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CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số : 013/BC - HĐQT 

  TP.HCM, ngày  03 tháng 04   năm 2012 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2011 VÀ NHIỆM KỲ  I ( 2007 -2011)  

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 

I. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011:  

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 
29/11/2005 và Điều 25 Chương VIII Điều Lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2009; Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 
19/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị báo cáo 
hoạt động năm 2011 cu thể như sau: 

1. Các cuộc họp của HDQT: 

− HĐQT tổ chức họp 5 phiên thường kỳ, 3 phiên bất thường và 5 lần lấy phiếu biểu quyết 
bằng hình thức gửi văn bản. 

− HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu 
quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của 
Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công 
ty. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời TGĐ tham dự . 

− Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua việc 
HĐQT chất vấn TGĐ và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động trong kỳ tại 
các phiên họp định kỳ và khi đến làm việc với các đơn vị. 

2. Các biên bản nghị quyết HĐQT: 
Tất cả các cuộc họp HĐQT đều ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua. Trong 
năm 2011, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết. Ngoài các Nghị quyết về công tác thường 
kỳ đã được thông qua như: báo cáo tài chính quý, 6 tháng và hàng năm. HĐQT còn ban 
hành 1 số nghị quyết sau:  
2.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế lương thưởng và quy chế kế toán tài chính 

Công ty.  
2.2. Quyết định thành lập Phòng Quản trị Nguồn nhân lực và Ban Nghiên cứu và Phát 

triển trực thuộc công ty và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục 
thành lập phòng, Ban và bổ nhiệm cán bộ 2 Phòng, Ban mới thành lập nêu trên. 

2.3.  Cơ cấu lại nhân sự quản lý và chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của Xí Nghiệp Vật tư 
xăng dầu, chuyển hướng tập trung kinh doanh vào sản phẩm dầu nhờn Vavoline 
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để phù hợp với tình hình biến động của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của xí nghiệp.  

2.4. Cơ cấu lại và ổn định hoạt động của Chi nhánh Hà Nội cả về nhân sự và bộ máy tổ 
chức, hiệu quả kinh doanh thay đổi tích cực.  

2.5. Cơ cấu và tổ chức lại nhân sự cấp quản lý tại ICD, Xí nghiệp Kho Bãi Cảng. 
2.6. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu  Chiến lược phát triển kho bãi 2012-2016 (là 

lĩnh vực kinh doanh chính đang mang lại hiệu quả tốt cho Công ty) trình ĐHĐCD 
năm 2012. 

• Công tác tài chính: 
2.7.  Phê duyệt kế hoạch vốn năm 2011 đồng thời giám sát sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu 

quả. 
2.8.  Phê duyệt báo cáo kiểm toán 6 tháng và năm 2011 đúng pháp luật và chuẩn mực 

kế toán. 
2.9. Tiến hành chi  trả cổ tức năm 2011 là 20%/năm bằng tiền mặt đúng quy định và 

thời gian, trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ công ty đồng 
thời giám sát thực hiện đúng pháp luật, quy chế công ty.  

3. Thay đổi thành viên HĐQT:  

− Từ đầu năm đến 24/5/2011, HĐQT có đủ 5 thành viên.  

− Ngày 19/04/2011, căn cứ  Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2011 thông qua đơn từ chức của Ông Hoàng Quyến – Chủ tịch HĐQT. 

− Ngày 24/05/2011, căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị thông qua 
đơn xin từ chức của ông Trần Huy Hiền – Thành viên HĐQT. 

− Tính đến từ thời điểm 24/05/2011 đến nay, HĐQT gồm 4 thành viên trong đó:  
 1 thành viên được bầu tại Đại hội cổ đông thành lập, tổ chức ngày 18/12/2006 trực 

tiếp làm cán bộ điều hành công ty  
 3 thành viên độc lập được bầu bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2010 ngày 10/04/2010 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2011 ngày 19/04/2011. 

4. Giao dịch của thành viên HĐQT và người có liên quan: Công ty không cấp bất kỳ 
khoản vay, bảo lãnh tín dụng nào cho các thành viên HĐQT hay người có liên quan của 
họ.  

5. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:  
- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.  
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm 

các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. 
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT. 
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- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo đúng pháp luật và điều 
lệ công ty.  

6 Kết luận: 
 Năm 2011, mặc dù hoạt động SXKD vẫn gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới 
đang phục hồi chậm, thiên tai lũ lụt làm thiệt hại nhiều vùng miền trong cả nước, chỉ số CPI 
cao, song HĐQT đã kịp thời định hướng phù hợp, tập trung chỉ đạo điều hành để ổn định các 
lĩnh vực SXKD chủ lực như kho vận, giao nhận, giải thể, cơ cấu lại một số đơn vị kém hiệu 
quả, sắp xếp lao động hợp lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả. Mặc dù chưa hoàn 
thành kế hoạch, nhưng lợi nhuận (loại trừ phần thanh lý tài sản) vẫn cao hơn so với cùng kỳ; 
các giải pháp trên đã giúp ổn định doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn và chuẩn bị tiền đề 
để phát triển năm mới.  

II. Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2007 -2011):  
1. Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết HĐQT: 
Trong 5 năm, HĐQT tổ chức họp 23  phiên thường kỳ, 6 phiên bất thường và 11 lần lấy 
phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản. HĐQT đã ban hành  40 Nghị quyết với một số 
nội dung chính như sau:  

• Năm 2007:  
− Quyết định góp 35% vốn thành lập công ty cổ phần liên doanh với nước ngoài trị giá 

105.000 USD. 
− Quyết định đầu tư xây dựng văn phòng tại số 15 Hoàng Diệu, Q4 và đầu tư phần mềm 

(kế toán, quản lý – sản xuất mua bán dầu nhớt, đại lý giao nhận hàng hoá). 
− HĐQT đã bổ nhiệm bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế một thành viên bị đột tử và bổ 

nhiệm Tổng Giám Đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng đồng thời ủy quyền Tổng 
Giám Đốc bổ nhiệm 43 chức danh cán bộ điều hành từ cấp xí nghiệp trở xuống. 

− Quyết định ban hành 11 quy chế và các văn bản quản lý nội bộ của công ty gồm: quy 
chế lương- thưởng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, 
thực hiện dân chủ, đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán tài chính, thoả ước lao động tập thể, 
nội quy lao động. 

• Năm 2008: 
- Đề xuất phương án bán (chuyển quyền sử dụng đất) khu đất Đà Lạt khoảng 800m2 và 

trạm kinh doanh xăng dầu tại xã Ngũ Phúc, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.  
- Nhận diện được rủi ro trong đầu tư tài chính ngắn hạn đã có nghị quyết dừng mua cổ 

phiếu, tập trung phân tích thị trường để bán cổ phiếu đã mua không để lỗ phát sinh thêm. 
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu chiến lược kinh doanh Kho Bãi Cảng Thủ 

Đức giai đoạn 2010-2020   
- Trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quyết định bổ sung, sửa đổi 4 Quy chế quản lý nội 

bộ. 
- Xem xét, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới 6 cán bộ giữ chức Tổng Giám Đốc, phó Tổng 

Giám Đốc, kế toán trưởng. Ủy quyền Tổng Giám Đốc xét bổ nhiệm 49 cán bộ từ cấp 
trưởng, phó phòng đến Giám đốc các xí nghiệp, chi nhánh.  
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- Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức văn phòng đại diện tại Miền 
Trung; sáp nhập trạm kho Bến Súc vào XN Dịch vụ Kho vận Giao Nhận; giải thể trung 
tâm du lịch và dịch vụ thương mại Miền Nam. 

• Năm 2009:  
- Giám sát thực hiện chấm dứt hoạt động đơn vị Trung tâm du lịch và chuyển nhượng bất 

động sản Trạm xăng dầu Ngũ Phúc – Đồng Nai đúng pháp luật và tại thời điểm có lợi 
cho công ty. 

- Xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn 
điều lệ đồng thời trình phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán 
TP.HCM . 

- Quyết định đầu tư máy móc thiết bị khai thác cảng thông quan nội địa (Sotrans ICD) giai 
đoạn 2010 với mức đầu tư là 35 tỷ đồng trong tổng kế hoạch đầu tư là 50 tỷ đồng của 
giai đoạn I.  

- Trình sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết  
- Ủy quyền Tổng Giám đốc bổ nhiệm cán bộ tại 2 đơn vị mới thành lập là Sotrans ICD và 

Sotrans Focus. 
• Năm 2010: 

- Giám sát thực hiện chấm dứt hoạt động của 3 đơn vị SXKD kém hiệu quả: Trạm xăng 
dầu Ngũ Phúc – Đồng Nai; Chi nhánh công ty tại Cần Thơ; Đồng thời tổ chức thành lập 
mới 2 đơn vị là Cảng Kho Vận ( Sotrans ICD) và xí nghiệp giao nhận VTQT Tiêu Điểm; 
Tổ chức lại xí nghiệp hoá dầu Solube thành xí nghiệp Vật tư xăng dầu.  

- Hoàn tất phương án niêm yết cổ phiếu  trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.  
- Quyết định điều chỉnh đầu tư khai thác cảng thông quan nội địa ( Sotrans ICD) giai đoạn 

2010 với mức đầu tư là 26 tỷ đồng trong tổng kế hoạch đầu tư là 50 tỷ đồng của giai 
đoạn I. Tỷ lệ đầu tư đạt thấp do hiệu quả khai thác cảng chưa cao nên phải điều chỉnh 
thận trọng hơn về tiến độ.  

• Năm 2011: 
- Cơ cấu lại nhân sự quản lý và chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của Xí Nghiệp Vật tư xăng 

dầu, chuyển hướng tập trung kinh doanh vào sản phẩm dầu nhờn Vavoline .  
- Cơ cấu lại và ổn định hoạt động của Chi nhánh Hà Nội cả về nhân sự và bộ máy tổ chức, 

hiệu quả kinh doanh thay đổi tích cực.  
- Cơ cấu và tổ chức lại nhân sự cấp quản lý tại ICD, Xí nghiệp Kho Bãi Cảng. 
- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu  Chiến lược phát triển kho bãi 2012-2016 (là lĩnh vực 

kinh doanh chính đang mang lại hiệu quả tốt cho Công ty) trình ĐHĐCD năm 2012. 
- Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị mới, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị mới, Tổng 

Giám Đốc mới để thay thế nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc đã 
đến tuổi nghỉ hưu, bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị đại diện vốn nhà nước.   

- Quyết định thành lập Phòng Quản trị Nguồn nhân lực và Ban Nghiên cứu và Phát triển 
trực thuộc công ty. 



5 
 

- Ủy quyền Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục thành lập phòng, Ban và bổ nhiệm cán bộ 
2 Phòng, Ban mới thành lập nêu trên.  

- Quyết định thành lập Ban kiểm soát nội bộ công ty. 
2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:  

Năm 2007, công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước đã hoạt động trên 30 năm, khi 
chuyển đổi sang công ty cổ phần có nhiều việc giải quyết như các thủ tục pháp lý của công ty, 
tổ chức bộ máy, cán bộ điều hành, bố trí phân công lao động …Mặc dù năm đầu quản lý chỉ 
đạo công ty có rất nhiều khó khăn nhưng kết quả SXKD của công ty sau 5 năm đã  tăng trưởng, 
về cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  qua các năm: Doanh thu 
năm 2007 là 584 tỷ thì đến năm 2011 là 619,6 tỷ tương đương 1,06 lần;  lợi nhuận sau thuế năm 
2007 đạt 18 tỷ đến năm 2011 là 24 tỷ tăng tương đương 1,325 lần ; số lượng CBCNV  tinh gọn 
( năm 2007 là 390 CBCNV thì đến năm 2011  có 360 CBCNV, tương đương 92,3%). Cụ thể 
chi tiết qua bảng sau:  
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 Năm 2007   Năm 2008   Năm 2009   Năm 2010   Năm 2011  STT Các chỉ 

tiêu 
kế 

hoạch 
Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Vốn điều lệ  51,000   51,000 
 

100.0  51,000  51,000 
 

100.0  51,000  83,518 
 

163.8  83,518  83,518  100  83,518  83,518 
 

100.0  

2 
Tổng doanh 
thu 

 
658,000  

 
584,042  88.8 

 
636,000 

 
631,327  99.3 

 
500,000 

 
468,445  93.7 

 
489,000 

 
647,667 

 
132.4 

 
630,000 

 
619,670  98.4  

1 
Tổng chi 
phí 

 
630,200  

 
558,852  88.7 

 
613,750 

 
608,317  99.1 

 
480,000 

 
436,799  91.0 

 
453,000 

 
606,192 

 
133.8 

 
597,000 

 
587,853  98.5  

2 
Lợi nhuận 
trước thuế  27,800   25,190  90.6  22,250  23,010 

 
103.4  20,000  31,646 

 
158.2  36,000  41,475 

 
115.2  33,000  31,816  96.4  

3 
Lợi nhuận 
sau thuế   20,016   18,137  90.6  16,020  16,567 

 
103.4  15,000  26,300 

 
175.3  27,000  34,246 

 
126.8  24,750  24,025 97.1  
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3. Thực hiện giám sát TGĐ và bộ máy quản lý, điều hành:  

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chất vấn TGĐ thông qua các kỳ họp HĐQT và làm việc với 
ban quản lý Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông.. Kết quả như sau:   

- TGĐ và các cán bộ quản lý điều hành đã làm việc mẫn cán, tích cực, thực hiện đúng 
quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ công ty và các văn bản, nội quy, 
quy chế công ty.  

- Mặc dù kết quả SXKH năm 2007, 2011 chưa hoàn thành kế hoạch, nhưng năm 2007 
vượt xa so với phương án cổ phần hóa đã được duyệt và lợi nhuận năm 2011 cao hơn 
lợi nhuận năm 2010(nếu loại trừ phần thanh lý tài sản) trong điều kiện thực tế rất khó 
khăn. Các năm còn lại đều vượt kế hoạch. Tổng thể sau 5 năm công ty đã tăng trưởng 
mặc dù lao động giảm.  

4. Thù lao HĐQT và BKS: Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.  

5. Giao dịch của thành viên HĐQT và người có liên quan:  Công ty không cấp bất kỳ 
khoản vay, bảo lãnh tín dụng nào cho các thành viên HĐQT hay người có liên quan của 
họ.  

6. Trách nhiệm với cổ đông:  

− Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.  

− Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm 
các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. 

− Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, 
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT. 

− Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo đúng pháp luật và điều 
lệ công ty.  

7. Những tồn tại, hạn chế: 
Giai đoạn 2007-2011 là nhiệm kỳ đầu tiên từ khi công ty cổ phần hóa và thực hiện 

niêm yết trên sàn chứng khoán, do đó Hội đồng quản trị còn nhiều bỡ ngỡ, gặp lúng túng và 
không ít khó khăn trong công tác quản trị. Đồng thời, có sự thay đổi về cơ cấu thành viên 
cũng như thay đổi Tổng Giám Đốc do đó trong  quá trình điều hành có lúc cũng chưa suôn sẻ.  

Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo tái cơ cấu toàn công ty, quyết liệt chấm dứt hoạt 
động của các đơn vị không hiệu quả , sáp nhập các đơn vị có cùng ngành nghề để dễ quản 
lý… Ngoài ra, quyết định thành lập các đơn vị mới để đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD như: 
Sotrans ICD, Sotrans Focus. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế biến động mạnh trong giai đoạn 
này, Sotrans ICD là đơn vị mới thành lập năm 2010, năm đầu tiên bị lỗ hơn 1 tỷ đồng  (kế 



hopch li lAi 8 rj <I6ng) nhrmg ndm ti6p theo rIE c6 lgi nhufln 8,2 t5,d6ng m{c dt cdn th6p so
v6i phuong 6n dd xdy dpg. C6c ho4t <tQng kinh doanh Kho b6i ph6t triiSn t6t theo dring dfnh
hu6ng ctia c6ng ty vi dp b6o kh6 ning khai th6c m?nh vdo c5c nim ti6p theo.

Mac dn dd r6rt c6 gling, nhung c6c k6 hopch dC nghi diu tu ph6t triOn kho b6i cho dtin
nay vdn chua thpc hiQn dugc (do chua ttugc th6ng qua) n6n viQc kinh doanh kho - ld linh vgc
chinh mang lAi lqi nhufn <16ng kC cho c6ng ty v6n lu6n bi dQng, chti yiSu li di thu0 vi cho
thuO l4i khi khdch hang c6 nhu ciu n6n hiQu qui cflng anh hu&ng <l6ng k6.

Tinh hinh bi6n dQng nhdn sU cdn nhiOu phirc tpp vn fI lQ kh6 cao, HQi tl6ng quan tri dd

nhanh ch6ng quyiSt tlinh thdnh hp phdng QTNNL dC trien khai c6c c6ng t6c qu6n tri nhdn s1r

trong todn c6ng ty chuy€n nghiqp vi kip thdi hon.

HDQT chua thgc hi6n xong viQc td chirc Ban kiiSm so6t nQi b0 vi chua thanh ly dugc
khu <t6t Dd lpt nhuNghi quy6t

K6t lugn:

Nhin chung, m4c dt d6i m4t v6i nhiAu bitin <lQng c6 khSch quan vi chri quan, H6i tt6ng
quan tri nhiQm kj, I dA gi6m s6t vi di6u hnnh nghiCm t[c, chi dpo tfui co c6u cdng ty kip thdi
vd tritin khai ni6m ytit tren sdn chimg khorin thanh cdng. C6c thanh vi6n ldm viQc v6i tinh thAn

tr6ch nhiQm cao vi toin tdm todn sric vi tfl ich cria cO d6ng, cdng fy vi crin bQ c6ng nhdn vi6n
Sotrans.

TrCn diy ld B6o c6o hopt dQng cria HDQT ndm 2011 vi nhiQm kj, I. Chring t6i r6t mong
nhan dugc y kitin d6ng g6p cria Quy vf cd d6ng, dic biQt chi ra nhtng hpn chi5 yi5u k6m trong
c6ng t6c quan ty cdng ty vi gi6m s6t Ban ili6u hanh. Y ti6n cria Quy vf ld s1r hgrp t5c kh6ng
th0 ttritiu tl6 gr,rp cho HDQT ho4t dQng tiit h<yn trong nht,rg ndm t6i.

Noinhdn:

- C6 itOng
- LUUVT-TK
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