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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG T Y  CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
ÔTÔ HÀNG XANH NĂM 2012

1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH     
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302000126
- Vốn điều lệ: 111.161.690.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 111.161.690.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình thạnh, TP.HCM.
- Chi nhánh: 2008 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM
- Số điện thoại: 08 35120026
- Số fax: 08 35120025
- Website: haxaco.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): HAX

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tiền thân là Cửa hàng trưng bày và Xưởng sửa chữa xe Ô 
tô với tên gọi là SAMCO 3, trực thuộc Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn được thành lập theo quyết định 
số 155/QĐ-UB ngày 03/12/1992 của UBND TP.Hồ Chí Minh, nay là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông 
Vận tải Sài Gòn (SAMCO).

Ngày 15/10/1999, SAMCO 3 được cổ phần hoá và chuyển thành Công ty cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng 
Xanh (viết tắt là Haxaco) theo quyết định 6148/QĐ-UB-KT của UBND TPHCM với ngành nghề kinh 
doanh như sau:
* Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại xe Ôtô.
* Đại lý mua bán Ôtô và phụ tùng các loại.
Tại thời điểm cổ phần hóa, Haxaco có vốn điều lệ là 4.500.000.000 đồng.
Ngày 01/06/2000, Haxaco chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Sau khi cổ 
phần hóa, Haxaco đã có những bước phát triển về quy mô và lĩnh vực hoạt động.
Tháng 6 năm 2000: Haxaco trở thành đại lý của Công ty Liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) 
và Xí nghiệp Liên doanh Sản xuất Ô tô Hòa Bình (VMC). Công ty cũng bổ sung thêm một số hoạt 
động mới, bao gồm: đóng mới thùng xe các loại; mua bán và cho thuê xe Ôtô; mua bán phụ tùng, 
máy móc thiết bị chuyên ngành Ô tô.. 

Tháng 3 năm 2001: Phát triển thêm hoạt động thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.
Tháng 9 năm 2002 Haxaco đạt chứng nhận ISO 9001:2000 do tổ chức Quacert và JAS - ANZ của 
NewZealand cấp trên 2 lĩnh vực: đại lý bán Ô tô và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Ôtô.
Tháng 10 năm 2003 Haxaco phát hành thêm 67.500 cổ phiếu và nâng Vốn điều lệ lên 
11.250.000.000 đồng.

Ngày 11/08/2004 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chính thức trở thành nhà phân phối 
đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam.
Tháng 8 năm 2005 Haxaco đăng ký tăng Vốn điều lệ lên 16.257.300.000 đồng. 
Tháng 1/2008, Công ty tăng Vốn điều lệ lên 43.312.110.000 đồng.
Tháng 10/2008, khai trương Showroom thứ 2 tại 104 Nguyễn Văn Cừ TP.HCM.

I. THÔNG TIN CHUNG



www.haxaco.com.vn
3

Tháng 10/2010, khai trương HAXACO Cần Thơ.
Tháng 09/2011, khai trương Showroom và Workshop Võ Văn Kiệt.
Hiện nay, Haxaco là nhà phân phối Mercedes-Benz có chất lượng dịch vụ sửa chữa hàng đầu Việt 
Nam.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
− Ngành nghề kinh doanh: 
Đại lý mua bán ôtô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ôtô.
Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ôtô.
Dịch vụ cứu hộ ôtô.
Đại lý bảo hiểm.
Đóng mới thùng xe các loại. Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rèn, đúc cán, 
kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện).
Cho thuê ôtô.
Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới.
Kinh doanh bất động sản.
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
− Địa bàn kinh doanh: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

4. Tình hình niêm yết:
Ngày 13/12/2006, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước có Quyết định số 113/ UBCK-GPNY về việc cho 
phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Ngày 26/12/2006, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Trung tâm giao dịch 
chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 17/01/2008 niêm yết bổ sung 2.705.481 cổ phiếu HAX phát hành thêm đưa tổng số cổ phiếu 
HAX giao dịch trên thị trường chứng khoán TP.HCM lên 4.331.211 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát 
hành thêm được chính thức giao dịch ngày 25/01/2008.  
Ngày 20/10/2009, tổng số cổ phiếu HAX giao dịch trên thị trường tăng lên 8.055.846 triệu cổ phiếu.
tháng 09/2011 phát hành thêm CP, tăng Vốn Điều lệ lên thành 111.161.690.000đồng.



5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 
− Mô hình quản trị.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

VP. TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
DỊCH VỤ

PHÒNG
DỊCH VỤ

PHÒNG
KINH DOANH

P.TỔ CHỨC
HÀNH CHÁNH

P.TỔ CHỨC
MUA HÀNG

P.KẾ TOÁN
HÀNH CHÍNH

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

− Cơ cấu bộ máy quản lý.
Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm 
tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại 
hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 
ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp 
theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, v.v....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để 
thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 
Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của 
Hội đồng Quản trị. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội 
bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Số lượng thành viên Hội đồng Quản 
trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội 
đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản 
trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.

Hiện tại, Hội đồng Quản trị của Công ty là năm (05) người, nhiệm kỳ là năm (05) năm.
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− Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

− Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

7. Các rủi ro:
Rủi ro về kinh tế 
• Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên Việt Nam vẫn nằm 
trong nhóm những nước đang phát triển. Ngành công nghiệp Ôtô của Việt Nam còn chậm phát 
triển, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ, phải phụ thuộc nhiều linh kiện nhập khẩu, bên cạnh đó thị trường 
ôtô nhỏ bé do đó rất khó cho các nhà sản xuất có thể giảm chi phí nên giá xe Ôtô ở Việt Nam khá cao.
• Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn rất yếu, đường giao thông nhỏ hẹp, chưa có quy hoạch cho xe ôtô. 
Những dịch vụ phục vụ cho xe ôtô như chỗ gửi xe, để xe chưa có nhiều và không thuận tiện cho 
người sử dụng xe ôtô.
• Ngoài ra, điều kiện nền kinh tế có nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan và chủ quan khác 
như chính sách chống lạm phát, tái cấu trúc nền kinh tế và điều tiết vĩ mô của chính phủ, bên cạnh 
đó áp lực tăng giá của thị trường về tiêu dùng và đặc biệt sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ 
ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.
• Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho tình hình kinh tế xã hội vẫn còn phải 
tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt 
tiền tệ và lãi suất cho vay ở mức cao đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp và ảnh hưởng không 
tốt đến đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế suy giảm. Thị trường bất động sản ảm đạm, thị 
trường chứng khoán giảm sâu, thị trường ô tô trầm lắng. Sản lượng bán hàng của toàn bộ các thành 
viên VAMA sụt giảm mạnh.

Rủi ro về Dịch vụ:
• Thái độ, phong cách phục vụ khách hàng của nhân viên chưa thật sự chuyên nghiệp còn làm ảnh 
hưởng đến chỉ số CSI
•Chi nhánh tại Đại lộ Võ Văn Kiệt đi vào hoạt động góp phần làm gia tăng thị phần nhưng tạo nhiều 
áp lực ban đầu về doanh thu cũng như lợi nhuận.
•Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế làm cho số lượt xe sửa chữa giảm mạnh
•Sự xuất hiện thêm Workshop của VNStar ở Q7 làm sự cạnh tranh gay gắt
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6. Định hướng phát triển
− Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

− Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

− Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

7. Các rủi ro:
Rủi ro về kinh tế 
• Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên Việt Nam vẫn nằm 
trong nhóm những nước đang phát triển. Ngành công nghiệp Ôtô của Việt Nam còn chậm phát 
triển, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ, phải phụ thuộc nhiều linh kiện nhập khẩu, bên cạnh đó thị trường 
ôtô nhỏ bé do đó rất khó cho các nhà sản xuất có thể giảm chi phí nên giá xe Ôtô ở Việt Nam khá cao.
• Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn rất yếu, đường giao thông nhỏ hẹp, chưa có quy hoạch cho xe ôtô. 
Những dịch vụ phục vụ cho xe ôtô như chỗ gửi xe, để xe chưa có nhiều và không thuận tiện cho 
người sử dụng xe ôtô.
• Ngoài ra, điều kiện nền kinh tế có nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan và chủ quan khác 
như chính sách chống lạm phát, tái cấu trúc nền kinh tế và điều tiết vĩ mô của chính phủ, bên cạnh 
đó áp lực tăng giá của thị trường về tiêu dùng và đặc biệt sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ 
ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.
• Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho tình hình kinh tế xã hội vẫn còn phải 
tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt 
tiền tệ và lãi suất cho vay ở mức cao đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp và ảnh hưởng không 
tốt đến đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế suy giảm. Thị trường bất động sản ảm đạm, thị 
trường chứng khoán giảm sâu, thị trường ô tô trầm lắng. Sản lượng bán hàng của toàn bộ các thành 
viên VAMA sụt giảm mạnh.

Rủi ro về Dịch vụ:
• Thái độ, phong cách phục vụ khách hàng của nhân viên chưa thật sự chuyên nghiệp còn làm ảnh 
hưởng đến chỉ số CSI
•Chi nhánh tại Đại lộ Võ Văn Kiệt đi vào hoạt động góp phần làm gia tăng thị phần nhưng tạo nhiều 
áp lực ban đầu về doanh thu cũng như lợi nhuận.
•Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế làm cho số lượt xe sửa chữa giảm mạnh
•Sự xuất hiện thêm Workshop của VNStar ở Q7 làm sự cạnh tranh gay gắt

BAN KIỂM SOÁT:
Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để 
giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách 
nhiệm trước Đại hội đồng cổ đôngtrong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng pháp luật và 
Điều lệ Công ty.
Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm ba (03) thành viên.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám Đốc gồm một Tổng Giám đốc và các Giám đốc Bộ phận. Tổng Giám đốc được Hội 
đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động của 
Công ty; Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 
doanh, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 
cổ đông thông qua.... Tổng Giám đốc, là người đại diện theo` pháp luật của Công ty.

Hiện tại, Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm ba (03) thành viên.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ CẦN THƠ.
Địa chỉ: 102 Cách Mạng Tháng Tám, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Đại lý mua bán ôtô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, 
thiết bị chuyên ngành ôtô. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ôtô.
Vốn Điều lệ: 22.193.950.000đ  
Tỷ lệ sở hữu của HAXACO tại Công ty con: 72,62%
 
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ Ô TÔ CẦN THƠ.
Địa chỉ: 274 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Đại lý mua bán ôtô và phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, 
thiết bị chuyên ngành ôtô. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ôtô.
Vốn Điều lệ: 7.796.938.195đ
Tỷ lệ sở hữu của HAXACO tại Công ty con: 72,62%
  

• Giữ vững vị trí trong top 3 nhà phân phối đứng đầu của MBV về  thị phần.
• Khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ và sửa chữa xe.
• Mở rộng hoạt động kinh doanh để đa dạng hoá và hạn chế rủi ro kinh doanh.
• Thu hút nhân tài và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNV Công ty. 
• Củng cố và nâng tầm thương hiệu HAXACO.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG T Y  CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
ÔTÔ HÀNG XANH NĂM 2012

− Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

− Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

7. Các rủi ro:
Rủi ro về kinh tế 
• Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên Việt Nam vẫn nằm 
trong nhóm những nước đang phát triển. Ngành công nghiệp Ôtô của Việt Nam còn chậm phát 
triển, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ, phải phụ thuộc nhiều linh kiện nhập khẩu, bên cạnh đó thị trường 
ôtô nhỏ bé do đó rất khó cho các nhà sản xuất có thể giảm chi phí nên giá xe Ôtô ở Việt Nam khá cao.
• Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn rất yếu, đường giao thông nhỏ hẹp, chưa có quy hoạch cho xe ôtô. 
Những dịch vụ phục vụ cho xe ôtô như chỗ gửi xe, để xe chưa có nhiều và không thuận tiện cho 
người sử dụng xe ôtô.
• Ngoài ra, điều kiện nền kinh tế có nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan và chủ quan khác 
như chính sách chống lạm phát, tái cấu trúc nền kinh tế và điều tiết vĩ mô của chính phủ, bên cạnh 
đó áp lực tăng giá của thị trường về tiêu dùng và đặc biệt sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ 
ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.
• Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho tình hình kinh tế xã hội vẫn còn phải 
tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt 
tiền tệ và lãi suất cho vay ở mức cao đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp và ảnh hưởng không 
tốt đến đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế suy giảm. Thị trường bất động sản ảm đạm, thị 
trường chứng khoán giảm sâu, thị trường ô tô trầm lắng. Sản lượng bán hàng của toàn bộ các thành 
viên VAMA sụt giảm mạnh.

Rủi ro về Dịch vụ:
• Thái độ, phong cách phục vụ khách hàng của nhân viên chưa thật sự chuyên nghiệp còn làm ảnh 
hưởng đến chỉ số CSI
•Chi nhánh tại Đại lộ Võ Văn Kiệt đi vào hoạt động góp phần làm gia tăng thị phần nhưng tạo nhiều 
áp lực ban đầu về doanh thu cũng như lợi nhuận.
•Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế làm cho số lượt xe sửa chữa giảm mạnh
•Sự xuất hiện thêm Workshop của VNStar ở Q7 làm sự cạnh tranh gay gắt

• Nâng cấp Xưởng sửa chữa MB; 
• Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng tại số 10 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh;
• Kinh doanh các loại xe Mercedes-Benz cao cấp nhập khẩu và các dòng xe cũ nhập khẩu;
• Cung cấp thêm các dịch vụ sửa chữa cho các dòng xe khác;
• Có chính sách chi trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu hợp lý đảm bảo lợi ích của cổ đông, 
đồng thời có lợi nhuận tích lũy để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
• Tăng ngân sách đào tạo nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, quản lý.

• Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, yêu cầu về môi trường;
• Công ty duy trì và thực hiện phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,… gắn với việc thực hiện có 
hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, duy trì các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần cho người lao động.
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− Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

− Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

7. Các rủi ro:
Rủi ro về kinh tế 
• Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên Việt Nam vẫn nằm 
trong nhóm những nước đang phát triển. Ngành công nghiệp Ôtô của Việt Nam còn chậm phát 
triển, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ, phải phụ thuộc nhiều linh kiện nhập khẩu, bên cạnh đó thị trường 
ôtô nhỏ bé do đó rất khó cho các nhà sản xuất có thể giảm chi phí nên giá xe Ôtô ở Việt Nam khá cao.
• Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn rất yếu, đường giao thông nhỏ hẹp, chưa có quy hoạch cho xe ôtô. 
Những dịch vụ phục vụ cho xe ôtô như chỗ gửi xe, để xe chưa có nhiều và không thuận tiện cho 
người sử dụng xe ôtô.
• Ngoài ra, điều kiện nền kinh tế có nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan và chủ quan khác 
như chính sách chống lạm phát, tái cấu trúc nền kinh tế và điều tiết vĩ mô của chính phủ, bên cạnh 
đó áp lực tăng giá của thị trường về tiêu dùng và đặc biệt sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ 
ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.
• Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho tình hình kinh tế xã hội vẫn còn phải 
tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt 
tiền tệ và lãi suất cho vay ở mức cao đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp và ảnh hưởng không 
tốt đến đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế suy giảm. Thị trường bất động sản ảm đạm, thị 
trường chứng khoán giảm sâu, thị trường ô tô trầm lắng. Sản lượng bán hàng của toàn bộ các thành 
viên VAMA sụt giảm mạnh.

Rủi ro về Dịch vụ:
• Thái độ, phong cách phục vụ khách hàng của nhân viên chưa thật sự chuyên nghiệp còn làm ảnh 
hưởng đến chỉ số CSI
•Chi nhánh tại Đại lộ Võ Văn Kiệt đi vào hoạt động góp phần làm gia tăng thị phần nhưng tạo nhiều 
áp lực ban đầu về doanh thu cũng như lợi nhuận.
•Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế làm cho số lượt xe sửa chữa giảm mạnh
•Sự xuất hiện thêm Workshop của VNStar ở Q7 làm sự cạnh tranh gay gắt

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Rủi ro về Quản trị:

Chính sách Nhà nước thay đổi quá nhiều quá nhanh trong thời gian ngắn khiến thị trường ôtô 
trong các năm qua liên tiếp chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, tạo ra thiếu sự ổn định.
Việc tăng thuế và các biểu phí mới tính vào ôtô như phí lưu thông đường bộ, phí xăng dầu, môi 
trường... gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường ôtô cũng như sức mua người tiêu dùng.
Chính sách của MBV đã thay đổi từ tháng 03/2011 bỏ quy định giá bán tối thiểu nên các Đại lý 
khác của MBV đã giảm giá rất nhiều để giành thị phần và đẩy nhanh hàng tồn kho ra thị trường 
làm cho lợi nhuận gộp giảm đáng kể.

Rủi ro về Kinh doanh:
•

•

•

STT CÁC CHỈ TIÊU 2012 So với KH So với 2011 Nguyên Nhân

1       Số lượng xe Kinh doanh

2       Số lượt xe sửa chữa

3       Doanh thu thuần

4       Lợi nhuận trước thuế

5       Tổng tài sản

6      Vốn Điều lệ

Ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh 
tế chung, tăng lệ phí trước bạ, 
v.v… và sự cạnh tranh giữa các 
Đại lý, số lượng xe bán ra sụt 
giảm.

Ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh 
tế chung, Số lượt xe sửa chữa sụt 
giảm, tuy không đáng kể.

Tương tự từ các nguyên nhân 
khách quan và chủ quan phân 
tích ở Phần III.

Thiếu vốn kinh doanh do đầu tư 
mở thêm Chi nhánh, dẫn tới chi 
phí trả lãy vay và thuê mặt bằng 
quá cao….

445

9.460

602.188

-22.185

227.113

111.161

66,42%

72,77%

60,49%

68,78%

94,02%

67,22%

105,13%

77,02%

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

•
•

•
•
•

Hạn chế chi phí họat động marketing, quảng bá thương hiệu.
Nguồn vốn hoạt đông thấp, chi phí lãi vay ngân hàng chiếm tỉ trọng quá cao, ảnh hưởng lớn đến   
hiệu quả hoạt động.
Hệ thống quản trị, quản lý điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty chưa tốt.
Hàng tồn kho cao, việc quản lý công nợ chưa tốt dẫn đến hiện tượng chiếm dụng vốn.
Đầu tư dàn trãi, kém hiệu quả.



2. Tổ chức và nhân sự 
− Danh sách Ban điều hành:
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG T Y  CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
ÔTÔ HÀNG XANH NĂM 2012

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

• 08/1991- 05/2000:

• 05/2000 - 03/2004: 
• 04/2004 - 06/2006: 
• 07/2006 – nay:

Chức vụ công tác hiện nay:

Số cổ phiếu nắm giữ:
(Tại thời điểm 10/04/2013)    

Tổng Giám Đốc: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Giới tính:  Nam
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1968
Nơi sinh:  Vĩnh Long
Số CMND:  024567218 cấp ngày 
  14/06/2006 tại CA TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam   
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Vĩnh Long
Địa chỉ thường trú: 244 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP. HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 – 3512 0026 / 3898 3416
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô - Cơ khí (Trường ĐH Bách Khoa 
TP.HCM), Cử nhân Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TP. HCM)

Công tác tại Công ty Liên  doanh Sài Gòn Ô tô sau đổi thành 
Công ty Liên doanh Ô tô Isuzu Việt Nam với các vị trí như sau: 
Quản đốc xưởng tổng thành ô tô, Trợ lý Tổng Giám đốc, Cửa 
hàng trưởng Isuzu.
TP Kinh doanh Cty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
PGĐ Kinh doanh Cty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám
đốc Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám
đốc Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
0 cổ phiếu (0%).

NGUYỄN VĂN ĐỨC
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG T Y  CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

ÔTÔ HÀNG XANH NĂM 2012

Giám Đốc Dịch vụ:  TRẦN QUỐC HẢI
Giới tính:  Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1973 Nơi sinh: Lâm Đồng
Số CMND:  250535544 cấp ngày 26/07/1999 tại CA tỉnh Lâm Đồng   
Quốc tịch:  Việt Nam Dân tộc: Kinh
Quê quán:  Nam Định
Địa chỉ thường trú: Số 15 đường 302A, Khu Bông Sao, Phường 5, Quận 8
ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 – 35120026/ 38983417
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

TRẦN QUỐC HẢI

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
 
• Từ 05/1999:  Kỹ thuật viên tại Công ty CCL Sài Gòn 
• Từ 02/2000:  Nhân viên Kinh doanh Công ty FIMEXCO 
• Từ 09/2000:  Cố vấn Dịch vụ Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh
• Từ 06/2005:   Phó Phòng Dịch vụ Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh
• Từ 12/2006:   Trưởng Phòng Dịch vụ Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh
• Từ 08/2011 – nay:    Giám đốc Dịch vụ Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh 
Chức vụ công tác hiện nay:   Giám đốc Dịch vụ Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh
Số cổ phiếu nắm giữ:  15.212 cổ phiếu (0,14%).
(Tại thời điểm 10/04/2013)   
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG T Y  CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
ÔTÔ HÀNG XANH NĂM 2012

CHÂU BÁ LONG

Giám Đốc Tài Chính: CHÂU BÁ LONG
Giới tính:  Nam 
Ngày tháng năm sinh: 13 / 04 / 1980 
Nơi sinh:  TP.HCM
Số CMND:  023321094 cấp ngày 11/11/2011 tại CA TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam    
Dân tộc:  Hoa
Quê quán:  Phúc Kiến
Địa chỉ thường trú: 1250 – 1252 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5
ĐT liên lạc ở cơ quan: 84.8 3512 0026
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh

• 11/2008 – 9/2009:

• 10/2009 - nay:

• 5/8/2011 đến nay:

Số cổ phiếu nắm giữ:
Trong đó:
+ Sở hữu:
+ Đại diện sở hữu:
Vốn Phước Thành:
(Tại thời điểm 10/04/2013)    

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Trưởng phòng tài chính, Công ty CP Phát Triển Nhà 
Daewon – Thủ Đức
Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính, Thành viên Hội đồng Thành viên 
Công ty TNHH Nhựa Phước Thành; Giám Đốc Tài Chính, 
Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh. 
Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên 
Công ty TNHH TM - DV ÔTÔ TÂY SÀI GÒN (HONDA ÔTÔ PHƯỚC THÀNH); 
Giám Đốc Tài Chính, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
1.191.538 cổ phiếu (10,72%)

0 Cổ phiếu

1.191.538 cổ phiếu (10,72%) 
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Kế Toán Trưởng NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH 
Giới tính:   Nữ 
Ngày tháng năm sinh:  27/04/1979  
Nơi sinh:   An Giang 
Số CMND:   340991469 cấp ngày 11/12/1995 tại CA Đồng tháp
Quốc tịch:   Việt Nam 
Dân tộc:   Kinh 
Quê quán:   An Giang 
Địa chỉ thường trú:  102 Tân Huề, Thanh Bình, Đồng Tháp.  
ĐT liên lạc ở cơ quan:  (08)  3512 5818
Trình độ văn hóa:  12/12 
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế ngành Kế Toán 
  Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

2001 – 2004:   Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ ÔTô Hàng Xanh.
2004 – 06/2008:   Phó Trưởng phòng KT-TC Công ty Cổ Phần Dịch Vụ ÔTô Hàng Xanh.
06/2008 – nay:   Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ ÔTô Hàng Xanh.
Chức vụ công tác hiện nay:  Kế Toán Trưởng Công ty CP DV ÔTô Hàng Xanh. 
Số cổ phiếu nắm giữ:   1.404 cổ phiếu (0,01%).
(Tại thời điểm 10/04/2013)    

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG T Y  CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
ÔTÔ HÀNG XANH NĂM 2012

* Tiền lương bình quân: 6,37 triệu đồng/người /tháng

* Chính sách trả lương: lương theo số lượng xe bán, lương khoán sửa chữa, lương định suất đối với 
gián tiếp. Đối với hệ số lương cơ bản the nghị định 205/2004/NĐ - CP của chính phủ, công ty áp 
dụng để xếp mức lương cơ bản cho người lao động giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, trợ 
cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động...

* Chính sách đào tạo trong năm 2012 có các nội dung chính như sau: 

* Chế độ bảo hiểm và phụ cấp: Tất cả nhân viên chính thức của công ty đều được hưởng các chế 
độ bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, tùy theo công việc, nhân viên còn nhận được các phụ cấp như phụ cấp độc hại, phụ cấp 
đi lại, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp đoàn thể, v.v.

* Phúc lợi khác: ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi cho người lao động theo quy định của pháp 
luật, Haxaco còn áp dụng các chương trình phúc lợi khác cho nhân viên: thưởng nhân dịp các ngày 
lễ lớn (Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các ngày lễ quốc gia 30/4, 01/5, 02/9,) hỗ trợ bữa ăn trưa, 
cấp phát trang phục làm việc, v.v.

- Những thay đổi trong ban điều hành: không có.
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 172 người tính đến 31/12/2012.
- Chính sách đối với người lao động.

(1) Đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn năng lực theo từng chức danh phục vụ kế hoạch phát triển  
(2) Nâng cao tính thực tiễn trong chương trình đào tạo bằng cách kịp thời đào tạo về sản phẩm mới, 
qui trình mới và công nghệ mới ngay sau khi ban hành, thường xuyên tổ chức hoặc liên kết với 
Mercedes-Benz Vietnam, SAMCO, các tổ chức giáo dục bên ngoài thực hiện các khoá đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ và khả năng quản lý chuyên môn cho CBNV-CN Công ty nhằm nâng cao chất lượng 
nhân sự. Trong năm 2012, Haxaco đã đào tạo được 239 lượt cho CBCNV với tổng kinh phí là 
231.140.025đ;
(3)Chú trọng đào tạo nội dung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
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Doanh thu thuần

Vốn Điều lệ

4.583.194.314 (đạt 
2,82% so với KH cả 
năm 2012) đạt 
23,53% so với năm 
2011
(3.848.510.912)

Âm 375% so với 
KH năm 2012. 
âm 3% so với 
năm 2011

21.576.095.043

22.193.950.000

162.164 19.288

22.194

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn: không có.  
b) Các công ty con, công ty liên kết:
         * Công ty CP Cơ khí ô tô Cần Thơ (HAXACO Cần Thơ) 

STT CÁC CHỈ TIÊU 2012 KH 2011 Nguyên Nhân

1       Số lượng xe Kinh doanh

2       Số lượt xe sửa chữa

100 xe

3.600 xe

50 xe

1.825 xe

38 xe 
(đạt 38% so với 
KH cả năm 2012) 
đạt 76% so với 
năm 2011

930 xe 
(đạt 25,8% so với 
KH cả năm 2012) 
đạt 60% so với 
năm 2011.

Không có vốn KD, 
Kinh tế suy thoái, 
vốn vay ngân hàng 
chịu lãi suất cao

3

4

5

6

Tổng tài sản

Lợi nhuận trước thuế 1.398 (3.735)

35.984

Đơn vị tính triệu đồng
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4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

2011 2012 % tăng giảm

294.865

895.877

(28.944)

18.129

(10.815)

(10.815)

0

227.113

602.188

(25.601)

3.416

(22.185)

(22.185)

0

- 22.98

- 32.78

  11.55

-81.16

105.13

105.13

0

STT CÁC CHỈ TIÊU 2012 KH 2011 Nguyên Nhân

* Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Cần Thơ (CAMECO)

39 xe
(đạt 65% so với 

KH cả năm 2012) 
đạt 67,2% so với 

năm 2011

2.604 xe
(đạt 68.5% so với 
KH cả năm 2012) 
đạt  73,2% so với 

năm 2011. 

34.784.653.295
(đạt 65,5% so với 
KH cả năm 2012) 
đạt 74,5% so với 

năm 2011

(895.732.314)
Âm 167,6% so với 
KH năm 2012. âm 

343,2% so với 
năm 2011. 

8.999.857.421

1     Số lượng xe KD

2       Số lượt xe sửa chữa

3       Doanh thu thuần

4       Lợi nhuận trước thuế

5       Tổng tài sản

6      Vốn Điều lệ

60 xe

3.800 xe

53.077.474.000

(534.530.021)

58 xe

3.559 xe

46.688.522.885

(261.013.656)

9.637.714.644

Không có vốn 
KD, Kinh tế 

suy thoái, sản 
phẩm không 

đa dạng.
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán    
Hàng tồn kho bình quân
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu  thuần
+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu 
+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Tổng tài sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần

2011            2012                      Ghi chúCác chỉ tiêu

124%

-46%

63,54%
101,99%

6,16%

3,04%

-1,21%

-10,06%

-3,67%

-3,23%

-3,68%

-26%

-9,77%

-4,25%

125%

-50%

62,43%
122,29%

4,62%

2,65%
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần: 
Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 10/04/2013: 1.377 cổ đông, trong đó:

*Cổ đông là nhà nước:  01 cổ đông, sở hữu 3.627.724 cổ phần, tỷ lệ 32,63% Vốn điều lệ.
*Cổ đông là HĐQT, BKS, BTGĐ và KTT:  09 cổ đông, sở hữu 545.958 cổ phần, tỷ lệ 4,91% Vốn điều lệ.
*Cổ đông là CB CNV trong Công ty:  40 cổ đông, sở hữu 121.308 cổ phần, tỷ lệ 1,09% Vốn điều lệ.
*Cổ đông ngoài Công ty: 1.327 cổ đông, sở hữu 6.821.179 cổ phần, tỷ lệ 61,36% Vốn điều lệ, bao gồm:

b) Cơ cấu cổ đông:
Tổ chức trong nước:  49 cổ đông, sở hữu 4.878.106 cổ phần, tỷ lệ 43,88% Vốn điều lệ.
Tổ chức nước ngoài:  06 cổ đông, sở hữu 110.436 cổ phần, tỷ lệ 0,99% Vốn điều lệ.
Cá nhân nước ngoài:  92 cổ đông, sở hữu 223.964 cổ phần, tỷ lệ 2,02% Vốn điều lệ.
Cá nhân trong nước:  1.230 cổ đông, sở hữu 5.903.663 cổ phần, tỷ lệ 53,11% Vốn điều lệ.

c). Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

d). Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có. 

e). 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:
Tổng quan trong năm 2012, hoạt động của Công ty bị lỗ so với kế hoạch, dự tính và các năm trước đây.
Nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh:

VỀ MẶT KHÁCH QUAN: 

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm 
cho tình hình kinh tế xã hội vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình 
lạm phát mặc dù đã được kiềm chế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do người dân thắt chặt chi tiêu, hàng 
tồn kho tăng cao, tín dụng giảm mạnh, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng gần 3 lần (xấp xỉ 10% so với 
3,8% của năm 2011), tăng trưởng kinh tế suy giảm (GDP 2012 tăng 5,03%, năm 2011 tăng 5,89%). Thị 
trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán giảm sâu, thị trường ô tô trầm lắng. Sản 
lượng bán hàng của toàn bộ các thành viên VAMA sụt giảm mạnh.

Chính sách Nhà Nước thay đổi: Chính sách thay đổi quá nhiều quá nhanh trong thời gian ngắn khiến 
thị trường ôtô trong các năm qua liên tiếp chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, tạo ra thiếu sự 
ổn định, tại TP.HCM, lệ phí trước bạ nâng lên 15% từ 01/01/2012.

Lãi suất Ngân hàng tăng cao, việc không phát hành được CP cho CĐCL đã góp phần gia tăng việc 
thiếu hụt vốn kinh doanh dẫn đến hệ quả tất yếu là phải vay Ngân hàng. Chi phí trả lãi vay ngày 
càng cao.

Nhà cung cấp thay đổi chính sách kinh doanh gây nhiều bất lợi cho Công ty. Chính sách của MBV đã 
thay đổi từ tháng 03/2011 bỏ quy định giá bán tối thiểu nên các Đại lý khác của MBV đã giảm giá rất 
nhiều để giành thị phần và đẩy nhanh hàng tồn kho ra thị trường làm cho lợi nhuận gộp giảm đáng 
kể. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám Đốc: Tổng Giám Đốc chủ quan trong quản lý điều hành, thay đổi 
nhân sự quá nhiều ở các vị trí quản lý cấp cao. Giám Đốc Kinh doanh nghỉ việc vào những tháng cuối 
năm 2011, thời điểm thuận lợi nhất của việc bán xe, đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Giám Đốc 
Kinh doanh mới bổ nhiệm tháng 02/2012 đến tháng 08/2012 chưa đáp ứng được các yêu cầu của 
Mercedes-Benz Vietnam. Giám Đốc Tài chính, Giám Đốc Dịch vụ mới bổ nhiệm (06/2011) chưa có 
kinh nghiệm quản lý điều hành. Hệ thống quản trị, quản lý điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ Công 
ty chưa tốt. Hàng tồn kho cao, việc quản lý công nợ chưa tốt dẫn đến hiện tượng chiếm dụng vốn. 
Đầu tư dàn trãi, kém hiệu quả. 

Đầu tư chưa đúng thời điểm: Nguyên nhân dòng tiền mặt giảm nhanh một phần do đầu tư (đặt cọc 
và đầu tư VVK  20,851 tỷ đồng); một phần do Kế hoạch phát hành thêm 975.000CP năm 2011 cho 
các CĐCL không thực hiện được làm cho vòng quay vốn giảm, hoạt động Kinh doanh của HAXACO 
ngày càng khó khăn, hoạt động chủ yếu trên vốn vay Ngân hàng. Thực hiện định hướng của Hội đồng 
Quản trị về việc mở rộng đầu tư thêm các Chi nhánh tại TP HCM và Cần Thơ đã tiêu tốn khá nhiều tài 
lực và nhân lực của HAXACO. Tuy nhiên hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh này lại thấp.

a.

b.

c.

d.

VỀ MẶT CHỦ QUAN:
 
a.

b.
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c.

2.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
a. Tình hình tài sản

Hệ thống kiểm soát nội bộ chưa tốt: Các quy trình quản lý chưa được các Giám Đốc bộ phận và các 
Trưởng bộ phận tuân thủ đầy đủ. Việc quản lý công nợ chưa tốt dẫn đến sai phạm của Cán bộ, Nhân 
viên. Việc kiểm soát chi phí của BP Kinh doanh chưa được chặt chẽ để cho một số Nhân viên chưa 
tuân thủ kỷ luật. Tinh thần làm việc của Nhân viên sa sút, không có động lực làm việc, năng suất 
giảm, mức độ phấn đấu chưa cao.
 
Những tiến bộ công ty đã đạt được. 
* Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo về mọi mặt: tay nghề, văn hóa, nâng cao và bồi 
dưỡng nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức hoặc liên kết với Mercedes-Benz Vietnam, SAMCO, các tổ 
chức giáo dục bên ngoài thực hiện các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và khả năng quản lý 
chuyên môn cho CBNV-CN Công ty nhằm nâng cao chất lượng nhân sự. Trong năm 2012, Haxaco 
đã đào tạo được 239 lượt cho CBCNV với tổng kinh phí là 231.140.025đ. 
*Phát triển mở rộng thương hiệu khá tốt, ngày càng khẳng định chất lượng dịch vụ sửa chữa trên 
thị trường TP HCM.

Tổng tài sản đến ngày 31/12/2012 là 227.113.143.492đ giảm 23% so với cùng kỳ 2011 cho thấy 
Công ty đã khai thác sử dụng khá tốt, trong năm đã thanh lý các tài sản không cần dung.
Tổng Nợ phải thu: 42.024.865.707đ chiếm 19% tổng tài sản. Trong đó, nợ phải thu khó đòi (nợ xấu): 
739.276.768đ chiếm 1,7% tổng nợ phải thu. Công ty đã trích lập 66,6% dự phòng nợ phải thu tương 
đương 492.593.543đ trong năm 2012.

Tính đến ngày 31/12/2012 nợ phải trả là 134.667.621.891đ giảm 22,87% so với cùng kỳ 2011, trong 
đó các khoản nợ ngắn hạn: 52.901.536.441đ (giảm so với cùng kỳ 51,13%) chứng minh khả năng thanh 
toán của Công ty khá tốt, tình hình các khoản vay và nợ tăng 15.330.341.440đ (tăng so với cùng kỳ 
23%). Như vậy, nói chung tình hình các khoản nợ phải trả không có biến động lớn.

Về tổ chức nhân sự: tăng cường bổ sung nhân lực Ban Điều hành, khắc phục thiếu hụt nhân sự quản 
lý cấp cao. Tăng cường công tác quản lý, giám sát từ việc lập kế hoạch đế triển khai thực hiện tấc cả 
các khoảng mục chi phí để thực hiện các biện pháp tiếc giảm ci phí
Xây dựng, hoàn thiện một số Quy chế hoạt động, thường xuyên kiểm tra thu hồi các khoản công nợ 
tồn đọng.
Đánh giá lại hiệu quả hoạt động và tiềm năng phát triển của các công ty con để điều chỉnh định hướng 
đầu tư theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, thuận lợi trong quản lý điều hành. 

b. Tình hình nợ phải trả

3.NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:
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VI. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1. Số xe dịch vụ

2. Số xe bán

3. Doanh thu thuần

4. Lợi nhuận trước thuế

5. Lợi nhuận sau thuế

THỰC HIỆN 2012

9.460

445

602.188

-22.185

--22.185

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU

4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI:
Công ty chủ trương tạm ngưng các khoản đầu tư mới, thu hẹp Chi nhánh Cần Thơ, tập trung nguồn lực tại TP 
HCM.

5.GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN: (không có).

CHỈ TIÊU KINH DOANH DỊCH VỤ CỘNG

1. Số lượt xe dịch vụ

2. Số xe bán

 Xe PC

 Xe cũ

3. Doanh thu thuần

4. Giá vốn

5. Lãi gộp

6. Chi phí bán hàng

7. Chi phí quản lý

8. Chi phí tài chính

9. Tổng lợi nhuận trước thuế

405

375

30

573.000

547.000

26.000

13.000

6.000

7.000

0

13.000

94.000

77.500

16.500

800

6.000

2.400

7.300

13.000

405

375

30

667.000

624.500

42.500

13.800

12.000

9.400

7.300

ĐVT: triệu đồng
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 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. 
Hiệu quả họat động của Công ty năm 2012 quá kém. Ban Tổng Giám Đốc đã có nhiều thiếu sót trong việc 
quản lý điều hành Công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ chưa tốt, các quy trình quản lý chưa được các Giám 
Đốc bộ phận và các Trưởng bộ phận tuân thủ đầy đủ. Việc quản lý công nợ chưa tốt dẫn đến sai phạm của 
Cán bộ, Nhân viên. Việc kiểm soát chi phí của BP Kinh doanh chưa được chặt chẽ để cho một số Nhân viên 
chưa tuân thủ kỷ luật. Tinh thần làm việc của Nhân viên sa sút, không có động lực làm việc, năng suất giảm, 
mức độ phấn đấu chưa cao. 
- Chi nhánh Võ Văn Kiệt qua một năm hoạt động vẫn chưa mang lại hiệu quả. Chi phí thuê mặt bằng quá 
lớn.
- Chi phí trả lãi vay Ngân hàng quá cao, tỷ lệ tổng chi phí hoạt động tài chính trên tổng chi phí (CP tài chính, 
CP bán hàng, CP quản lý, CP khác) trong năm 2010 là 5,29%, tăng lên 27,70% trong năm 2011, và đạt đến 
37% trong năm 2012. 
- Việc không phát hành được CP cho CĐCL đã góp phần gia tăng việc thiếu hụt vốn kinh doanh dẫn đến hệ 
quả tất yếu là phải vay Ngân hàng. Chi phí trả lãi vay ngày càng cao.
- Tồn kho tăng cao, lưu chuyển tiền tệ giảm, dòng tiền mặt bình quân 2010 là 32 tỷ, 2011 là 11,9 tỷ, 2012 
chỉ còn 6,3 tỷ đồng.
- Việc đầu tư đã diễn ra không đúng thời điểm: hiện tại, Vốn đầu tư và tài sản chiếm 95% Vốn chủ sở hữu 
nên hoạt động chủ yếu từ vốn vay ngân hàng chịu lãi suất cao lại không chủ động. Tuy nhiên trong bối cảnh 
chung các Công ty Đại lý của MBV trong năm 2011, Vietnam Star HCM đầu tư gần 100 tỷ đồng mở 
Showroom&Workshop rất hiện đại tại Phú Mỹ Hưng Quận 7 và An Du đầu tư mới hơn 60 tỷ đồng ở Hải 
Phòng và Đà Nẵng nên việc HAXACO phải đầu tư là tất yếu nhằm giữ thị phần và tranh thủ chờ thị trường 
phục hồi.
1.2 Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. 
Rà soát, tăng cường quản lý và thu hồi các khoản công nợ, sản phẩm dở dang, tồn kho phụ tùng, tồn kho 
xe, giải quyết bán xe Demo, v.v… theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị.
Đã ban hành nhiều Quy chế nhằm tăng cường quản trị Công ty.

1.3. Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng ngày. 
Năm 2012, tất cả các hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép 
theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Các hoạt 
động kinh doanh hàng ngày đều thể hiện rõ trách nhiệm với quyền lợi người lao động, trách nhiệm với xã 
hội và Chính sách đối với khách hàng và các đối tác kinh doanh.
 

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề 
phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành 
của Ban Tổng Gíám Đốc.
Trong năm 2012 hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc kém hiệu quả dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ. Yêu 
cầu Tổng Giám Đốc tăng cường chỉ đạo thực hiện tiết giảm chi phí sắp xếp lại nhân sự tiền lương thực hiện 
hiệu quả hoạt động hoàn thành kế hoạch 2013
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3.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới dự báo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố 
rũi ro, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Các chính sách 
liên quan đến ô tô như thuế nhập khẩu, lệ phí trước bạ, phí sử dụng ôtô, … tác động lớn đến tâm lý thị 
trường. Theo dự đoán, thị trường ôtô 2013 có thể sẽ còn nhiều khó khăn và tăng trưởng thấp, không 
có sự đột biến. 
Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng họat động của HAXACO trong năm 2013 
như sau:
- Chỉ đạo họat động của Công ty tiếp tục ổn định. Đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy 
giảm của thị trường trong đó có thể có những Kế hoạch liên quan đến giá. 
- Tăng cường công tác kiểm sóat chặt chẽ chi phí họat động tòan Công ty. Tăng cường công tác quản 
trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương 
hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng. 
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

V.QUẢN TRỊ CÔNG TY.
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1.Hội đồng quản trị
a)Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

• 04/1984 - 11/1993: 

• 2/1993 - 08/1996: 

• 09/1996 - 06/1999: 

• 07/1999 - 07/2004: 

• 08/2004 - 07/2010: 

• 07/2010 – nay:

  

• 06/2006 – 06/2011: 

• 06/2011 – nay:  

Chức vụ công tác hiện nay:

 

Số cổ phiếu nắm giữ: 

Trong đó:   

+ Sở hữu:

+ Đại diện sở hữu (Vốn Nhà Nước):

(Tại thời điểm 10/04/2013)              

Chủ tịch HĐQT:   NGUYỄN HỒNG ANH
Giới tính:    Nam
Ngày tháng năm sinh:   28/03/1961. 
Nơi sinh:    Vũ Lăng, Kiến Xương, Thái Bình
Số CMND:    020597824 cấp ngày
   04/04/2005 tại CA TP.HCM.
Quốc tịch:    Việt Nam. 
Dân tộc:    Kinh.
Quê quán:    Sài Gòn.
Địa chỉ thường trú:   129 Đinh Bộ Lĩnh, P. 25, 
   Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
ĐT liên lạc ở cơ quan:   08 – 39200408.
Trình độ văn hóa:   12/12.
Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư cơ khí nông nghiệp.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Kỹ sư Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn

Phó Quản đốc phân xưởng sửa chữa-Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn

Quản đốc phân xưởng Samco 3- Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn.

Phó Giám đốc Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH Một 

Thành viên

Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV, 

thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.

53.262 cổ phiếu (0,48%).

53.262 cổ phiếu (0,48%).

0 cổ phiếu.
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• 12/1981 - 06/1993:

• 06/1993 - 06/1996: 

• 06/1996 - 01/1997: 

• 01/1997 - 04/1998:

• 04/1998 - 12/2009: 

• 01/2010 - 08/2010:

• 08/2010 - 06/2011:

• 06/2011 - 01/2012:

• 01/2012 - nay:

 

Chức vụ công tác hiện nay:

Số cổ phiếu nắm giữ:
Trong đó:
+ Sở hữu:
+ Đại diện sở hữu:
(Tại thời điểm 10/04/2013)     

Thành viên HĐQT:  LÊ QUANG ĐỊNH
Giới tính:  Nam.
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1959.  
Nơi sinh:  Hà Nội.
Số CMND:  021029195 cấp ngày 
  23/03/2009 tại CA TP.HCM.
Quốc tịch:  Việt Nam.   
Dân tộc:  Kinh.
Quê quán:  Hà Nội.
Địa chỉ thường trú: 45 Tứ Hải, P.6, Q. Tân Bình, TP. HCM.
ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 – 39200 408.
Trình độ văn hóa: 12/12.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Nhân viên Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn

Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật Cty Cơ khí Ôtô Sài Gòn

Trưởng phòng Kinh doanh Đầu tư Cty Cơ khí Ôtô Sài Gòn

Trưởng phòng Kế toán Tài chính Cty Cơ khí Ôtô Sài Gòn

Kế tóan trưởng Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm sóat Tổng 

Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn

Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn

Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn 

TNHH Một Thành viên, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô 

Hàng Xanh.

Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Cty Cơ 

khí GTVT Sài Gòn TNHH Một Thành viên, Thành viên HĐQT Công 

ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.

Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Cty Cơ 

khí GTVT Sài Gòn TNHH Một Thành viên, Thành viên HĐQT Công 

ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.

3.649.857 (32,83%)

22.133 cổ phiếu (0,20%).

Vốn SAMCO: 3.627.724 cổ phiếu (32,63%). 
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thành viên HĐQT:  PHẠM TUẤN MAI
Giới tính:  Nam
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1955.  
Nơi sinh:  Hà Nội
Số CMND:  021609404 cấp ngày 
  10/01/2007 tại CA TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam    
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: 110C Trần Bình Trọng, P. 1, Q. 5, TP. HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan: 0907 799 979
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

• 1975 - 1979: 

• 979 - 1983: 

• 1983 - nay: 

Chức vụ hiện nay:

  

Số cổ phiếu nắm giữ:

(Tại thời điểm 10/04/2013)       

Hoạt động trong Quân đội Việt Nam

Học Đại học Bách khoa

Cán bộ Công ty xăng dầu khu vực II.

Chuyên viên Công ty xăng dầu Khu vực 2 ,thành viên HĐQT 

Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.

449.895 cổ phiếu (4,05%).
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Thành viên HĐQT:  CHÂU BÁ LONG
Giới tính:  Nam 
Ngày tháng năm sinh: 13 / 04 / 1980 
Nơi sinh:  TP.HCM
Số CMND:  023321094 cấp ngày 11/11/2011 tại CA TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam    
Dân tộc:  Hoa
Quê quán:  Phúc Kiến
Địa chỉ thường trú: 1250 – 1252 Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5
ĐT liên lạc ở cơ quan: 84.8 3512 0026
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

• 11/2008 – 9/2009:

• 10/2009 - nay:

• 5/8/2011 đến nay:

Số cổ phiếu nắm giữ:
Trong đó:
+ Sở hữu:
+ Đại diện sở hữu:
Vốn Phước Thành:
(Tại thời điểm 10/04/2013)    

Trưởng phòng tài chính, Công ty CP Phát Triển Nhà 
Daewon – Thủ Đức
Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính, Thành viên Hội đồng Thành viên 
Công ty TNHH Nhựa Phước Thành; Giám Đốc Tài Chính, 
Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh. 
Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên 
Công ty TNHH TM - DV ÔTÔ TÂY SÀI GÒN (HONDA ÔTÔ PHƯỚC THÀNH); 
Giám Đốc Tài Chính, Thành viên HĐQT Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
1.191.538 cổ phiếu (10,72%)

0 Cổ phiếu

1.191.538 cổ phiếu (10,72%) 
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

• 08/1991- 05/2000:

• 05/2000 - 03/2004: 
• 04/2004 - 06/2006: 
• 07/2006 – nay:

Chức vụ công tác hiện nay:

Số cổ phiếu nắm giữ:
(Tại thời điểm 10/04/2013)    

Thành viên HĐQT:  NGUYỄN VĂN ĐỨC
Giới tính:  Nam
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1968
Nơi sinh:  Vĩnh Long
Số CMND:  024567218 cấp ngày 
  14/06/2006 tại CA TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam   
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Vĩnh Long
Địa chỉ thường trú: 244 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8, TP. HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 – 3512 0026 / 3898 3416
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô - Cơ khí (Trường ĐH Bách Khoa 
TP.HCM), Cử nhân Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TP. HCM)

Công tác tại Công ty Liên  doanh Sài Gòn Ô tô sau đổi thành 
Công ty Liên doanh Ô tô Isuzu Việt Nam với các vị trí như sau: 
Quản đốc xưởng tổng thành ô tô, Trợ lý Tổng Giám đốc, Cửa 
hàng trưởng Isuzu.
TP Kinh doanh Cty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
PGĐ Kinh doanh Cty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám
đốc Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám
đốc Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
0 cổ phiếu (0%).
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b)Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có. 
c)Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất mội lần theo quy định tại Điều lệ Công 
ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm soát, 
Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng. Ngoài ra còn có những phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng tờ trình để giải 
quyết các công việc cấp bách đáp ứng kịp thời yêu cầu của họat động kinh doanh dịch vụ Công ty. 
Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc, chuyên nghiệp các công tác quản trị doanh nghiệp, 
phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự … thực hiện các chức năng quản trị họat động 
Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và họat 
động của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán 
bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành 
động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an tòan và đảm bảo họat động Công ty theo đúng 
quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh 
vực, rà soát Cơ cấu nhân sự, xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với định hướng phát triễn Công ty. Hội đồng Quản 
trị tập trung quản lý nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng 
Giám đốc và Ban Điều hành, các chính sách của Công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIV

28

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG T Y  CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
ÔTÔ HÀNG XANH NĂM 2012

Các cuộc họp của HĐQT năm 2012.
Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị của HAXACO đã tiến hành các phiên họp với nội dung được 
tóm tắt như sau: 

PHIÊN HỌP SỐ THÀNH VIÊN NỘI DUNG

Phiên 1
07/01/2012 5/5

5/5Phiên 2
07/02/2012 

Thống nhất chỉ đạo hoạt động của Công ty, một số nội dung cụ 
thể như sau:

Xem xét đóng góp ý kiến cho các Quy chế hoạt động.

Giảm số lượng xe Demo, kịp thời bán luân chuyển xe sau thời 
gian sử dụng Demo theo quy định.

Tập trung chi phí vào các khoản mục Audit nào mang tiền 
thưởng cao nhất mà chi phí thấp nhất để tiết giảm ngân sách 
thực hiện đồng thời cố gắng đạt được tối đa nguồn tiền 
thưởng từ MBV. Riêng các tiêu chuẩn bắt buộc phải cố gắng 
thực hiện tốt. 
Hội đồng Quản trị đồng ý Kế hoạch Marketing thực hiện theo 
chính sách của MBV để nhận lại được khoản tiền từ MBV.

Các trường hợp Trưởng phòng làm sai quy định giải quyết cho 
khách hàng nợ  Hội đồng Quản trị yêu cầu các cá nhân đó có 
trách nhiệm nộp tiền về Công ty ngay.

Hội đồng Quản trị yêu cầu cơ cấu lại Nhân sự, khi ngưng hoạt 
động của Chi nhánh Nguyễn Văn Cừ rà soát lại đội ngũ nhân 
viên bán hàng cũng như lực lượng gián tiếp để giảm bớt nhân 
sự hợp lý.

Tổng Giám Đốc báo cáo Hội đồng Quản trị về Quyết toán thuế 
2006, 2007, 2008.

Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất: Chi lương tháng 13 
cho CB NV CN HAXACO (theo Danh sách đính kèm) trên cơ 
sở hiệu quả. Các cá nhân sẽ được hưởng theo hệ số 0.5, 0.6, 
0.8, 1, 1.2 tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thời gian 
công tác (hoặc bổ nhiệm) thực tế.

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều hành trong năm 2012 phải 
tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, ngưng các khoản 
đầu tư khác kém hiệu quả, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các 
khoản chi phí, thực hiện tiết kiệm, các khoản đầu tư trong Kế 
hoạch chỉ được thực hiện từ cuối Quý 2/2012. Ban Điều hành 
cần nghiên cứu kỹ chính sách đặt hàng và chính sách bán 
hàng, nhanh chóng giải quyết xe tồn kho. Tính toán cân nhắc 
hiệu quả trong việc tồn kho xe, lãi vay Ngân hàng và Variable 

-
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margin được hưởng từ MBV nhằm đạt lợi nhuận cao nhất.
Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định bổ nhiệm Anh Đinh 
Ngọc Chiến vào chức vụ Giám Đốc Kinh doanh từ tháng 
02/2012 không cần chờ MBV chấp thuận.
Hội đồng Quản trị đề nghị Anh Lê Quang Định – Thành viên 
HĐQT hỗ trợ HAXACO trong việc xây dựng các Quy chế.
Trong quá trình hoạt động phải áp dụng đúng Chính sách bán 
hàng đã ban hành theo đúng thời điểm. Các trường hợp khác 
phải có Biên bản hội ý giữa Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài 
chính, Giám Đốc Kinh doanh, Kế Toán trưởng và Bộ phận liên 
quan.
Các khoản công nợ Kinh doanh và Dịch vụ phát sinh trước 
31/12/2010 phải nộp tiền về Công ty trước 30/03/2012. Sau 
thời hạn này nếu Nhân viên nào chưa trả hết thì tạm đình chỉ 
công tác 1 tháng để thu hồi nợ.
Về các khoản công nợ tạm ứng quá hạn, Hội đồng Quản trị yêu 
cầu phải thu hồi về trước 30/03/2012.
Về chính sách sử dụng xe Demo, Hội đồng Quản trị yêu cầu các 
Giám Đốc Bộ phận, các Manager phải tự túc phương tiện đi lại 
từ nhà đến Công ty, chỉ sử dụng xe Công ty cho mục đích công 
tác. 
Về chi phí sản phẩm dở dang: Hội đồng Quản trị yêu cầu BP 
Dịch vụ giải quyết dứt điểm các khoản SP dở dang và công nợ 
tồn đọng.
Hội đồng Quản trị yêu cầu khi thực hiện Hợp đồng bán xe, 
khách hàng phải thanh toán tối thiểu 30% giá trị xe mới xuất 
hóa đơn, khi thanh toán đủ tiền mới giao xe cho khách.
Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Kiểm soát phối hợp Ban Điều 
hành phúc tra việc thực hiện các Biên bản họp Hội đồng Quản 
trị, báo cáo dòng tiền. 
Về vấn đề chi phí: Hội đồng Quản trị yêu cầu tiết giảm chi phí 
hỗ trợ, khuyến mãi, giảm giá, chi phí tiếp khách, tặng quà, điện, 
nước, điện thoại, máy lạnh…. Thực hiện giảm trực tiếp trên hóa 
đơn cho khách hàng, chi hoa hồng môi giới tối đa 1.000USD.
Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều hành căn cứ vào chi phí 
2011 lập Kế hoạch chi phí 2012.  
Rà soát lại toàn bộ nhân sự, xây dựng Kế hoạch nhân sự cho 
năm 2012.
- Xây dựng chi tiết Kế hoạch Đầu tư 2012, chỉ thực hiện từ cuối 
Quý 2/2012.
Trên cơ sở Kế hoạch nhân sự, lương, chi phí, đầu tư, Ban Điều 
hành xây dựng chi tiết kế hoạch Kinh doanh Dịch vụ 2012 báo 
cáo Hội đồng Quản trị xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng Quản trị chấp thuận cho phép Tổng Giám Đốc được 
chủ động thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao hoặc 
không còn giá trị sử dụng. Tổng Giám Đốc lập Tờ trình và Danh 

- 
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- 
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-
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sách trình Hội đồng Quản trị trước khi thanh lý. Các khoản thu 
bán tài sản thanh lý được hạch toán kế toán theo đúng chuẩn 
mực kế toán TSCĐ của Bộ Tài chính ban hành.
Về chi phí phát sinh của Dự án Showroom Workshop Võ Văn 
Kiệt yêu cầu Ban Quản lý Dự án lập Tờ trình trình Hội đồng 
Quản trị xem xét.
Về Quy chế hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị 
Ban Điều hành tách ra thành từng Quy chế riêng biệt để dễ 
theo dõi thực hiện

Cần làm rõ trách nhiệm Ban Điều hành HAXACO trong việc báo 
cáo quyết toán chênh lệch nhiều so với báo cáo kiểm toán. Đề 
nghị Công ty Kiểm toán thực hiện Thư Quản lý định kỳ 6 tháng 
một lần gởi đến Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều 
hành HAXACO. 
Giao cho Giám Đốc Dịch vụ phối hợp Giám Đốc Tài chính thực 
hiện các công việc liên quan đến chi phí sản phẩm dở dang.
Thống nhất chỉnh lại một số điểm trong dự thảo Báo cáo của 
Hội đồng Quản trị năm 2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên lần thứ XIII.
Thống nhất Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 
thứ XIII.
Về Kinh doanh: nhanh chóng giải quyết xe tồn kho, xây dựng 

- 

- 

- 

- 

-  

- Thống nhất chỉ đạo hoạt động của Công ty, một số nội dung cụ 
thể như sau:

Các trường hợp công nợ cụ thể và sản phẩm dở dang.

Thông qua các Kế hoạch 2012 về Doanh thu, Lợi nhuận, 
Lương, Đầu tư, Đào tạo, Nhân sự.

Về chi phí phát sinh của Dự án Showroom Workshop Võ Văn 
Kiệt yêu cầu Ban Quản lý Dự án lập Tờ trình trình Hội đồng 
Quản trị xem xét và phải có kiểm toán để quyết toán công 
trình.

Về Dự toán cải tạo Showroom số 10 Điện Biên Phủ theo tiêu 
chuẩn mới 2012 của Mercedes-Benz Vietnam, Hội đồng 
Quản trị yêu cầu lập Dự toán trình Hội đồng Quản trị xem xét. 
Đây được xem là khoản đầu tư đột xuất không nằm trong Kế 
hoạch.

Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông dự 
kiến trong khoảng thời gian từ 18 – 20/04/2012 và tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII vào nửa đầu 
tháng 05/2012 tại Chi nhánh Công ty số 2008 ĐL Võ Văn 
Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân.

-

-
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Chính sách mới để giải quyết xe tồn. Đối với các xe tồn lâu đề 
nghị nâng lương Nhân viên bán hàng cao hơn bán xe mới; Đối 
với các xe mới, giảm chi phí hoa hồng, giảm lương Nhân viên 
bán hàng, nâng lãi Công ty. Trong tháng 04/2012 đặt mục tiêu 
bán hàng là giải quyết các xe tồn của năm 2010 và 2011.
Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính và Giám Đốc Kinh doanh 
họp với Nhân viên bán hàng để phổ biến chính sách bán hàng 
mới, đặt chỉ tiêu cho Nhân viên, ký cam kết bán hàng, tăng 
cường quản lý giám sát đội ngũ Nhân viên bán hàng.
Giảm chi phí hoa hồng bán xe tối đa là 700USD/xe, tăng tính 
minh bạch trong kinh doanh.
Tiếp tục đề nghị BKS tiếp tục duy trì định kỳ hàng tháng kiểm 
tra giám sát tại HAXACO (như 6 tháng vừa qua). Thống nhất đề 
nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên tăng thù lao cho Ban 
Kiểm soát trong năm 2012, mức thù lao cụ thể như sau: Trưởng 
Ban Kiểm soát 5.000.000đ/tháng, Thành viên BKS 
3.500.000đ/tháng.
Hội đồng Quản trị thống nhất bán lại toàn bộ CP HAXACO tại 
CAMECO trên cơ sở giá thị trường và đảm bảo có lợi nhất cho 
cổ đông. Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thường niên HAXACO ủy 
quyền cho Hội đồng Quản trị triễn khai các công việc liên quan 
đến việc bán CP nói trên.
Hội đồng Quản trị thống nhất chưa tăng lương cho toàn thể CB 
NV CN HAXACO trong thời điểm hiện tại

Chấp thuận Chương trình đặc biệt giải quyết 15 xe tồn theo 
Báo cáo nhanh của Tổng Giám Đốc. Đồng ý mức lỗ tối đa của 
15 xe này khoảng 1 tỷ đồng (tương đương 50.000USD) chưa 
tính phần Variable Margin nếu HAXACO hoàn thành chỉ tiêu 
bán hàng.
Thống nhất đồng ý kết chuyển công nợ tạm ứng 357.619.625đ 
vào chi phí theo Tờ trình ngày 27/02/2012 của Tổng Giám Đốc. 
Các khoản tạm ứng còn lại nhanh chóng thu hồi về Công ty.
Hội đồng Quản trị thống nhất không giải quyết cho khách hàng 
nợ kể từ ngày ký biên bản này. Các trường hợp giải quyết sai quy 
định phải bồi thường bằng tiền cá nhân. Yêu cầu tuyệt đối không 
để khách hàng thiếu nợ mà giảm giá trực tiếp cho khách hàng. 
Giao cho Giám Đốc Tài chính kết hợp Bộ phận Kinh doanh đối 
chiếu công nợ với Mercedes-Benz Vietnam để xác định và cấn 
trừ các khoản công nợ còn tồn đọng.
Bộ phận Kế toán Tài chính thực hiện kết chuyển công nợ khách 
hàng Trần Thanh Vũ (đã hoàn tất việc khởi kiện và thi hành án) 

- 

- 

-  

- 

-

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc 
HAXACO tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên lần thứ XII của HAXACO Cần Thơ

-
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theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
Giám Đốc Dịch vụ nhanh chóng thu hồi các khoản công nợ sửa 
chữa xe, công nợ xe bảo hiểm, sản phẩm dở dang, … theo tinh 
thần các cuộc họp Hội đồng Quản trị trước đây.
Bộ phận Kế toán Tài chính gởi Thư Quản lý của Công ty Kiểm 
toán đến các Thành viên HĐQT xem xét. Đề nghị Ban Kiểm 
soát nghiên cứu Thư Quản lý để có ý kiến trong phiên họp giữa 
tháng 06/2012. 
Về quyết toán Dự án Showroom&Workshop Võ Văn Kiệt, yêu 
cầu Ban Quản lý Dự án liên hệ Công ty kiểm toán thực hiện hợp 
đồng kiểm toán xây dựng theo đúng quy định. 
Ban Điều hành lập Tờ trình trình bày các Phương án bán CP 
HAXACO tại CAMECO trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường 
và đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông.  

-

-

-

-

Về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện tương đối đầy đủ các 
nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị: Các khoản công nợ, dở 
dang, tạm ứng đã giảm rõ rệt, nhanh chóng thu hồi các khoản 
công nợ sửa chữa xe, công nợ xe bảo hiểm, sản phẩm dở dang, 
… thống nhất với các Quy chế HAXACO đã ban hành: Quy chế 
sử dụng xe Demo, Quy chế chi hoa hồng môi giới, Quy chế 
quản lý các khoản nợ phải thu, Quy chế quản lý tạm ứng nội 
bộ, riêng về Quy chế Tài chính, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét 
lại và ký ban hành sau.
Chấp thuận Chương trình đặc biệt giải quyết 26 xe tồn theo đề 
xuất của Giám Đốc Kinh doanh với mức lỗ tối đa của 26 xe này 
khoảng 1,8 tỷ đồng (chưa tính phần Variable Margin nếu 
HAXACO hoàn thành chỉ tiêu bán hàng). Giám Đốc Kinh doanh 
lập Tờ trình nêu chi tiết cụ thể của Chương trình này trình Hội 
đồng Quản trị.
Về một số nội dung trong Thư quản lý của Công ty Kiểm toán, 
Hội đồng Quản trị có ý kiến chỉ đạo như sau:
Các khoản tiền đặt cọc của khách hàng mua xe nhưng không 
thực hiện mua, HAXACO phải xử lý vào kết quả hoạt động kinh 
doanh như một khoản thu nhập khác (tuy nhiên phải căn cứ 
vào Hợp đồng mua xe và quy định thời hạn: quá 90 ngày đối với 
xe lắp ráp ở Việt Nam và 180 ngày đối với xe nhập khẩu).
Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư của các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối mỗi tháng (không để dồn 
vào cuối năm).
Về việc giao xe cho Khách hàng, Hội đồng Quản trị yêu cầu chỉ 
có cấp Giám Đốc trở lên mới giải quyết. Các trường hợp giải 
quyết sai quy định phải chịu trách nhiệm. 
Giao cho Giám Đốc Tài chính phân tích kỹ chi phí 6 tháng năm 

-

-

-

a.

b.

-
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2012 so với cùng kỳ năm trước, phân tích tỷ trọng Chi phí trên 
Doanh thu, phân tích Lợi nhuận, phân tích hoa hồng đạt được, 
Lương NVBH, Lợi nhuận tối thiểu, Lương tối thiểu…. báo cáo 
đến Hội đồng Quản trị (thời hạn trong vòng 02 tuần).
Ban hành lại định mức nhiên liệu cho các xe Công ty đúng 
theo thực tế, không được sử dụng xe Công ty vào mục đích cá 
nhân.
Hội đồng Quản trị sẽ xem xét các Bản Mô tả công việc của các 
Giám Đốc. Tuy nhiên, việc quản lý phải có sự phân quyền, 
phân công trách nhiệm cụ thể. Các Tổng Giám Đốc, Giám Đốc 
bộ phận phải có lịch làm việc cụ thể. Các trường hợp đi nước 
ngoài phải có văn bản báo cáo Hội đồng Quản trị biết trước khi 
đi.
Về Phương án bán CP HAXACO tại CAMECO, Hội đồng Quản 
trị thống nhất bán hết 100% CP với giá ban đầu là 10.000đ/CP 
trong vòng 01 tháng, thu hồi số nợ CAMECO vay, HAXACO sẽ 
không tham gia quản lý điều hành HAXACO Cần Thơ và 
CAMECO. Sau thời hạn 01 tháng, Hội đồng Quản trị sẽ họp 
bàn tiếp về vấn đề trên.

-

-

-

-

Hội đồng Quản trị HAXACO thống nhất cho thanh lý số tài sản 
đầu tư còn lại tại Showroom Nguyễn Văn Cừ với giá không 
thấp hơn 140.000.000đ (Danh sách đính kèm của HAXACO). 
HAXACO có trách nhiệm hạch toán kế toán các khoản thu bán 
tài sản theo đúng chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính ban 
hành. 

Đề nghị Ban Kiểm soát và Giám Đốc Tài chính kiểm tra lại các 
trường hợp chi HHMG nếu không đúng quy định của HĐQT và 
Quy chế chi hoa hồng môi giới của HAXACO, lập danh sách và 
đối với các trường hợp chi hoa hồng môi giới sai quy định, chi 
không đúng đối tượng Tổng Giám Đốc ra quyết định yêu cầu 
NVBH nộp tiền về Công ty. 
Trường hợp khách hàng NHĐTPT Campuchia nhận HHMG 
28,5 triệu đồng: sau khi nghe Giám Đốc Tài chính giải trình, 
Hội đồng Quản trị nhận thấy trường hợp này chi không đúng 
đối tượng NVBH phải nộp tiền về. 
Các trường hợp chi HHMG cho các Hợp đồng sau: HTG (218 
triệu đồng), Thuốc Việt (20 triệu đồng), HĐ315 Hà Bình Giang 

-

-

-
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(23 triệu đồng), Bột cá Phúc Lộc (16 triệu đồng), Dream Vina 
(20 triệu đồng), HĐ 259 (21,1 triệu đồng) đã được Giám Đốc 
Tài chính giải trình rỏ ràng và Hội đồng Quản trị đồng ý với các 
giải trình trên. 
Hội đồng Quản trị yêu cầu: Đối với Khách hàng cá nhân, 
HAXACO chi HHMG tối đa là 10.000.000đ (500USD)/Hợp 
đồng, đối với Khách hàng Công ty, HAXACO chi HHMG tối đa 
là 14.000.000đ (700USD)/Hợp đồng. Đối với các trường hợp 
đặc biệt, Giám Đốc phải xem xét cụ thể và đảm bảo chi đúng 
đối tượng. Trong trường hợp chi sai quy định thì cá nhân đề 
nghị, Trưởng BP quản lý trực tiếp và Người ký duyệt phải chịu 
trách nhiệm bồi hoàn.
Sàng lọc lại đội ngũ Nhân viên bán hàng, chuyển một số NV 
sang hợp tác bán hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng phải 
hoạt động hiệu quả hơn, thường xuyên hỏi thăm và chăm sóc 
khách hàng.
Về khoản Đầu tư An Phúc: giải quyết dứt điểm, bán các khoản 
đầu tư và thu hồi tiền về ngay.
Về Phương án bán CP HAXACO tại CAMECO, Hội đồng Quản 
trị thống nhất bán hết 100% CP với giá trị còn lại trên sổ sách 
tại thời điểm bán.
Về xe Demo Công ty: Hội đồng Quản trị yêu cầu rút ngắn thời 
gian khấu hao xe Demo và thống nhất bán hết 11 xe theo Tờ 
trình của HAXACO, chỉ để lại 3 xe mới đăng ký là 51A 342.56, 
51A 342.57, 51A 353.15. Các trường hợp mua xe Demo sau 
này phải trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.
Về Chương trình đặc biệt giải quyết 26 xe tồn đã bán được 11 
xe dự kiến trong Phương án lỗ 587 triệu nhưng thực tế chỉ lỗ 
319 triệu đồng (ít hơn dự kiến), còn lại 15 xe (hiện có 02 xe đã 
ký Hợp đồng) phải nhanh chóng giải quyết. Trong một số 
trường hợp có thể nâng lương NVBH lên, cân đối lãi lỗ giữa các 
xe, đảm bảo theo đề nghị đã được Hội đồng Quản trị chấp 
thuận.
Về Chi nhánh Võ Văn Kiệt, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Điều 
hành thương thảo với Công ty Phước Thành giảm chi phí thuê 
và khấu trừ vào tiền ứng trước không phải trả tiền thuê hàng 
tháng.
Thực hiện quyết toán Dự án Showroom&Workshop Võ Văn 
Kiệt theo Hợp đồng với Công ty kiểm toán đúng quy định. 
Đối với mặt bằng thuê 167 Điện Biên Phủ, Hội đồng Quản trị 
yêu cầu Ban Điều hành đàm phán giảm giá thuê xuống còn 60 
triệu đồng/tháng. Nếu không được thì chấm dứt Hợp đồng 
thuê này và đề nghị liên hệ địa điểm 163 Điện Biên Phủ đàm 
phán giá thuê thấp hơn hiện tại hoặc sử dụng địa điểm kho tại 
Shworoom Võ Văn Kiệt.
Về vấn đề tồn kho phụ tùng, Hội đồng Quản trị yêu cầu thanh 
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lý các vật tư tồn đọng quá lâu và giảm hạn mức tồn kho phụ 
tùng xuống còn 10 tỷ ngay trong tháng 12.
Tiếp tục nhanh chóng thu hồi các khoản tạm ứng, trừ lương 
Nhân viên đối với các khoản tạm ứng quá hạn thời hạn chót 
là tháng 11/2012. Nếu không trừ được của Nhân viên thì trừ 
vào người có trách nhiệm cho ứng.
Giám Đốc Dịch vụ tiếp tục nhanh chóng thu hồi các khoản 
công nợ sửa chữa xe, công nợ xe bảo hiểm, sản phẩm dở 
dang, … theo tinh thần các cuộc họp Hội đồng Quản trị trước 
đây. 
Hội đồng Quản trị thống nhất đối với các CBCC có mức lương 
từ 12 đến 20 triệu đồng/tháng nay chỉ lĩnh 70%, các trường 
hợp lương trên 20 triệu đồng/tháng nay chỉ lĩnh 60%.
Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều hành làm văn bản đề nghị 
vay vốn Tổng Công ty SAMCO với hạn mức là 20 tỷ (dùng hồ 
sơ xe để thế chấp).
Ban Tổng Giám Đốc phải có lịch làm việc cụ thể hàng tuần và 
gởi đến Hội đồng Quản trị. BP Kế toán Tài chính phải thực 
hiện báo cáo số dư ngân hàng hàng ngày đến Chủ tịch HĐQT.
Hội đồng Quản trị thống nhất đề nghị Trưởng Ban Kiểm soát 
Văn Ngọc Trường Sơn đảm nhận chức vụ Giám Đốc Tài chính 
thay cho Anh Châu Bá Long từ 01/01/2013.  
Hội đồng Quản trị thống nhất tuyển dụng 01 Giám Đốc Kinh 
doanh mới.

-
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2.Ban Kiểm soát
a)Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT HỌ VÀ TÊN SL CP SỞ HỮU TỶ LỆ %

01

02

03

Văn Ngọc Trường Sơn

Nguyễn Văn Minh

Trần Thị ngọc Phương

d)Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: thực hiện chức trách nhiệm vụ 
được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với Hội đồng Quản trị ban hành 
những chủ trương nghị quyết xác thực từng tình hình cụ thể, đồng thời phối hợp thực thi các nghị quyết 
nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
e)Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: hiện chưa có tiểu ban.

Các Quyết định của HĐQT năm 2012.
 • Ngày 10/01/2012 : Chi lương tháng 13 CB NV CN Công ty.

• Ngày 11/01/2012 : Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nguyễn Văn Cừ
• Ngày 01/02/2012 : Nâng lương cơ bản đối với Tổng Giám Đốc

2.760

1.282

10

0,02%

0,01%

0%
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Trưởng Ban Kiểm soát:  VĂN NGỌC TRƯỜNG SƠN
Giới tính:  Nam
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1969  
Nơi sinh:  Hà Tây
Số CMND:  024250356 cấp ngày 30/03/2004 tại CA TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam   
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Hải Lăng, Quảng Trị
Địa chỉ thường trú: 215 lô G Chung cư Bàu Cát 2, P. 10, Q. Tân Bình, TP HCM
ĐT liên lạc:  0903 333 787 
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

07/1996 – 03/1998:  Công tác tại  Công ty XNK may Sài Gòn
12/1998 – 10/2004: Công tác tại Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn
10/2004 – 09/2007: Công tác tại Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn.
09/2007 – 08/2008: Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM,
  Trưởng BKS Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh (Haxaco)
08/2008 – 05/2010 Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Dịch Vụ Hàng
  không Sân bay Tân Sơn Nhất, Trưởn BKS Haxaco
06/2010 – 01/2013 Chủ tịch Trường Mầm non Ngôi Nhà Nhỏ, Trưởng BKS
  Haxaco
02/2013 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Năng
  Lượng TS
14.Chức vụ công tác 
hiện nay:   Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Năng
  Lượng TS, Trưởng BKS Haxaco
15.Số cổ phiếu nắm giữ: 2.760 cổ phiếu (0.02%).

VĂN NGỌC TRƯỜNG SƠN

(tại thời điểm 10/04/2013)
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Thành viên Ban Kiểm soát: NGUYỄN VĂN MINH
Giới tính:  Nam
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1971  
Nơi sinh:  Sài Gòn
Số CMND:  025005329 cấp ngày 17/10/2008 tại CA TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam   
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Cai Lậy, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú: 861/27/6/3 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7 TP HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan: 08 – 35142974
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
• 1992-1996: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Út Thương
• 1997-1998: Kế toán tổng hợp Công ty Thực phẩm Sài Gòn
• 1999-2008: Kế toán trưởng Cty TNHH TBVP Đại Phong.
• 2008-2010: Kế toán trưởng Cty TNHH TM Song Tín
• 2010- nay: Kế toán trưởng Cty TNHH TM SX  Tân Hoá.
• 07/2006-nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
Chức vụ công tác hiện nay:  Kế toán trưởng Cty TNHH TM SX  Tân Hoá, 
  thành viên BKS Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh 
Số cổ phiếu nắm giữ: 1.282  cổ phiếu (0,0%).

Thành viên Ban Kiểm soát: TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG
Giới tính:  Nữ
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1975
Nơi sinh:  An Giang
Số CMND:  025222686 cấp ngày 16/11/2009 tại CA  TP.HCM
Quốc tịch:  Việt Nam
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  An Giang
Địa chỉ thường trú: 115 Trần Đình Xu, P Nguyễn Cư Trinh, 
  Quân I, TPHCM.
ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 39200 408  
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
•1998 – nay:            Công tác tại Tổng Công ty CK GTVT 
  Sài Gòn (SAMCO).
Chức vụ công tác hiện nay:  Kiểm sóat viên Tổng Công ty CK GTVT 
  Sài Gòn (SAMCO). Thành viên BKS Công ty 
  CP DV Ô tô Hàng Xanh.
Số cổ phiếu nắm giữ:   10cổ phiếu.

TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN VĂN MINH

(tại thời điểm 10/04/2013)

(tại thời điểm 10/04/2013)
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Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) 
trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với 
quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
 Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc 
những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
 Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng tháng, quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu 
tài chính. Đồng thời xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo 
tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những chỉ đạo của HĐQT đưa ra.
Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
Các cuộc họp của BKS

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

3/3
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06/02/2012

3/3
Phiên 2

06/02/2012
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Tổng kết kết quả kiểm tra tháng 01/2012. Đánh giá hiệu quả 
đầu tư ở CAMECO ngày càng đi xuống.
Các khoản chi phí ở Showroom Nguyễn Văn Cừ chưa được 
hạch toán đúng
Đánh giá việc thực hiện NQ HĐQT của các nhân viên: Ngô Thị 
Thanh Thúy, Mai Ngọc Phúc, việc tuân thủ theo chính sách 
bán hàng của nhân viên phòng kinh doanh.
Đánh giá việc chi phí hoa hồng môi giới và việc bán lỗ lớn các 
xe tại công ty, việc thực hiện các chính sách bán hàng và 
đánh giá tình hình tồn kho tại công ty.
Đánh giá các khoản nợ lâu ngày tại công ty, việc xử lý các 
khoản nợ và các khoản nợ do các trưởng bộ phận cho nợ. 
Đánh giá các khoản nợ ở bộ phận dịch vụ.
Đánh giá các khoản tạm ứng và sản phẩm dỡ dang tại xưởng 
dịch vụ
Đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2011 và các khoản chi phí 
chưa được hạch toán. BKS thống nhất trong báo cáo gởi 
HĐQT lưu ý đến tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục thua lỗ.
Chi phí sử dụng xe Demo cao. 
Tình hình nhân sự có chiều hướng xấu, tâm lý nhân viên dao 
động, việc ủy quyền của TGĐ chưa phù hợp
Kiểm toán chưa đánh giá đúng các khoản chi phí và tồn kho.

-

-

-

-

-

-
-

-
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-

-

Hạch toán Kế toán thu nhập khác 5,5 tỷ trong năm, điều này 
được Ban Kiểm soát lưu ý trong năm 2011, đến tháng 6 hạch 
toán lỗ 1.091.165.850 đồng. 
Công nợ phải thu hồi trước 30/03/2012. Đến thời điểm 
30/06/2012 vẫn còn rất nhiều trường hợp chưa thu hồi 
được.

-

-
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Chi phí sử dụng xe demo chưa được cải thiện. Đặc biệt nhân 
viên bán hàng vẫn lấy xe đi gặp khách hàng.
Về bán hàng có quy định giá bán và chi phí bằng văn bản 
nhưng chưa thực hiện triệt đễ. 
Sản phẩm dỡ dang chưa được xử lý triệt để. 
Phụ tùng sửa chữa xe tồn kho tương đối lớn (13,5 tỷ). Với trị 
giá tồn kho như hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro với phụ tùng 
này.
Tạm ứng vẫn còn nhiều khoản chưa thu hồi. 
Theo chỉ đạo của HĐQT không chi cho những khoản chi phí 
của năm 2010 nhưng trong tháng 06/2012 BĐH vẫn chi 
những khoản năm 2010: 
Đề nghị xác minh trường hợp Châu Duy Long hóa đơn Mer 
ngày 28/12/2010 Hoa hồng 1.800USD, lương 300USD, hoa 
hồng Haxaco 40USD. khoản này được chi trong năm 2012.
Đề nghị nhanh chóng có phương án vực dậy Cameco. 
 Đề nghị nhanh chóng giải quyết tài sản ở 104 Nguyễn Văn Cừ 
và đưa ngay khoản chi phí còn lại vào kết quả kinh doanh.
Đề nghị BĐH xem xét lại định mức nhiên liệu cho các xe 
Demo. Với định mức 25 lít/100km là quá cao so với định mức 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Đến thời điểm kiểm tra tháng 06/2012 vẫn còn tồn kho nhiều 
xe. Đặc biệt 5 xe S300 và 1 xe S500 vẫn chưa bán được. 
Trong khi đó lại phát sinh tồn kho xe mới (khoảng 3 tháng). 

 
Công nợ tạm ứng giảm (còn 1,169 tr đồng), tuy nhiên một số 
công nợ lâu quá hạn chưa được giải quyết dứt điểm.
Công nợ xấu giảm, tuy nhiên còn 720 tr đồng nợ khó đòi chưa 
thu hồi được.
Phần nợ xấu giảm tương đối. Tuy nhiên phát sinh nợ quá hạn 
nhiều. Đặc biệt công nợ của CAMECO không đòi được (502 
triệu).
Phát sinh nợ mới ở Xưởng Võ Văn Kiệt nhiều (813 triệu). Tổng 
nợ sửa chữa xe là 3.469 triệu đồng.
Công nợ An Phúc còn 2,38 tỷ đồng đã quá hạn. Theo chỉ đạo 
của HĐQT phải thu hồi về trong tháng 6/2012 nhưng vẫn 
chưa đòi được.
Công nợ Cameco: Khoản vay 2,641 không trả được vốn và lãi. 
Khoản xe trưng bày 5,356 tỷ cần được kiểm soát chặt chẽ.
Hợp đồng bán hàng đã thực hiện đầy đủ giấy đề nghị ký hợp 
đồng.
Chưa tuân thủ chỉ đạo của HĐQT trong việc xuất hoá đơn bán 
hàng (thu tối thiểu 30% mới xuất hoá đơn). Cụ thể là chưa
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Công nợ tạm ứng giảm (còn 1,169 tr đồng), tuy nhiên một số 
công nợ lâu quá hạn chưa được giải quyết dứt điểm.
Công nợ xấu giảm, tuy nhiên còn 720 tr đồng nợ khó đòi chưa 
thu hồi được.
Phần nợ xấu giảm tương đối. Tuy nhiên phát sinh nợ quá hạn 
nhiều. Đặc biệt công nợ của CAMECO không đòi được (502 
triệu).
Phát sinh nợ mới ở Xưởng Võ Văn Kiệt nhiều (813 triệu). Tổng 
nợ sửa chữa xe là 3.469 triệu đồng.
Công nợ An Phúc còn 2,38 tỷ đồng đã quá hạn. Theo chỉ đạo 
của HĐQT phải thu hồi về trong tháng 6/2012 nhưng vẫn 
chưa đòi được.
Công nợ Cameco: Khoản vay 2,641 không trả được vốn và lãi. 
Khoản xe trưng bày 5,356 tỷ cần được kiểm soát chặt chẽ.
Hợp đồng bán hàng đã thực hiện đầy đủ giấy đề nghị ký hợp 
đồng.
Chưa tuân thủ chỉ đạo của HĐQT trong việc xuất hoá đơn bán 
hàng (thu tối thiểu 30% mới xuất hoá đơn). Cụ thể là chưa thu 
tiền nhưng đã xuất hoá đơn (Nancy 3,77 tỷ, HTG 2,511 tỷ, Kim 
xuân 1,2 tỷ, Thái Sơn Nam 1,830 tỷ)
Hoa hồng môi giới giảm tuy nhiên vẫn còn tình trạng chi hoa 
hồng không đúng đối tượng. BKS cùng với GĐ Tài chính đã 
xác minh một trường hợp khách hàng NHĐTPT Campuchia 
28,5 triệu là không đúng đối tượng nhận tiền. Còn nhiều 
trường hợp giống tình trạng trên chưa được xác minh.
Không tuân thủ mức chi hoa hồng môi giới theo chỉ đạo của 
HĐQT (700 usd). Cụ thể: HTG 218 triệu đồng, Thuốc Việt 20tr 
đồng, HĐ 315 Hà Bình Giang 23 triệu, Bột cá Phúc Lộc 16 
triệu,  Dream Vina 20 triệu, HĐ 259 là 21,1 triệu.
Việc áp dụng chính sách bán hàng không triệt để, đặc biệt 
trong việc trả lương của nhân viên bán hàng và các khoản chi 
phí.
Đến tháng 05/2012 còn 5 xe GLK chưa được xử lý, cần có kế 
hoạch để thanh lý.
Hiệu quả bán hàng giảm. Kinh doanh bán xe 9 tháng lỗ 
20,620 tỷ đồng.
Tình trạng lấy xe để tồn kho vẫn còn nhiều. Tồn kho cuối 
tháng 9 là 92.631 tỷ đồng
Giải quyết xe tồn kho: Theo đề xuất của Công ty giải quyết 26 
xe tồn kho lâu ngày. Đến thời điểm 30/05/2012 đã giải quyết 
được 11 xe. Tuy nhiên còn 4 xe S300 và một xe S500 có giá 
trị lớn chưa được giải quyết.
Sản phẩm dỡ dang đã giảm. Tuy nhiên vẫn còn dỡ dang quá 
hạn (1,147 tỷ), tổng dư nợ dỡ dang là 2,339 tỷ đồng.
 Phụ tùng sửa chữa xe tồn kho tương đối lớn (12 tỷ). Với trị giá 
tồn kho như hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro với phụ tùng này.
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Công ty có thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT nhưng không 
triệt để. Trong một số trường hợp như HHMG, thu hồi công 
nợ, sản phẩm dỡ dang không thực hiện được theo sự chỉ đạo 
của HĐQT. Đặc biệt tình hình thua lỗ kéo dài không kiểm 
soát. Trong đó Công ty Cameco thua lỗ mất kiểm soát nhưng 
không có kế hoạch để phục hồi kinh doanh hay bán theo ý 
kiến của HĐQT.
Việc kiểm soát của bộ phận tài chính kế toán không chặt chẽ 
dẫn đến còn nhiều gian lận trong quá trình bán hàng, sản 
phẩm dỡ dang, chi HHMG và thu hồi công nợ.
Ban điều hành yếu kém và thiếu năng lực trong quản lý dẫn 
đến tình hình thua lỗ kéo dài không kiểm soát. Đặc biệt có 
nhiều trường hợp gian lận của nhân viên trong chi phí môi giới 
bán hàng.
Tình hình tài chính của công ty xấu và mất cân đối tiền mặt. 
Tình hình vay ngân hàng đến hồi báo động.

Tạm ứng đến ngày tháng 12/2012 là: 1,011 tỷ, trong đó vẫn 
còn các khoản tạm ứng trong năm 2011 và quá hạn chưa 
thanh toán
Công nợ xấu giảm, theo văn bản họp HĐQT 02/2012 phải thu 
hồi công nợ về trước 30/03/2012. Đến tháng 12/2012 vẫn 
còn một số trường hợp chưa thu hồi được (bán xe trước 2011: 
635 triệu; sửa chữa: 37 triệu). 
Ban điều hành tự xóa nợ mà không có ý kiến của HĐQT (trong 
tháng 6 năm 2012 xóa nợ 3 trường hợp với số tiền 83 triệu 
đồng). 
Phần nợ xấu giảm tương đối, công nợ từ 02 tháng trở lên là 
1,511tỷ trong đó Cameco Cần Thơ: 503 triệu. 
Tổng nợ dịch vụ đến hết 31 tháng 12 năm 2012 là: 5,6 tỷ đồng
Công nợ Cameco: Khoản vay 2,641 không trả được vốn và lãi. 
Cần kiểm soát chặt chẽ xe trưng bày tại Cameco. 
Về bán hàng có quy định giá bán và chi phí bằng văn bản 
nhưng không thực hiện đúng, đặc biệt bán lỗ rất nhiều không 
tuân thủ theo quy định bán hàng. 
Trong tháng 11/2012, BKS đã kiểm tra chứng từ chi hoa hồng 
môi giới thì phát hiện 2 trường hợp như sau:
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a. Hợp đồng 431/2012 nhân viên bán hàng Sử Phương 
Thiên Quý đưa vợ là Nguyễn Thị Huyền vào lãnh tiền HHMG 
là 15.000.000đ. 
b. Hợp đồng 359/2012 của nhân viên bán hàng Bùi Xuân 
Bình có 2 giấy đề nghị ký hợp đồng với 2 đối tượng nhận hoa 
hồng khác nhau. 
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Đến thời điểm 31/12/12 còn tồn kho 56 xe khoảng 93,3 tỷ. 
Đặc biệt 02 xe S300 và 01 xe S500 tồn hơn 1 năm vẫn chưa 
bán được. Tồn kho từ 3 tháng đến 6 tháng là 18 xe, khoảng 
23 tỷ và tồn kho trên 6 tháng là 13 xe khoảng 30 tỷ.
Trường hợp khách hàng Công ty Đồng Nhân ở Tp.HCM công 
ty chuyển khách hàng xuống Cameco để rút tiền hoa hồng. 
Tình trạng này có xu hướng gia tăng cần phải chấn chỉnh kịp 
thời.
Tình hình kinh doanh càng ngày càng xấu. Lỗ năm 2012 là 
22,5 tỷ đồng. 
Sản phẩm dỡ dang giảm đáng kể. Đến thời điểm 31/12 sản 
phẩm dỡ dang còn 769 triệu cần nhanh chóng giải quyết triệt 
để.
Phụ tùng sửa chữa xe tồn kho tương đối lớn (11 tỷ). Với trị giá 
tồn kho như hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro với phụ tùng này
Không quản lý xe demo chặt chẽ. Cụ thể các xe GLK ở xưởng 
Võ Văn Kiêt không có ghi chép lộ trình xe chạy. Có 2 xe GLK 
đem sử dụng bên ngoài ban kiểm soát kiểm tra không có ở 
công ty.
Thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT về việc hoa hồng môi 
giới, Ban kiểm soát đã đi kiểm tra và xác minh cụ thể như sau:

Trách nhiệm của Ban điều hành yếu kém và thiếu năng lực 
trong quản lý dẫn đến tình hình thua lỗ kéo dài không kiểm 
soát. 
Tình hình tài chính của công ty quá xấu, mất cân đối trầm 
trọng. Tình hình vay ngân hàng đến hồi báo động.
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+ Ban kiểm soát chọn 19 trường hợp của năm 2011 và 2012, 
trong đó có 3 trường hợp ở Hà nội, 3 trường hợp ở Bình 
Dương, Bình Phước, Bến Tre do ở xa chưa đi được.
+ Trong 13 trường hợp còn lại Ban kiểm soát đã đi xác minh 
được 7 trường hợp và và toàn bộ 7 khách hàng xác nhận trực 
tiếp đến công ty để mua không biết và không thông qua 
người môi giới nào.
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 Tổng số hoa hồng môi giới công ty đã chi trong 4 năm 2009 
đến 2012 là: 25,6 tỷ đồng. Trong đó 11,6 tỷ là hoa hồng môi 
giới bán xe cho các cá nhân, 14 tỷ là hoa hồng môi giới bán 
xe cho các công ty. Đặc biệt là lô xe hội nghị năm 2010 và các 
loại xe S có giá trị hoa hồng cao. Người nhận hoa hồng nhiều 
lần nhất là 43 lần với số tiền là 980 triệu đồng. Ban kiểm soát 
lưu ý tình trạng công khai nhận tiền sai quy định có hệ thống: 
vợ của nhân viên bán hàng Trần Thái Sơn vào nhận hoa hồng 
môi giới 3 lần vào năm 2009 với số tiền 28 triệu đồng; Vợ của 
nhân viên Sử Phương Thiên Quý 3 lần vào nhận tiền hoa hồng 
môi giới vào năm 2012 với số tiền 40 triệu đồng.

-
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THÙ LAO

LƯƠNG THÙ LAO

27.000.000 

18.000.000 

18.000.000 

18.000.000 

18.000.000

Số CP sở hữu 
đầu kỳ

Số CP sở hữu
cuối kỳ

Lý do 
tăng, 
giảmSố CP       Tỷ lệ Số CP    Tỷ lệ

89.520 0,80 Bán
89.520CP

0 0

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

HỌ VÀ TÊN 

HỌ VÀ TÊN 

Nguyễn Hồng Anh 

Lê Quang Định 

Phạm Tuấn Mai 

Nguyễn Văn Đức 

Châu Bá Long 

660.200.000 

281.000.000 

Văn Ngọc Trường Sơn 

Nguyễn Văn Minh 

Trần Thị Ngọc Phương 

60.000.000 

43.200.000 

43.200.000

b). Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT NGƯỜI THỰC HIỆN
GIAO DỊCH

QUAN HỆ VỚICĐ
NỘI BỘ/CĐ LỚN

01 Châu Bá Long UV HĐQT/GĐ
Tài chính

c). Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.
d). Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật 
về quản trị công ty.

a)Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

 VI. Báo cáo tài chính
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Ngày       Tháng       Năm

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN VĂN ĐỨC
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