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  SỞ GTVT TIỀN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     

  Số:      / BC Mỹ Tho, ngày 06 tháng 4 năm 2017 

 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang năm 2017 

------------ 
 

Căn cứ phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 
06/10/2016 thay thế Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài 

Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán. Nay 

Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang xin báo cáo thường niên năm 2016 như 
sau: 

I/- Thông tin chung: 

1/- Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang. 

- Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 1200441638 cấp lần đầu 

ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 27/12/2016 do Phòng Đăng 

ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang cấp. 

- Vốn điều lệ: 15.580.500.000 đồng. 

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 15.580.500.000 đồng. 

- Địa chỉ: Số 12-14-16 đường Ấp Bắc, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang. 

- Số điện thoại: (073) 3872750 – 3888926 – 3872748. 

- Số Fax: (073) 3872750. 

- Website: http://www.vantaiototiengiang.com. 

- Email:  ototiengiang@yahoo.com.vn 

- Mã cổ phiếu: OTG. 

2/- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 

- Tiền thân của Công ty là doanh nghiệp Công tư hợp doanh được thành 
lập từ tháng 04 năm 1978 theo chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư 

doanh của Đảng và Nhà nước gồm: Xí nghiệp CTHD Vận tải Hàng hóa Tiền 

Giang, Xí nghiệp CTHD Xe khách Tiền Giang và Xí nghiệp Sửa chữa ô tô 30/4 

http://www.vantaiototiengiang.com/
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Tiền Giang. Đến ngày 01/01/1984 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ký quyết 
định sáp nhập ba xí nghiệp trên thành Xí nghiệp Liên hợp Quốc doanh ô tô vận 

tải đường bộ Tiền Giang (doanh nghiệp nhà nước), sau đó đổi tên thành Công ty 

vận tải ô tô Tiền Giang. Ngày 01/12/2000 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ký 
quyết định chuyển thành Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đến nay, từ 

ngày thành lập đến nay Công ty hoạt động liên tục.  

3/- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng 
ô tô gồm: Vận tải khách tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt; vận tải hàng hóa; sửa 

chữa ô tô, thiết kế hoán cải ô tô, đào tạo Lái xe A1, kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh thương mại – dịch vụ. 

- Địa bàn kinh doanh: tỉnh Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh… 

4/- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

- Mô hình quản trị: Công ty có Hội đồng quản trị (05 thành viên hoạt động 
kiêm nhiệm) và Ban Kiểm soát (có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm) do Đại 

hội Cổ đông bầu; Hội đồng quản trị có 01 Chủ tịch và 01 phó Chủ tịch do HĐQT 

bầu; Ban Kiểm soát có 01 Trưởng ban kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu. HĐQT 
và Ban Kiểm soát hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh 

nghiệp. 

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hiện tại bộ máy quản lý của Công ty gồm có: 

Ban Giám đốc có 04 thành viên, có 02 phòng nghiệp vụ: phòng Tổng hợp và 
phòng Kế toán – Thống kê; 03 đơn vị SXKD trực thuộc là: Đội kinh doanh vận 

tải (Đội xe), Xưởng sửa chữa ô tô, Trung tâm Đào tạo Lái xe cơ giới đường bộ 

(A1), Cửa hàng kinh doanh xăng dầu. 

- Các Công ty liên kết: Công ty có mua cổ phần của Công ty cổ phần 
Thương Mại Mỹ Tho, vốn điều lệ Công ty thực góp là: 1.529.990.000 đồng, tỷ lệ 

sở hữu của Cty tại Công ty liên kết là: 10,2%. 

5/- Định hướng phát triển: 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: nâng cao hiệu quả SXKD; giữ vững 
thị phần, luồng tuyến vận tải hành khách hiện có và uy tín phục vụ khách hàng đã 

tạo lập được; tiếp tục quản lý, khai thác tốt các tuyến khách và các tuyến xe buýt 
Công ty đã đầu tư và được phép hoạt động; đồng thời tăng cường tổ chức khai 

thác hợp đồng khách tham quan du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ hiện 

có của Công ty. 

- Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Cty là: Thực hiện 
tốt các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD của 

Cty, góp phần làm cho môi trường sống của cộng đồng ngày càng tốt hơn. 

6/- Các rủi ro: 
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- Rủi ro kinh tế: Khi nền kinh tế suy thoái, hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn thì nhu cầu vận tải hàng 

hóa, hành khách cũng giảm sút, đặc biệt giá xăng dầu liên tục leo thang gây khó 

khăn lớn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, mà vận tải là ngành 
nghề kinh doanh chính của Công ty. 

- Rủi ro đặc thù: Tai nạn giao thông là rủi ro thường trực đến với bất kỳ 

doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, nó gây ra tổn thất 

không nhỏ về kinh tế và nhân sự cho doanh nghiệp, rủi ro này có thể xảy ra vào 
thời điểm bất kỳ ngoài ý muốn chủ quan của Công ty, mặc dù Công ty đã có giáo 

dục nhắc nhở thường xuyên đối với đội ngũ lái xe của Cty, đồng thời có mua bảo 

hiểm theo qui định của Nhà nước nhằm hạn chế tổn thất từ tai nạn giao thông. 

- Rủi ro từ cạnh tranh: Hiện nay phương tiện vận tải tăng cả về số lượng và 

chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Các doanh nghiệp 

vận tải lớn với lợi thế tiềm lực tài chính mạnh và quy mô lớn, đang ngày càng 

chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường, nhất là lĩnh vực vận tải hành khách; Công 
ty chịu sự cạnh tranh gay gắt, thị phần còn thấp chưa sử dụng hết năng lực hiện 

có, nên hiệu quả kinh doanh đạt được chưa cao. Ngoài ra Công ty còn có thể chịu 

các rủi ro bất khả kháng khác, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và 
ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty như: thiên tai, hỏa hoạn, 

địch họa v.v… 

II/- Tình hình hoạt động trong năm: 

1/- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội Cổ đông 
Thường niên lần thứ XV của Công ty thông qua. 

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị họp định kỳ và bất 
thường trong năm 2016. 

Công ty xin báo cáo những kết quả thực hiện đạt được trong năm 2016  
như sau: 

 

TT Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2016 

Tỷ lệ %  

đạt được 

 so với  

kế hoạch 

Tỷ lệ %  

đạt được 

 so với   

năm 2015 

1 2 3 4 5 6 

1 Tổng nguồn vốn của Công ty Triệu đồng 15.580,5   

2 Tổng doanh thu 1.000 đồng 17.649.997 91,93 97,01 

 Trong đó:     

a Vận tải Hành khách và Hàng hóa 1.000 đồng 4.806.373 91,73 76,82 
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TT Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2016 

Tỷ lệ %  

đạt được 

 so với  

kế hoạch 

Tỷ lệ %  

đạt được 

 so với   

năm 2015 

1 2 3 4 5 6 

b Vận tải Hành khách bằng xe buýt -nt- 8.264.197 100,54 100,03 

c Thiết kế cải tạo ô tô -nt- 147.989 92,49 92,18 

d Kiểm tra KCS ô tô -nt- 20.727 79,72 78,89 

e Doanh thu A1 -nt- 1.105.920 111,71 102,33 

f Doanh thu hoạt động tài chính -nt- 515.180 52,75 155,29 

g Doanh thu bất thường -nt- 1.227.202 2.454,41 213,81 

h Doanh thu Liên doanh vận tải  -nt- 708.412 89,29 124,51 

i Doanh thu khác -nt- 853.997 96,69 91,58 

3 Tổng chi phí 1.000 đồng 14.875.476 81,73 88,75 

4 Tổng lợi nhuận trước thuế 1.000 đồng 2.774.521 277,45 193,85 

5 Thuế TNDN 1.000 đồng 528.584 240,27 177,07 

6 Lợi nhuận sau thuế 1.000 đồng 2.245.937 287,94 198,27 

Qua bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2016 của Cty đã được Đại hội Cổ đông thường niên đầu năm đề ra thì 

có một số chỉ tiêu đạt kế hoạch đã đề ra trong năm, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch 

và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân, cụ thể như sau: 

- Về vốn chủ sở hữu của Cty được bảo toàn 100%; 

- Về tổng doanh thu toàn Cty trong năm đạt 91,93% so với kế hoạch đề ra;  
so với năm 2015 đạt 97,01%: nguyên nhân do trong năm 2016 Công ty có kế 

hoạch mở thêm tuyến xe khách chất lượng cao nhưng chưa thực hiện được nên 

doanh thu chưa đạt theo kế hoạch đề ra … 

- Tổng lợi nhuận (trước thuế) trong năm đạt 277,45 % so với kế hoạch đề 
ra: nguyên nhân do trong năm 2016 Công ty có nguồn thu nhập bất thường từ bán 
xe khách hết niên hạn sử dụng và hết khấu hao TSCĐ, do đó nên chỉ tiêu tổng lợi 

nhuận trước thuế năm nay vượt kế hoạch đề ra. 

- Về hiệu quả SXKD của các ngành nghề kinh doanh trong Cty: lĩnh vực 
vận tải hàng hóa và hành khách tuyến cố định còn bị lỗ; nguyên nhân lỗ của hoạt 

động vận tải, trong đó có nguyên nhân do có nhiều xe chất lượng cao mới hoạt 
động, sức cạnh tranh cao, thiết kế KCS còn hạn chế ở 1 số hạng mục. Các hoạt 

động kinh doanh khác của Cty trong năm có lãi như: hoạt động tài chính, hoạt 

động liên doanh vận tải, thu nhập bất thường, hoạt động A1… đã bù vào phần lỗ 
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hoạt động xe khách tuyến cố định và đóng góp vào tổng lợi nhuận của Công ty 
trong năm (có bảng tổng hợp hiệu quả kinh doanh năm 2016 kèm theo). 

- Công tác thu hồi công nợ chưa đạt yêu cầu đề ra, cần phải quyết tâm 
nhiều hơn nữa trong thời gian tới, cần cương quyết khởi kiện ra Tòa Án để xử lý 

đối với những người nợ nhiều mà dây dưa không chịu trả nợ cho Cty. 

- Đời sống việc làm của cán bộ CNV trong Cty được bảo đảm, Công ty 
thực hiện đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với người lao động 

trong Công ty. 

2/- Tổ chức và nhân sự: 

* Danh sách Ban điều hành: 

- Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch HĐQT. 

- Nguyễn Đăng Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT. 

- Lê Tấn Nẫm – Giám Đốc (TV. HĐQT). 

- Nguyễn Việt Thuần – Phó Giám đốc (TV. HĐQT). 

- Đỗ Văn Chung – Phó Giám đốc (TV. HĐQT). 

- Trần Thanh Liêm – Phó Giám đốc. 

- Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Kế toán trưởng.  

- Nguyễn Văn  Hải – Đội trưởng Đội Kinh doanh vận tải (Đội xe). 

- Lê Tùng Lâm – Trưởng phòng Tổng hợp - phụ trách TT đào tạo LX A1. 

- Nguyễn Văn Tiển – Trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. 
 

* Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban điều hành Cty:  

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hải, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

+ Giới tính: Nam  

+ Ngày tháng năm sinh: 10/08/1957 

+ Số CMND: 310029426, ngày cấp: 03/12/2004, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang. 

+ Địa chỉ thường trú: 40 Đinh Bộ Lĩnh, P 3, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh. 

+ Số cổ phần nắm giữ :          435.460 cổ phần 
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Trong đó : 

+ Sở hữu cá nhân:                        0 cổ phần 

+ Đại diện phần vốn của Công ty CP Thương Mại Mỹ Tho:   435.460 cổ phần 

- Họ và tên:  Nguyễn Đăng Khoa, Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT 

+ Giới tính: Nam  

+ Ngày tháng năm sinh: 18/06/1972 

+ Số CMND: 311842573, ngày cấp: 04/06/2016, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang. 

+ Địa chỉ thường trú: 811 Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa. 

+ Số cổ phần nắm giữ :          320.760 cổ phần 

Trong đó : 

+ Sở hữu cá nhân:                     320.760 cổ phần 

- Họ và tên: Lê Tấn Nẫm, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám Đốc Cty. 

+ Giới tính: Nam  

+ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1957 

+ Số CMND: 311739416, ngày cấp: 01/07/2013, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang. 

+ Địa chỉ thường trú: 79A Ấp Bắc, KP 4, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế học. 

+ Số cổ phần nắm giữ :          1.900 cổ phần 

Trong đó : 

+ Sở hữu cá nhân:                        1.900 cổ phần 

 - Họ và tên: Nguyễn Việt Thuần, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám 

Đốc Cty. 

+ Giới tính: Nam. 

+ Ngày tháng năm sinh: 14/07/1957. 

+ Số CMND: 310040072, ngày cấp: 30/3/2009, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang.  

+ Địa chỉ thường trú: ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế,  Trung cấp Kế toán. 

- Số cổ phần nắm giữ:        2.000 cổ phần. 
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Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân:         2.000 cổ phần. 

- Họ và tên:  Đỗ Văn Chung, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc 

Cty. 

+ Giới tính: Nam. 

+ Ngày tháng năm sinh: 18/07/1962. 

+ Số CMND: 310020008, ngày cấp: 19/11/2014, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang.  

+ Địa chỉ thường trú: 20ª1 Ấp Bắc, P 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Cao đẳng. 

- Số cổ phần nắm giữ:        66.170 cổ phần. 

Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân:         66.170 cổ phần. 

- Họ và tên:  Trần Thanh Liêm, Chức vụ: Phó Giám đốc Cty. 

+ Giới tính: Nam.   

+ Ngày tháng năm sinh: 06/03/1979. 

+ Số CMND: 311559916, ngày cấp: 11/11/2011, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang.  

+ Địa chỉ thường trú: 76-Hồ Hải Nghĩa, KP 1, TT Cai Lậy, Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  máy động lực. 

- Số cổ phần nắm giữ:        1.000 cổ phần. 

Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân:         1.000 cổ phần. 

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Chức vụ: Kế toán trưởng Cty. 

+ Giới tính: Nữ. 

+ Ngày tháng năm sinh: 19/10/1978. 

+ Số CMND: 311506778, ngày cấp: 06/01/2010, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang.  

+ Địa chỉ thường trú: Ấp 3, xã Tân Bình, Cai Lậy, Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành kế toán. 

- Số cổ phần nắm giữ:                  0 cổ phần. 
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- Họ và tên:  Lê Tùng Lâm, Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp - Phụ trách 

TT đào tạo LX A1. 

+ Giới tính: Nam.   

+ Ngày tháng năm sinh: 04/01/1974. 

+ Số CMND: 310925721, ngày cấp: 05/10/2011, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang.  

+ Địa chỉ thường trú: 212 đường Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  cơ khí máy động lực. 

- Số cổ phần nắm giữ:        0 cổ phần. 

Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân:        0 cổ phần. 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hải, Chức vụ:  Đội trưởng Đội kinh doanh vận tải 

(Đội xe). 

+ Giới tính: Nam.   

+ Ngày tháng năm sinh: 09/05/1957 

+ Số CMND: 310039307, ngày cấp: 17/03/1978, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang.  

+ Địa chỉ thường trú: 24/12 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  

+ Trình độ chuyên môn:  

- Số cổ phần nắm giữ:        1.350 cổ phần. 

Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân:         1.350 cổ phần. 

- Họ và tên:  Nguyễn Văn Tiển, Chức vụ: Trưởng cửa hàng kinh doanh xăng, 
dầu. 

+ Giới tính: Nam.  

+ Ngày tháng năm sinh: 08/08/1962. 

+ Số CMND: 310575553, ngày cấp: 10/04/1980, nơi cấp: CA tỉnh Tiền Giang.  

+ Địa chỉ thường trú: Khu phố 1, phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. 

+ Trình độ văn hóa: 12/12.  
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+ Trình độ chuyên môn: CNKT cơ khí và CNKT Lái xe ô tô. 

- Số cổ phần nắm giữ:        1.900 cổ phần. 

Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân:         1.900 cổ phần. 

* Số lượng CBCNV hiện có và chính sách đối với người lao động : 

- Tổng số CBCNV hiện nay là: 83 người; trong đó: Trình độ đại học: 12, 
cao đẳng: 01, trung cấp: 02, sơ cấp - CNKT: 34 và lao động phổ thông: 33. Ngoài 

ra Công ty còn ký hợp đồng ngắn hạn Lái, phụ xe để phục vụ cho các hoạt động 

vận tải là 12 lao động. 

- Người lao động trong Cty được trả tiền lương theo hệ số thang bảng 

lương của Cty Nhà nước, bậc lương được xếp theo trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ đã được đào tạo và theo năng lực hiệu quả công việc được giao; Cty giải quyết 

nâng bậc lương hàng năm cho CBCNV theo Thông tư hướng dẫn của Bộ lao 

động Thương binh và Xã hội. Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền 
lương, BHXH, BHYT và BHTN cho CBCNV Cty theo đúng Luật Lao động quy 

định. Đồng thời Cty có chính sách khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có 

thành tích và xử phạt đối với cá nhân vi phạm qui định gây ảnh hưởng xấu đến 

hoạt động và hình ảnh của Cty. Ngoài ra hàng năm Cty tổ chức tham quan, nghỉ 
mát cho CBCNV Cty, giải quyết trợ cấp khó khăn cho CBCNV Cty gặp khó khăn… 

3/- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

a/- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xe buýt: nhìn chung hoạt động 

tương đối ổn định. 

b/- Các Công ty liên kết: Nhìn chung Công ty liên kết hoạt động kinh 
doanh có lãi và chia cổ tức cho Công ty năm 2015 là 5,45% trên vốn góp, so với 

các năm trước hiệu quả đạt thấp hơn do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế tác 

động. 

4/- Tình hình tài chính: 

a/- Tình hình tài chính 
                                                                              Đơn vị tính: Đồng 
 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 23.986.964.735 21.309.548.710 112,56 

Doanh thu thuần 15.907.614.502 17.287.331.817 92,02 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.547.318.810 857.341.701 180,48 

Lợi nhuận khác 1.227.202.702 573.966.833 213,81 

Lợi nhuận trước thuế 2.774.521.512 1.431.308.534 193,85 

Lợi nhuận sau thuế 2.245.937.526 1.132.788.436 198,27 
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Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 10% 5,45%  

b/- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 19,84 lần 12,86 lần  

TSLĐ/Nợ ngắn hạn    

+ Hệ số thanh toán nhanh:    

TSLĐ – Hàng tồn kho 
19,84 lần 12,86 lần 

 

Nợ ngắn hạn  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 22,13% 18,10%  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 28,41% 22,10%  

3. 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 66,32% 81,12%  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần 

14,12% 6,55%  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu 

12,02% 6,49%  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản 

9,36% 5,32%  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần 

9,73% 4,96%  

…………….    

5/- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a/- Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.558.050 cổ phần. 

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 1.558.050 CP. 

b/- Cơ cấu cổ đông: 

 

Tên cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ nắm giữ 
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- Cổ đông Cty CP TM Mỹ Tho 435.460 CP 4.354.600.000 đ 27,95 % 

- Cổ đông CBCNV và cổ đông khác 1.122.590 CP 11.225.900.000 đ 72,05 % 

Trong đó:    

- Tổ chức (Cty CP TM Mỹ Tho) 435.460 CP 4.354.600.000 đ 27,95 % 

- Cá nhân 1.122.590 CP 11.225.900.000 đ 72,05 % 

Tổng cộng 1.558.050 CP 15.580.500.000 đ 100% 

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). 

III/- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc: 

1/- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2016, Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông lần thứ XV và 

các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, Công ty đã tranh thủ 
sự giúp đỡ kịp thời của các sở, ban, ngành liên quan, sự phối hợp giữa chính 

quyền với tổ chức Công đoàn cơ sở động viên CBCNVC, người lao động, cổ 

đông trong Công ty vượt qua nhiều khó khăn phấn đấu thực hiện cơ bản đạt và 

vượt một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà 
nước, đời sống, việc làm của cổ đông và người lao động được đảm bảo, chất 

lượng cuộc sống và thu nhập bình quân của người lao động từng bước được ổn 

định và nâng lên. 

Bên cạnh các chỉ tiêu Công ty đạt và vượt so với kế hoạch đề ra cũng còn 

một số chỉ tiêu như: Tổng doanh thu giảm so năm 2015 là do ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong nước tác động và do các tuyến xe khách từ 
các huyện đi Bến xe Miền Tây không hiệu quả, nên Cty chỉ liên doanh liên kết 

hoạt động, mà không đầu tư mới; công tác thiết kế cải tạo xe ô tô, công tác kiểm 

tra chất lượng sản phẩm xuất xưởng sau cải tạo đạt tỷ lệ thấp là do Bộ Giao thông 
vận tải đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thiết kế trên cả nước ngừng ngay việc 

thiết kế cải tạo thay đổi kích thước thùng xe tải, thay đổi công năng và thay đổi 

chiều dài cơ sở các loại xe ô tô, thực hiện chủ trương này đã làm giảm trên dưới 

50% doanh thu thiết kế và kiểm tra chất lượng sản phẩm KCS so với năm 2012.  

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được: Trong bối cảnh tình hình kinh tế 

trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng 
sản xuất, không ít doanh nghiệp bị phá sản, người lao động không có việc làm, 

hàng hóa tồn kho không tiêu thụ được và không thể trả nợ ngân hàng vốn lãi vay 

đầu tư cho sản xuất. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm trong bộ máy lãnh đạo 

quản trị điều hành từ Cấp ủy Đảng, Chi bộ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ 
chức Công đoàn cùng toàn thể CBCNV, cổ đông trong Công ty đã vượt qua 

nhiều khó khăn, chủ động tìm kiếm khách hàng, giữ vững luồng tuyến và thị 

phần vận tải được phân công, phấn đấu đạt 97,01% tổng doanh thu toàn Công ty 
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so với năm 2015. Đảm bảo đời sống và việc làm ổn định cho trên 200 lao động, 
lợi nhuận trước thuế đạt 277,45% so với kế hoạch.  

2/- Tình hình tài chính:  

Năm 2016 Công ty đã bán hết số xe khách bị hư hỏng nặng không hoạt 

động được và gần hết niên hạn sử dụng theo Nghị Định 91/2009/NĐ-CP của 
Chính phủ, đầu tư một xe khách tiêu chuẩn thay thế cho xe đã bán. Nhìn chung, 

việc quản lý sử dụng tài sản tại doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả, nhất là việc 

đầu tư phương tiện vận tải vào thực hiện các dự án xe buýt công cộng 4 tuyến xe 

buýt. Đối với các xe khách hoạt động tuyến cố định đến hết năm 2016 hết niên 
hạn sử dụng theo qui định của Nghị Định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ, số xe 

này Công ty tập trung bán và xây dựng kế hoạch liên doanh liên kết tái đầu tư 

khoản 23 xe. 

- Nợ phải thu xấu: Các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở 

lên, Công ty đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi 2 tỷ 259 triệu đồng, công tác 

thu hồi công nợ của Cty thời gian qua đãt kết quả khả quan, thời gian tới vẫn phải 
quyết tâm nhiều hơn nữa. Trong năm 2016 Công ty đã thu hồi được số nợ cũ khó 

đòi và hoàn nhập trích dự phòng nợ phải thu khó đòi được 244,54 triệu đồng. 

Trong đó có 03 xe tải hoạt động kém hiệu quả, nợ nhiều nhưng Cty chưa 
thu hồi được. Hiện Công ty đã gửi đơn lên Tòa án và nhờ Công an can thiệp để 

thu hồi xe. 

3/ Những cải tiến từ cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: 

Trong năm 2016, Ban Giám đốc Cty đã tăng cường thêm cán bộ quản lý: 

đã quyết định đề bạt 01 Phó Giám đốc. 

4/ Kế hoạch phát triển trong những năm tới: 

Trong năm 2017, Công ty xây dựng thêm nhiều dự án mới, có kế hoạch nối 
dài các tuyến xe buýt. Công ty mở rộng hơn nữa các hoạt động liên doanh liên 

kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh nhằm tăng nguồn thu, lợi nhuận về Công ty 

trong thời gian tới. 

5/- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến Kiểm toán: 

- Về doanh thu và chi phí: Do đặc điểm đặc thù của hoạt động kinh doanh 
vận tải; thời gian qua Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn hàng, khách tại các 

bến xe không ổn định và hoạt động của xe khách phải rước khách dọc đường mới 

đủ chi phí, nên Công ty rất khó quản lý; để khắc phục tình trạng hoạt động kém 

hiệu quả và thua lỗ (nếu chỉ xác nhận khách hai đầu bến của các bến xe), nên 
Công ty phải áp dụng hình thức khoán doanh thu – chi phí vận tải cho từng đầu 

xe hoạt động, do đó hàng tháng Công ty đã ghi nhận doanh thu – chi phí theo hợp 

đồng khoán đã ký với các quản lý xe. 

IV/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 
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1/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Năm 2016 trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước còn 
tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng hoạt 

động, không ít doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc làm, hàng hóa tồn 

kho tiêu thụ chậm, không có khả năng trả nợ vay của ngân hàng… Tuy nhiên với 
sự quyết tâm nỗ lực của Cấp ủy Chi bộ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công 

ty cùng toàn thể CBCNV Cty đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn: chủ động 

tìm kiếm khách hàng, giữ vững được luồng tuyến và thị phần vận tải; đã thực 

hiện tổng doanh thu đạt được 91,93% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 
227,45% so với kế hoạch. Nguyên nhân đạt, vượt và chưa đạt một số chỉ tiêu kế 

hoạch như đã phân tích ở phần II  nêu trên. 

2/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc  
Công ty: 

Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016 có nhiều cố gắng khắc phục các 

khó khăn, lãnh đạo điều hành bộ máy quản lý và CBCNV Cty phấn đấu đạt các 
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu… Ban Giám đốc Cty đã xây dựng được đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn, có ý thức 

trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên bên cạnh cũng còn 
những hạn chế nhất định, công tác thu hồi công nợ chưa đạt yêu cầu đề ra chưa 

cương quyết đối với những người còn nợ Công ty nhiều, Ban thu hồi công nợ 

chưa quyết liệt có biện pháp thu hồi và người thiếu nợ Công ty chưa tự giác và 

thực hiện trả nợ theo đúng cam kết với Công ty. Cần mạnh dạn khởi kiện ra Tòa 
Án để giải quyết dứt điểm đối với những người nợ nhiều nhưng không thực hiện 

đúng cam kết trả nợ cho Cty. 

3/- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị Công ty: 

* Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 và các biện pháp tổ chức thực hiện: 

* Các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu: 

- Tổng doanh thu toàn Công ty là:  11.650.000.000 đ. 

- Tổng lợi nhuận trước thuế:            2.500.000.000 đ. 

- Tổng mức nộp ngân sách đạt 100% số thuế phát sinh trong năm. 

- Liên kết với HTX vận tải huyện Châu Thành Bến Tre đầu tư thêm 01 

tuyến xe buýt và đưa vào hoạt động khi phương án được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. nhằm tăng thêm nguồn thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

* Những biện pháp tổ chức thực hiện: 

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu dự kiến cho năm 2017. Căn cứ 

vào các thuận lợi khó khăn của Cty trong năm 2016. Dự báo năm 2017 hoạt động 
vận tải tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn như: giá nhiên liệu vật tư tiếp tục tăng, 

giảm bất thường, khách tại các đầu bến giảm…, các hoạt động kinh doanh dịch 
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vụ khác cũng gặp khó khăn như: Công tác thiết kế hoán cải ô tô, đào tạo A1 có 
xu hướng bảo hòa và giảm, do đó nguồn thu sẽ khó khăn. Song thuận lợi vẫn là 

cơ bản, khó khăn còn kéo dài, nếu toàn Cty đoàn kết đồng lòng, đồng tâm hiệp 

lực sẽ tạo thành sức mạnh có nhiều giải pháp tốt để khắc phục khó khăn, tận dụng 
thời cơ và thuận lợi, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra. 

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, HĐQT, Ban Giám đốc dự kiến các biện pháp lãnh đạo 

điều hành như sau: 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV trong Công ty 
chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần 

đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản của Công ty 

và có tinh thần tận tụy phục vụ khách hàng: vui vẻ, hòa nhã và luôn thỏa mãn yêu 
cầu của khách hàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

- Bổ sung CBCNV trẻ có trình độ nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cá nhân 

của đội ngũ cán bộ hiện có, sắp xếp lại bộ máy quản lý làm việc khoa học, 

chuyên nghiệp, tinh gọn và không ngừng nâng cao tính hiệu quả. 

- Đề nghị các ngành chức năng và UBND Tỉnh cho điều chỉnh tăng, giảm 

giá cước vận tải kịp thời khi giá xăng dầu và giá cả thị trường có biến động tăng, 

giảm giá. Tiếp tục khắc phục khó khăn mở rộng thị trường và loại hình kinh 
doanh vận tải; trước hết phải giữ được thị phần và uy tín phục vụ khách hàng; 

điều này đòi hỏi cả công ty, đội xe, quản lý xe và Lái phụ xe Cty cùng đồng tâm 

thực hiện, thực hiện tốt các văn bản cam kết mà Hội nghị Hiệp thương khu vực 

và Cụm khu vực giữa các đơn vị vận tải và bến xe 2 đầu tuyến đã ký kết. Tiếp tục 
quản lý khai thác tốt 04 tuyến xe buýt được phép hoạt động như: Mỹ Tho –  

TX Gò Công – Phà Mỹ Lợi; Mỹ Tho – TP. Bến Tre – Phà Cổ Chiên; Mỹ Tho – 

Đồng Tâm – Ngũ Hiệp – Thị xã Cai Lậy – Mỹ Phước Tây; Thị trấn Cái Bè – Thị 
trấn Mỹ An (Tháp Mười – Đồng Tháp).  

- Tăng cường công tác khai thác hàng hóa, hợp đồng tham quan du lịch. 

Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết trong vận tải cũng như kinh doanh dịch vụ 

khác để tạo nguồn thu và lợi nhuận cho Cty mà việc kinh doanh đó pháp luật 
không cấm, phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và làm tròn các 

nghĩa vụ thuế theo pháp luật quy định. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toán  
của Công ty, thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực 

hành tiết kiệm tại công ty tốt hơn nữa, giảm đến mức thấp nhất các khoản chi phí 
không mang lại hiệu quả trong SXKD. Trong quản lý chi phí vận tải, phải xem 

việc tập hợp chứng từ hóa đơn đầu vào là nghĩa vụ và trách nhiệm của Lái phụ, 

quản lý xe và phải có chế tài nếu thu thập không đầy đủ, không đúng thời gian 
làm tăng chi phí giá thành thì phải có biện pháp phạt tiền tính thêm vào doanh thu 

khoán cho người quản lý xe đối với việc không thu thập đầy đủ chứng từ đầu vào 

theo hợp đồng khoán đã ký. 

- Trong hoạt động kinh doanh vận tải cả hàng hóa và hành khách đối với 
một số xe không có tuyến ổn định hoặc có tuyến nhưng hiệu quả kém, xe tải lạc 
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hậu không đủ khả năng cạnh tranh phải xử lý bằng hai hướng giải quyết: bán thu 
hồi vốn hoặc thay đổi cơ chế quản lý, mức khoán, nhằm kinh doanh có lãi. 

- Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ khác hiện có:  

Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ của 
Cty; trong các năm qua nguồn thu từ các mảng dịch vụ như Đào tạo học thi lấy 

GPLX A1, thiết kế cải tạo phương tiện vận tải đã giúp cho công ty có nguồn thu 

đáng kể để bù đắp cho kinh doanh vận tải tuyến cố định còn gặp nhiều khó khăn. 

Vì vậy trong thời gian tới cần phát huy tốt hơn nữa những lợi thế có được trong 
hoạt động kinh doanh dịch vụ. 

- Ngoài những nhiệm vụ hiện có của Cty đã giao cho các bộ phận. Để nâng 

cao năng lực kinh doanh của Cty trên các mặt, Ban Giám đốc cũng sẽ có kế 
hoạch để mở rộng thêm các ngành nghề hiện có, cũng như mở mang thêm ngành 

nghề mới... (khi điều kiện cho phép).  

- Đối với các khoản nợ phải thu: Ban thu hồi nợ Cty phải có các biện pháp 

cụ thể trong công tác thu hồi nợ như phân loại công nợ và có thời gian cụ thể để 
quy định cho người nợ phải nộp trả Công ty, nếu không thực hiện phải có biện 

pháp mạnh như: khởi kiện ra Tòa án Dân sự để xử lý theo pháp luật; đồng thời 

phải cương quyết không cho nợ mới phát sinh, đôn đốc những người nợ phải thực 
hiện các cam kết trả nợ. Phấn đấu trong năm 2017 phải thu hồi giảm 30% trở lên 

nợ phải thu so với năm 2016. 

V/- Quản trị Công ty: 

1/- Hội đồng quản trị Công ty: 

a/- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị : 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Số cổ phần  

sở hữu 

Tỷ lệ  

sở hữu  

cổ phần 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Hải 435.460 CP 27,95% - Chủ tịch HĐQT  

2 Nguyễn Đăng Khoa 320.760 CP 20,59% - Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Lê Tấn Nẫm 1.900 CP 0,12% 
- Thành viên HĐQT – 

Giám đốc Cty. 

4 Nguyễn Việt Thuần 2.000 CP 0,13% 
- Thành viên HĐQT – 

Phó Giám đốc Cty. 

5 Đỗ Văn Chung 66.170 CP 4,25% 
- Thành viên HĐQT –  

Phó Giám đốc Cty. 

b/- Các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có). 

c/- Hoạt động của HĐQT: 
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Các cuộc họp của HĐQT: 

- Ngày 05/01/2016 HĐQT họp phiên bất thường: Thảo luận và thống nhất 
tăng giá thiết kế hoán cải ô tô do giá cả thị trường tăng. 

- Ngày 07/01/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất mua thêm cổ phần của Công ty CP Thương mại Mỹ Tho (500.000.000 đ). 

- Ngày 20/01/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đơn đề nghị của bà Phạm Thị Thanh Ngoan là chủ xe khách 63B 

009.81 được gia nhập vào Cty. 

- Ngày 25/02/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đơn đề nghị của ông Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc là chủ xe khách 

63B 011.15 được gia nhập vào Cty thay thế tài chuyến 63B 005.61 (bán). 

- Ngày 08/03/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua dự thảo Báo cáo đề nghị Đại hội Cổ đông lần thứ 15 của Cty 

thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN số 

68/2014/QH13. 

- Ngày 24/03/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 

XV (năm 2015) và một số vấn đề có liên quan. 

- Ngày 05/04/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thông 
qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2015 và Báo cáo thường niên Cty 

CP Vận tải Ô Tô TG năm 2015 theo qui định Thông tư số 52/2012 của Bộ tài 

chính. 

- Ngày 06/04/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty v/v cho bà Phạm Thị Thanh Ngoan 

quản lý xe khách 63B-009.81 được rút tài sản góp vốn liên doanh là xe khách số 
63B-009.81 ra khỏi Cty để bán đầu tư xe máy lạnh – video chất lượng dịch vụ 

cao hơn để phục vụ khách hàng được tốt hơn. 

- Ngày 25/04/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của bà Phạm thị Thanh Ngoan là chủ xe khách số 63B-
011.78, được liên doanh vào Công ty hoạt động tuyến đường từ Bến xe Vũng Tàu 

và ngược lại (xe 63B 011.78 cùng với xe 63B 009.56 hoạt động chung 1 tài mỗi 

ngày, xe 63B 011.78 hoạt động, xe 63B 009.56 nghỉ và ngược lại). 

- Ngày 09/05/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty v/v cho ông nguyễn Văn Hôn quản lý 
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xe khách 63B 001.07 được rút tài sản góp vốn liên doanh ra khỏi công ty là xe 
khách 63B 001.07 kể từ ngày 09/05/2016 để chuyển quyền sở hữu. 

- Ngày 30/05/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Xem xét và thống 
nhất thông qua đề nghị của Giám đốc và tổ tư vấn định giá về việc bán xe tải 
đông lạnh Hyundai 63L 4869, sản xuất năm 1992 (đến 31/12/2017 hết niên hạn 

sử dụng), đã hết khấu hao TSCĐ. Từ 31/12/2015 xe đã ngưng hoạt động do 

không còn hiệu quả, hiện đang đậu tại nhà quản lý xe. 

- Ngày 08/06/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua hướng giaỉ quyết số cổ đông đang thiếu nợ Công ty nhưng gặp 

nhiều khó khăn, không có tiền trả nợ Công ty khoảng trên 2,4 tỷ đồng. 

- Ngày 24/06/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty cho ông Võ Thiện Tùng chủ sở hữu xe 

63L 7572 được rút tài sản góp vốn liên doanh là xe khách 63L 7572 ra khỏi công 

ty bán để giải quyết việc gia đình. 

- Ngày 27/06/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm Sát hạch Lái xe loại 3 và số 

máy móc thiết bị phục vụ thi lý thuyết thực hành cấp GPLX A1, A2, A3 tại Bãi 

đậu xe của Cty (số 152 LKT, P 6, TP Mỹ Tho, TG) theo qui định của Bộ Giao 
thông vận tải. 

- Ngày 02/07/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua ý kiến đề nghị về Hợp tác đầu tư và liên doanh với Cty CP TM 

Mỹ Tho tại Lô đất số 152 đường LTK, P 6, TP Mỹ Tho, TG. 

- Ngày 08/07/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Cty v/v ông Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc là 

chủ xe khách 63B 005.61, nhãn hiệu Nadibus sx năm 2001, trọng tải 45 ghế ngồi 
đượcrút tài sản góp vốn liên doanh là xe khách 63B 005.61 ra khỏi Cty bán đề 

giải quyết việc gia đình. 

- Ngày 27/08/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng Trung tâm mua bán xe ô tô (Chợ xe) 
và Cửa hàng bán thực phầm chức năng. 

- Ngày 27/08/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng TTSH Lái xe cơ giới đường bộ hạng 
3, TT mua bán xe ô tô (Chợ xe) và cửa hàng thực phẩm chức năng, thay đồi chức 

danh người đại diện pháp luật, Ông Lê Tấn Nẫm chức danh Giám đốc. 

- Ngày 05/09/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua Thiết kế và dự toán Đầu tư xây dựng TT SHLX loại 3 và số máy 



C:\Users\uyenchaulh\Downloads\BC_Thuong-nien-2016.doc 

18 

móc thiết bị phục vụ thi lý thuyết thực hành cấp GPLX A1, A2, A3, A4 tại Bãi 
đậu xe của Cty của Cty (số 152 đường LTK, P 6, TP Mỹ Tho, TG) theo chủ 

trương của Sở GTVT Tiền Giang và theo qui định của Bộ GTVT. 

- Ngày 27/09/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đơn đề nghị của bà Nguyễn Ngọc Phương Duyên là chủ xe khách 

63B 001.07, nhãn hiệu Transinco, sx 2005, trọng tải 34 ghế ngồi được gia nhập 

vào Cty tham gia hoạt động tuyến đường từ Bến xe Vĩnh Kim, Châu Thành, TG 

đến bến xe miền Tây, TP HCM và ngược lại. 

- Ngày 26/10/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua việc xem xét đề nghị của Tổ tư vấn định giá v/v bán xe tải đông 

lạnh Hyundai 63L 0041, sx 1991 (đến 31/12/2016 hết niên hạn sử dụng), đã hết 
khấu hao TSCĐ. Từ 31/12/2015 xe đã ngưng hoạt động do không còn hiệu quả, 

hiện đang đậu tại Bãi xe Cty. 

- Ngày 28/10/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua thông qua phương hướng bán đấu giá 08 xe khách hoạt động kém 
hiệu quả (lỗ), tuyến đường Bến xe Mỹ Tho (TG) - bến xe miền Tây (TP HCM). 

- Ngày 31/10/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng làm Đại lý bán lại dịch vụ giám sát hoạt 
động của xe ô tô với VNPT Tiền Giang. 

- Ngày 06/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT Cty v/v giải quyết chế độ trợ cấp thôi 

việc cho số CB CNV Cty có đơn xin nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu từ 06 tháng trở 
lên. 

- Ngày 15/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua hướng giải quyết Thông báo hủy Công ty đại chúng. 

- Ngày 20/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua Thiết kế và dự toán Đầu tư xây dựng 05 hạng mục công trình 

phục vụ SXKD cũa Cty tại bãi đậu xe Công ty (số 152 đường LTK, P 6, TP Mỹ 

Tho, TG) theo chủ trương của HĐQT Cty: 

+ Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng SC xe tải thành nhà xưởng SC ô tô 
(xe buýt & du lịch): 410.795.924 đ. 

+ Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng sửa chữa xe khách – xe buýt thành 
nhà chợ xe ô tô: 949.965.210 đ. 

+ Đầu tư xây dựng sân bê tông bãi đậu xe + bồn hoa + lót vỉa hè (Lê Văn 
Phẩm): 1.213.523.557 đ. 
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+ Đầu tư xây dựng đường bê tông vào bãi đậu xe (giai đoạn 2): 
529.470.251 đ. 

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tổng thể (giai đoạn 2) bãi đậu xe: 
246.337.312 đ.  

- Ngày 21/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT Cty v/v chọn Cty Kiểm toán độc lập 

để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Cty kết thúc ngày 31/12/2016. 

- Ngày 21/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. 

- Ngày 26/12/2016 HĐQT Cty họp phiên bất thường: Thảo luận và thống 
nhất thông qua đề nghị của CT HĐQT Cty v/v bổ sung nhân sự BGĐ Cty: tiếp 
nhận ông Huỳnh Văn Út là Kỹ sư Cơ khí động lực, nguyên là Cưa hàng trưởng 

cửa hàng Honda Cty CP TM Mỹ Tho chuyển sang, thống nhất bổ nhiệm ông Út 

làm Phó GĐ Cty phụ trách phát triển kinh doanh & xưởng SC ô tô, chịu sự phân 

công của Giám đốc. 

d/- Danh sách TV HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Cty: 

- Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch HĐQT. 

- Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT. 

- Nguyễn Việt Thuần, Thành viên HĐQT. 

- Lê Tấn Nẫm, Thành viên HĐQT. 

- Đỗ Văn Chung, TV HĐQT. 

2/- Ban kiểm soát: 

a/- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát: 

 

Số 

TT 

Họ và tên Số cổ phần  

sở hữu 

(CP) 

Tỷ lệ  

sở hữu  

cổ phần 

Ghi chú 

1 Dương Thị Thùy Trang 9.960 0,64 %  

2 Hoàng Viết Hợi 64.710 4,15 %  

3 Nguyễn Tấn Thạch 10.540 0,68 %  

b/- Hoạt động của Ban kiểm soát. 

Năm 2016 Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm 
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soát đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng 
quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH) Công ty. 

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, thực hiện việc kiểm soát 
Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của 

Công ty. 

Ban kiểm soát đã kiểm tra, đánh giá công tác quản trị, điều hành của 
HĐQT và BĐH, các quy trình làm việc của các bộ phận; từ đó Ban kiểm soát 

nhận định các rủi ro quản trị và hỗ trợ HĐQT xây dựng quy chế Quản lý tài chính 

áp dụng tại Công ty trong năm 2016, đồng thời đề nghị Công ty tập trung xử lý 

thu hồi công nợ khó đòi, thực hiện quản lý chi phí. 

Năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục rà soát và hỗ trợ Công ty xây dựng hệ 
thống quy chế quản trị nội bộ nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn, kiểm 

soát chi phí và công nợ chặt chẽ. 

3/ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

a/- Thù lao của Hội đồng quản trị: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:        1.000.000 đồng/tháng. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:   900.000 đồng/tháng. 

- Thành viên Hội đồng quản trị:      800.000 đồng/tháng. 

b/- Thù lao của Ban kiểm soát: 

- Trưởng ban kiểm soát:         800.000 đồng/tháng. 

- Thành viên ban kiểm soát:   700.000 đồng/tháng. 

- Chủ tịch, phó chủ tịch các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm 
soát và các thành viên trong Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm. Ngoài tiền 

lương và phụ cấp được hưởng không có tiền thưởng và các khoản lợi ích khác. 

- Các khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban 

kiểm soát đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết ý kiến 

thống nhất 100%. 

c/- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (Không có). 

d/- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Không có). 

đ/- Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty đều thực hiện 

đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật hiện 

hành. Bộ máy quản lý, điều hành đã được sắp xếp tinh gọn phù hợp với chức 
năng nhiệm vụ, năng lực chuyên môn từng bộ phận, từng người do đó bước đầu 

đã phát huy hiệu quả. Năm 2016 mặc dù điều kiện kinh tế cả nước và cộng đồng 

các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhiều chỉ tiêu xấp xỉ đạt và hoàn thành kế hoạch, một số chỉ tiêu không hoàn 
thành kế hoạch và một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. 
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Tuy nhiên, quá trình quản trị điều hành Công ty cũng còn một số mặt hạn chế, 
hiệu quả kinh tế đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của Công ty, 

tình hình công nợ phải thu của Công ty hiện tại vẫn còn ở mức cao, Ban thu hồi 

nợ hoạt động chưa quyết liệt cộng với người thiếu nợ Công ty chưa tự giác trả nợ . 
Năm 2017 để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngoài việc nâng cao chất 

lượng hoạt động các ngành nghề hiện có, Ban Giám đốc sẽ có kế hoạch mở rộng 

thêm ngành nghề mới để tạo thêm việc làm tăng nguồn thu và lợi nhuận về Công 

ty. Về công nợ, Ban thu hồi nợ sẽ đề ra các giải pháp quyết liệt đối với từng đối 
tượng thiếu nợ, phải có lộ trình cụ thể tiến trình thu hồi nợ nhằm giúp cho việc 

thu nợ đạt hiệu quả cao hơn. 

VI/- Báo cáo tài chính: 

1/- Ý kiến Kiểm toán viên: 

Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh nên doanh thu và chi phí một số hoạt 
động kinh doanh như vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và kinh doanh xăng 

dầu. Công ty ghi nhận căn cứ theo định mức khoán doanh thu và chi phí trong 

từng hợp đồng giao khoán giữa Công ty và các đối tượng nhận khoán. Qua kiểm 
tra, Chúng tôi chưa thu thập đủ các bằng chứng để đưa ra ý kiến về tính hợp lý 

cũng như xác định các ảnh hưởng của cách ghi nhận trên đối với Báo cáo tài 

chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty. 

2/- Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế 
toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản 

thuyết minh báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm 

toán. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tại Website của Công ty 
www.vantaiototiengiang.com. 

Trên là nội dung Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần vận tải ô tô 
Tiền Giang. 

Trân trọng kính chào./- 

 

 

+ Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ TG 

- UBCKNN; (Đại diện theo pháp luật) 

- Website Cty; Giám Đốc  
- Lưu Cty.  
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