07 
Chi phí     
Chi phí bán hàng 12.809.663.301  13.273.341.321 -3.49 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Trong ñó trích trước chi phí 
trợ cấp thôi việc 

7.052.979.254 
 

750.774.350 

5.960.530.211 5.73 

Lợi nhu ận trước thu ế 12.057.107.098  29.802.435.475 -59.54 
 

• Nhiều yếu tố không thuận lợi trong năm 2010 dẫn ñến doanh thu bán xe 
và thành phẩm giảm 46.39% do số lượng xe bán giảm từ 526 xe / 2009 
xuống 290 xe / 2010. 

• Doanh thu sửa chữa tăng 44% so với năm 2009. 
• Do lợi nhuận của mảng xe không thùng rất thấp và khó khăn trong việc tìm 

kho bãi phục vụ kinh doanh bán xe vì vậy Ban giám ñốc ñề xuất ñến Hội 
ñồng quản trị và cổ ñông chấm dứt hoạt ñộng Đăng kiểm ñể có thể mở 
rộng mặt bằng sản xuất thùng và sửa chữa nhằm tăng doanh thu, tập 
trung phát triển chuyên môn trong năm 2011. Quý 4 năm 2010 không phát 
sinh doanh thu cho Trung tâm Đăng kiểm. 

• Chi phí bán hàng giảm 3.49 % so với 2009. 
• Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do ñầu tư vào phần mềm mới, vào máy 

móc thiết bị, hệ thống kho chuyên nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
còn phát sinh cho dự  KCN Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long và chi phí trích 
trước  

                 
3. NHỮNG BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN 

 
• Có chiến lược kinh doanh hợp lý và uyển chuyển phù hợp với từng giai 

ñoạn kinh tế. 
• Là ñại lý Hino hàng ñầu tại Viêt Nam công ty ñã tận dụng thế mạnh của 

mình ñể thu hút khách hàng trong tình trạng kinh tế vô cùng khó khăn, tân 
dụng hiệu quả thương hiệu Trường Long. 

• Nhân dịp công ty ñược chấp thuận niêm yết tại sàn HOSE vào ñầu năm 
2011 kết hợp ñưa ra các chương trình marketing thông qua báo ñài giới 
thiệu hình ảnh Trường Long ñến công chúng. 

• Thành lập phòng chăm sóc khách hàng trong năm 2010 qua ñó tìm hiểu 
mong muốn và góp ý của khách hàng ñể chất lượng phục vụ ngày một tốt 
hơn. 

• Duy trì cơ chế quản trị theo ISO 9001-2008. 
• Cải tổ các chính sách lương thưởng phù hợp trong giai ñoạn lạm phát tiếp 

tục leo thang nhằm duy trì ñội ngũ nhân viên. 
 
 



16 
 

 
4. KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI  

 
• Cải tổ mặt bằng tại trụ sở chính theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo sự thuận tiện, 

thoải mái cho khách hàng khi ñến Trường Long. 
• Tìm kiếm sản phẩm mới ñể có thể tăng doanh thu trong năm 2011: dự 

kiến xây dựng và cho thuê các trung tâm ô tô và mua bán máy móc thiết bị 
tại KCN Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. 

• Chuẩn bị kế hoạch tiếp thị cho dự án Vĩnh Long ñưa vào hoạt ñộng vào 
giữa năm 2011. 

• Thực hiện xây dựng mạng lưới ñại lý phân phối cẩu Tadano và sản phẩm 
chuyên dùng, phát triển chi nhánh tại miền Bắc và miền Trung. 

• Nâng cao chất lượng quản lý và tay nghề của nhân viên, cải thiện chất 
lượng phục vụ. Nâng cao giá trị thương hiệu Trường Long. 

 

IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 
1. Bảng cân ñối kế toán  
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2. Báo cáo k ết quả hoạt ñộng kinh doanh   
 
  

 
 
 
 
3. Báo cáo l ưu chuy ển ti ền.                     Xem phụ lục ñính kèm 
4. Thuyết minh báo cáo tài chính.     Xem phụ lục ñính kèm 
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V- GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KI ỂM TOÁN VÀ BÁO 
CÁO TÀI CHÍNH - Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

 



 

    VI-  TỔ CHỨC & NHÂN S
 
1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
 

 
Tổng CBCVN tính ñến ngày 31/12/2010: 174
 
2. DANH SÁCH HỘI ĐỒ

 
Hội ñồng qu ản tr ị 

Stt  Họ và tên  

01 Nguyễn Thị Kiều Diễ

02 Lã Văn Trường Sơn 

03 Lã Thị Thanh Phương

04 Nobutaka Otani 

05 Laura Burke 

 

Ban giám ñốc 

Stt  Họ và tên  

01 Nguyễn Thị Kiều Diễ

02 Lã Văn Trường Sơn 

03 Lã Thị Thanh Phương

20 

C & NHÂN SỰ 

n ngày 31/12/2010: 174  

ỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

Chức vụ Ngày sinh  

m Chủ tịch 27/09/1969 

 Thành viên 28/02/1968 

ương Thành viên 29/11/1964 

Thành viên 27/09/1972 

Thành viên 16/02/1959 

Chức vụ Ngày sinh  

m Tổng Giám ñốc 27/09/1969 

 Giám ñốc ñiều hành 28/02/1968 

ương P. Giám ñốc ñiều hành 29/11/1964 

 

C 

Số CMND/Passport  

022228552 

021756554 

022027406 

TH4514678 

701898399 

Số CMND/Passport  

022228552 

021756554 

022027406 
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Ban Ki ểm soát 

Stt  Họ và tên  Chức vụ Ngày sinh  Số CMND/Passport  

01 Phan Thị Thanh Thúy Trưởng ban kiểm sóat 14/01/1961 022579851 

02 Ngụy Kim Thảo Ủy viên ban kiểm sóat 22/03/1976 022779225 

03 Vũ Thị Thanh Huyền Ủy viên ban kiểm sóat 21/11/1979 225116278 

 
3. TÓM TẮT LÝ L ỊCH CÁ NHÂN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 
 

• Lý l ịch Hội ñồng qu ản tr ị 
 

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC  

Họ tên Nguyễn Th ị Kiều Diễm 
Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 27/09/1969 

Nơi sinh Tp.HCM 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Số CMND 022228552 

Ngày cấp: 02/12/2003  Nơi cấp: CA Tp.HCM 

Quê quán Hưng Yên 

Địa chỉ thường trú 5/31 Nơ Trang Long, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Số ñiện thoại liên lạc (08) 3754 3188 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Quan Trắc Viên 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1992 � 1993 Phòng Hành Chánh - Kế Toán Tổng hợp Công ty Vật tư 

Khí tượng phía Nam 

- Từ năm 1993 � 1995 Phòng Hành Chánh Perigrine Capital Management 

- Từ năm 1995 � 1997 VPĐD Công ty XNK Icomex - Quận 5 

- Từ năm 1998 � nay 

 
 

Giám ñốc Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 

 

LÃ VĂN TRƯỜNG SƠN, TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Họ tên Lã Văn Trường Sơn 
Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 28/02/1968 

Nơi sinh Long Xuyên 

Quốc tịch Việt Nam 
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Dân tộc Kinh 

Số CMND 021756554 

Ngày cấp: 27/06/2007   Nơi cấp: CA Tp.HCM 

Quê quán Hà Nam 

Địa chỉ thường trú 223 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, 

Tp.HCM 

Số ñiện thoại liên lạc (08) 3754 3188 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Công nghệ thông tin 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1991 � 1994 Phụ trách phòng Kinh doanh của Autostar (Đại lý ñầu 

tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam) 

- Từ năm 1995 � 1998 Giám Đốc Bán hàng tại Việt Nam của Mercedes-Benz 

Việt Nam 

- Từ năm 1998 � nay Giám Đốc Điều hành Công ty CP Kỹ thuật và Ô Tô 

Trường Long 

 
 

LÃ TH Ị THANH PHƯƠNG, TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Họ tên Lã Th ị Thanh Ph ương 
Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 29/11/1964 

Nơi sinh An Giang 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Số CMND 022027406 

Ngày cấp: 06/04/2004   Nơi cấp: CA Tp.HCM 

Quê quán Hà Nam 

Địa chỉ thường trú 236/26A Điện Biên Phủ, P 17, Bình Thạnh, Tp.HCM 

Số ñiện thoại liên lạc 0903 993 102 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Đại Học Kinh Tế Tài Chính 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1993 � 2004 Giám ñốc phát triển dự án, Quỹ ñầu tư Asia Pacific 

International (Vietnam) 

- Từ năm 2003 � 2006 Thành viên Hội ñồng quản trị công ty TNHH Ta Lư - 

Nhà hàng Bobby Chinn Hà Nội 

- Từ năm 2004 � 2007 Giám ñốc công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại Dịch 

vụ APG. 

Sáng lập viên, thành viên Hội ñồng quản trị công ty Cổ 

phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 

- Từ năm 2007 � nay Phó Giám ñốc Điều hành công ty Cổ phần Kỹ thuật và 

Ô tô Trường Long 
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NOBUTAKA OTANI, TV H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Họ tên Nobutaka Otani 
Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 05/01/1972 

Nơi sinh Nhật Bản 

Quốc tịch Nhật Bản 

Dân tộc N/A 

Số CMND TG1008314 

Ngày cấp: 26/11/2011   Nơi cấp: Nhật Bản 

Quê quán Tokyo, Nhật Bản 

Địa chỉ thường trú 1-18, Toyotama-Kita, Nerima-ku, Tokyo, 

Nhật Bản 

Số ñiện thoại liên lạc + 81-(0)3-5166-4987 

Trình ñộ văn hoá Đại Học 

Trình ñộ chuyên môn Trợ lý giám ñốc, 

Khối thị trường Châu Á 

Phòng quản lý thị trường Châu Á và Châu Mỹ 

Bộ phận ô tô số 1, tập ñoàn Sumitomo 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1994� 2004 Nhân viên của Tập ñoàn Sumitomo tại Tp.Tokyo, Nhật Bản 

- Từ năm 2005 � 2010 Trợ lý GĐ Tập ñoàn Sumitomo tại Tp.Tokyo, Nhật Bản 

Chức vụ công tác hiện nay 

tại Công ty CP Kỹ thuật và Ô 

tô Trường Long 

Thành viên HĐQT 

  

 
LAURA BURKE, TV H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

 

Họ tên Laura Burke 
Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 16/02/1959 

Nơi sinh Tiểu bang California, Mỹ 

Quốc tịch Mỹ 

Dân tộc N/A 

Số CMND/ PASSPORT 701898399     Ngày cấp: 19/07/2001   

Nơi cấp: Lãnh Sự Quán Mỹ tại           

Tp.Rome, nước Ý. 

Quê quán Tp. San Francisco, Mỹ 

Địa chỉ thường trú 112 Scenic Drive Orinda, CA 94563, Mỹ 

Số ñiện thoại liên lạc + 1-925-254-1296 

Trình ñộ văn hoá Đại Học  

Trình ñộ chuyên môn Cố Vấn Thiết Kế 

Quá trình công tác  

- Từ năm 1991 � 2002 Chủ tịch HĐQT Công ty BLC Srl, Tp.Rome, nước Ý 

- Từ năm 2003 � nay Chủ tịch HĐQT, Chủ nhiệm thiết kế của Công ty thiết kế 

Zoom Zoom Ý, California, Thái Lan, Việt Nam 



24 
 

• Lý l ịch Ban giám ñốc 
 

      Ban Tổng Giám ñốc 

1) Nguyễn Thị Kiều Diễm, Giám ñốc 

2) Lã Văn Trường Sơn, Giám ñốc ñiều hành 

3) Lã Thị Thanh Phương, Phó giám ñốc ñiều hành 

     Xin vui lòng xem lý l ịch bên trên 

 

• Lý l ịch Ban ki ểm soát 
 
 

PHAN THI THANH THÚY - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Họ tên Phan Th ị Thanh Thúy 
Giới tính Nữ 
Ngày tháng năm sinh 14/01/1961 
Nơi sinh Bình Dương 
Quốc tịch Việt Nam 
Dân tộc Kinh 
Số CMND 022579851 

Ngày cấp:  22/09/2004   Nơi cấp:  CA .TP. HCM  
Quê quán Bình Dương 
Địa chỉ thường trú 18/23 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP. HCM 
Số ñiện thoại liên lạc 0908 007 466 
Trình ñộ văn hoá 12/12 
Trình ñộ chuyên môn Trung cấp 
Quá trình công tác   
- Từ năm 2005 � 

04/05/2010 
- T ừ 05/05/2010 � nay 

 Thủ quỹ - Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường 
Long 
 
Nhân viên văn thư trực thuộc phòng Nhân sự - 
Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 

  
 

VŨ THỊ THANH HUYỀN, THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT 

Họ tên Vũ Thị Thanh Huy ền 
Giới tính Nữ 
Ngày tháng năm sinh 21/11/1979 
Nơi sinh Hà Nội 
Quốc tịch Việt Nam 
Dân tộc Kinh 
Số CMND 225116278 

Ngày cấp: 26/03/1997   Nơi cấp: CA Khánh Hòa 
Quê quán  
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Địa chỉ thường trú 92/3/15 Đường 53, Tổ 7, Ấp Trung, Xã Tân 
Thông Hội, Củ Chi. 

Số ñiện thoại liên lạc 0908 096 900 
Trình ñộ văn hoá 12/12 
Trình ñộ chuyên môn Cao ñẳng kế toán 
Quá trình công tác  
- Từ năm 2003 � 2005 Kế toán viên Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng 

Trường Long 
- Từ năm 2005 �2006 Nhân viên Nhân sự Công ty TNHH Ô tô Chuyên 

dùng Trường Long 
- Từ năm 2006 �2010 Phó phòng Nhân sự Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô 

Trường Long 
 

 

NGUỴ KIM THẢO, THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT 

Họ tên  Ngụy Kim Th ảo 
Giới tính  Nữ 
Ngày tháng năm sinh  22/03/1976 
Nơi sinh  Tp. HCM 
Quốc tịch  Việt Nam 
Dân tộc  Kinh 
Số CMND  022779225 

Ngày cấp: 18/01/2006 Nơi cấp: CA Tp.HCM 
Quê quán  Tp.HCM 
Địa chỉ thường trú  113/19/61 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, 

Tp.HCM 
Số ñiện thoại liên lạc  0908 290 567 
Trình ñộ văn hoá  12/12 
Trình ñộ chuyên môn  Trung Cấp Kế Toán 
Quá trình công tác   
- Từ năm 2005 

�04/05/2010 
 
- Từ 05/05/2010 � nay 

 
 
 

Kế toán Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô 
Trường Long 
Nhân viên Vật tư phòng Vật tư Hành chánh 
Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 
 
 

4. QUYỀN LỢI CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2010 (3 THÀNH VIÊN) 
 

                                                                                          ĐVT:     ñồng 
 
 

Khoản mục Lương Thưởng 
Lương 888,024,000  
Thưởng tháng 13  76,944,000 
Thưởng 2009  349,550,000 

 



 

5. SỐ LƯỢNG CB-CNV & 
 
a. Số lượng và c ơ cấu lao ñ

           - Tổng số lao ñộng của Trư

           - Trong ñó, cơ cấu lao ñ

 BIỂU ĐỒ 1: CƠ CẤU LAO Đ
 

Stt Trình ñộ 

1 Đại học và trên ñại học  

2 Cao ñẳng, trung cấp 

3 Lao ñộng có tay nghề 

4 Lao ñộng phổ thông 

Tổng 

                                                                                                         

                                                                                                        

 BIỂU ĐỒ 2: CƠ CẤU LAO Đ
 

Stt  
Giới 
tính 

Số lao 
ñộng 

1 Nam  138 

2 Nữ   36 

Tổng 174 

  BIỂU ĐỒ 3:   CƠ CẤU LAO 
 
 

St
t 

Lọai hợp ñồng 
lao ñộng 

1 Không thời hạn 
2 Có thời hạn 

Tổng 
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CNV & CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜ

u lao ñộng:  

a Trường Long tính ñến ngày 31/12/2010 là 174 CBCNV.

u lao ñộng của Công ty như sau: 

U LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ 

Số lao 
ñộng 

Tỷ lệ 
(%) 

 41 23,56 

45 25,85 

76 43,68 

12 6,90 

174 100% 

                                                                                                          

                                                                                                        Ngu

U LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH 

Tỷ lệ (%) 

79,31% 

20,69% 

100% 

                                                                                                      
Ngu

U LAO ĐỘNG THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO Đ

Số 
lao 
ñộng 

Tỷ lệ 
(%) 

  54 31,08 
120 68,97 

174 100% 

                                                                                                        Ngu

44%

7%

ĐH CĐ
LĐCTN LĐ

21%

Nam Nữ

69%

Không th ời hạn
Có thời hạn

ỜI LAO ĐỘNG 

ngày 31/12/2010 là 174 CBCNV. 

 

Nguồn: Trường Long 

 
                                                                                                      
Nguồn: Trường Long 

NG LAO ĐỘNG 

 

Nguồn: Trường Long 

23%

26%

7%

CĐ
LĐPT

79%

31%
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 b. Chính sách l ương th ưởng và phúc l ợi:  

Tất cả CBCNV của Công ty ñều ñược ký hợp ñồng lao ñộng, ñược ñóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn theo quy ñịnh. 

Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, Công ty còn có thưởng thêm cho Cán bộ công 

nhân viên vào các dịp lễ, tết. 

Trong năm 2010 vừa qua Công ty ñã tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 ñồng cho 

nhân viên ñã gắn bó ñược 10 năm với công ty. 

Ngoài ra, hàng năm Công ty trích một phần lợi nhuận xây dựng quỹ phúc lợi ñể giúp 

ñỡ những cán bộ công nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn và chương trình hỗ trợ 

cho nhân viên có thu nhập thấp vay hoặc tạm ứng một tháng lương ñể giải quyết 

khó khăn gia ñình.  

Bên cạnh ñó, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt ñộng xã hội như quyên góp 

giúp ñồng bào gặp thiên tai lũ lụt, thăm viếng và tổ chức nấu ăn từ thiện; chăm sóc 

các người già yếu có hoàn cảnh neo ñơn; các bệnh nhân ñang ñiều trị tại trại tâm 

thần; các bệnh nhân mắc phải bệnh nan y và xây nhà tình thương cho các hộ gia 

ñình có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật ... 

                                                                                                                        ĐVT: ñồng 

 

Nơi thăm vi ếng Năm 2010 

Ủng hộ ñồng bào lũ lụt các tỉnh Miền trung 15.000.000 

Chăm sóc bệnh nhân tâm thần và người già neo 

ñơn Tân Uyên 
41.500.000 

Tặng 06 căn nhà tình thương tại tỉnh Vĩnh Long 90.000.000 

Tặng quà cho làng phong Bình Minh - Đồng Nai 24.998.000 
 

                                                                                                         Nguồn: Trường Long 

 

                                                                                                                       ĐVT: ñồng 
 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Tổng chi phí lương và thưởng 9.473.000.000 10.626.814.145 9.747.828.409 

Thu nhập bình quân/người/tháng 4.800.000 4.892.640 4.668.500 
 

 

                                                                                                             Nguồn: Trường Long 
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c. Chính sách tuy ển dụng, ñào tạo và phát tri ển nhân l ực năm 2011:  

Công ty luôn chú trọng ñến việc tuyển dụng người lao ñộng có năng lực, ñáp ứng 

nhu cầu mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Tùy vào từng vị trí cụ thể mà 

Trường Long ñề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh ñều 

phải ñáp ứng các yêu cầu cơ bản như có trình ñộ chuyên môn cơ bản, có ý thức 

phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao. 

Công ty sử dụng dịch vụ tư vấn nhân sự của Công ty nước ngoài ñể xây dựng thang 

lương, bảng lương phù hợp với thị trường. 

Bên cạnh việc tìm kiếm nhân tài, Trường Long cũng có các chính sách lương, 

thưởng ñặc biệt ñối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực 

liên quan. Song song ñó, Ban lãnh ñạo Công ty cũng luôn có chính sách khuyến 

khích ñội ngũ nhân viên thường xuyên học tập nâng cao trình ñộ chuyên môn, ñồng 

thời tạo nhiều cơ hội cho nhân viên phát huy khả năng nhằm phát triển CB-CNV làm 

việc ở vị trí cao hơn nữa ở công ty. 

Năm 2010 vừa qua,  công ty ñã tổ chức các khóa ñào tạo về các quản trị nhân sự và 

ñánh giá hiệu làm việc cho cấp quản lý, các lớp về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán 

hàng cho nhân viên và các buổi ñào tạo nội bộ nâng cao tay nghề chuyên môn cho 

CB-CNV. 

Năm nay, bộ phận Quản trị nhân lực của công ty ñang nghiên cứu và họach ñịnh lại 

nguồn nhân lực nhằm ñảm bảo ổn ñịnh nhân sự cho sản xuất kinh doanh và ñảm 

bảo nguồn chi phí của công ty một cách hiệu quả và hợp lý ñồng thời tổ chức thực 

hiện các phương pháp, hình thức chi trả lương, thưởng, phụ cấp phù hợp với tình 

hình hiện nay cho CB-CNV làm việc tại công ty vào Qúy II năm 2011. 

Tích cực xây dựng quy chế lương thưởng các biện pháp khuyến khích - kích thích 

người lao ñộng, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự cho phù hợp với yêu cầu 

và chiến lược công ty trong tương lai. 

 

6. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, KẾ 
TOÁN TRƯỞNG, BAN KIỂM SOÁT 
      
a. Thay ñổi thành viên H ội ñồng qu ản tr ị: 
 

Ông Nobutaka Otani ñại diện phần vốn của tập ñoàn Sumitomo ñược bổ nhiệm thay 

thế ông Junji Tonoshima kể từ ngày 1/12/2010. 
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b. Thay ñổi Kế toán tr ưởng:  
 

Bà Nguyễn Th ị Hồng Lâm , thôi giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 31/03/2011, bổ 

nhiệm bà Đặng Th ị Thanh Hi ếu - Phó phòng Kế toán giữ chức Quyền Kế toán 

trưởng cho ñến khi có quyết ñịnh mới. 

 

VII-  THÔNG TIN CỔ ĐÔNG / THÀNH VIÊN GÓP 
VỐN & QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 
1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
 
Hội ñồng qu ản tr ị 
Stt  Họ và tên  Chức vụ Ngày sinh  Số CMND/Passport  
01 Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch 27/09/1969 022228552 
02 Lã Văn Trường Sơn Thành viên  28/02/1968 021756554 
03 Lã Thị Thanh Phương Thành viên  29/11/1964 022027406 
04 Nobutaka Otani Thành viên  27/09/1972 TH4514678 
05 Laura Burke Thành viên ñộc lập 16/02/1959 701898399 

 
 
2. THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT:  
 
Ban Ki ểm soát 
Stt  Họ và tên  Chức vụ Ngày sinh  Số CMND/Passport  
01 Phan Thị Thanh Thúy Trưởng ban kiểm sóat 14/01/1961 022579851 
02 Ngụy Kim Thảo Ủy viên ban kiểm sóat 22/03/1976 022779225 
03 Vũ Thị Thanh Huyền Ủy viên ban kiểm sóat 21/11/1979 225116278 

 
 
3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
 
Hội ñồng quản trị bao gồm 5 thành viên, là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, 
trách nhiệm và quyền hạn của Hội ñồng ñược quy ñịnh theo ñiều lệ công ty Cổ phần 
Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. 
 
Trong năm 2010, HĐQT ñã tiến hành những hoạt ñộng sau: 
 

• Thay ñổi chiến lược kinh doanh nhằm phù hợp với ñiều kiện kinh doanh 
khó khăn năm 2010. 

• Chủ trương ña dạng hoá sản phẩm nhằm hạn chế rủi ro. 
• Tận dụng tối ưu nguồn vốn lưu ñộng bằng cách giảm giá trị hàng tồn kho, 

thay ñổi chính sách bán hàng nhằm tăng nguồn thu bằng tiền mặt. 
• Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010. 
• Cải tổ bộ máy nhân sự, thay ñổi chính sách lương thưởng gắn liền với kết 

quả hoạt ñộng nhằm giảm chi phí cố ñịnh nhưng vẫn duy trì ñược ñội ngũ 
nhân viên có tay nghề. 

• Giám sát và ñôn ñốc tiến ñộ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. 
• Giám sát việc thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 
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• Giám sát tiến ñộ xây dựng của dự án Trung tâm 3S Hino tại Khu công 
nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 
 
 

4. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KI ỂM SOÁT:  
 
Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên do Đại hội ñồng cổ ñông bầu ra. Nhiệm vụ của 
Ban kiểm soát là thay mặt cổ ñông ñể kiểm soát mọi hoạt ñộng kinh doanh, quản trị 
và ñiều hành của công ty. 
 
Trong năm 2010, Ban kiểm soát ñã tiến hành những hoạt ñộng sau: 
 

• Tham gia lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010. 
• Giám sát việc thực hiện ñiều lệ và quy chế quản trị của Hội ñồng quản trị 

và Ban giám ñốc. 
• Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ ñông năm 2010 của Hội 

ñồng quản trị và Ban giám ñốc. 
• Tham gia kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng trước khi trình Hội 

ñồng quản trị. 
• Tham gia kiểm tra báo cáo kiểm toán năm 2010. 
• Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010. 
• Xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2011. 
• Tham gia vào việc xem xét gói thầu dự án Trung tâm 3S Hino tại Khu 

công nghiệp Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. 
 
 
5. THÙ LAO CÁC KHO ẢN LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CHO HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ & BAN KI ỂM SOÁT:  
 
 

• Thù lao cho thành viên Hội ñồng quản trị:  500 triệu ñồng 
• Thù lao cho Ban kiểm soát:  18 triệu ñồng 

 
 

6. TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN, GÓP VỐN CỦA THÀNH VIÊN HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
 
 
Stt    Họ vàv tên                                Ch ức vụ                                Số cp             % sở hữu 

01 Nguyễn Thị Kiều Diễm Chủ tịch 2,954,885 36.94% 

02 Lã Văn Trường Sơn Thành viên     600,841   7.58% 

03 Lã Thị Thanh Phương Thành viên     574,686   7.11% 

04 
Nobutaka Otani- ñại diện 

Sumitomo 
Thành viên    2,044,443  25.56% 

05 Laura Burke Thành viên ñộc lập                không    

 
                  Nguồn: Trường Long 

 




