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TỜ TRÌNH 
V/v: Thưởng Ban điều hành công ty năm 2011 

 
Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 
 

− Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán . 
− Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 số 244/NQ-HĐQT 

ngày 28/06/2011. 
− Căn cứ tình hình biến động của thị trường và tình hình hoạt động của công ty; 

 
Trong năm 2011 vừa qua, việc tổ chức SXKD, tài chính của công ty cũng gặp nhiều khó 

khăn do một số nguyên nhân sau:  

1. Những biến động do tác động bởi khủng hoảng tài chính quốc tế và suy giảm kinh tế 
trong nước như:  

o Mức độ phục hồi của nền kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng 2008 chậm hơn 
dự kiến và tiềm ẩn nhiều rủi ro 

o Kinh tế Việt Nam lạm phát cao, lãi vay ngân hàng cao, nhiều đơn vị kinh doanh 
phải giải thể, các mặt hàng Sotrans làm dịch vụ cũng giảm đáng kể như: phân 
bón, xi măng… 

2. Thực hiện việc chuyển giao công tác điều hành giữa Tổng Giám Đốc – Đặng Vũ 
Thành và  nguyên Tổng Giám Đốc – Hoàng Quyến đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 04/2011 
và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cũng như bầu chủ tịch Hội đồng quản trị mới. 
Như vậy, Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc mới chỉ còn 8 tháng để tiến hành công 
tác điều hành để hoàn thành kế hoạch. 

3. Đồng thời, ngày 28/06/2011 Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản đã điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch từ 30 tỷ đồng tăng lên 33 
tỷ đồng. Như vậy , công ty chỉ còn 6 tháng để hoàn thành kế hoạch được tăng thêm.  

4. Một số ngành nghề SXKD kém hiệu quả nên phải tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc 
cũng như tình hình biến động nhân sự diễn biến phức tạp.  

Đối mặt với các khó khăn trên nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể 
CBCNV đã hết sức cố gắng và các chỉ tiêu đều xấp xỉ đạt kế hoạch, riêng lợi nhuận trước 
thuế sau khi đã trừ 11.306.000.000 đồng do chuyển nhượng đất Hố Nai và máy móc thiết 
bị sản xuất dầu nhờn Solube trong năm 2010,  lợi nhuận trước thuế tăng 1.647.062.215 
đồng so với năm 2010 , tương đương 105,46% so với năm  2010. Đây là kết quả đáng 
mừng trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp và cạnh tranh gay gắt như hiện nay 
cũng như các biến động trong công ty về cơ cấu tổ chức và nhân sự.  



NhAm k*rioh le tinh, thAh cua ban tti6u heoh, oung ct5 t0 chirc vi 6n dinh nhan s1r c6p
quan ly c6c c6p ( tu ph6 phdng xi nghiQp tr& l€n), HQi tl6ng quan tri kinh d6 nghi Dai hQi
d6ng c6 <I6ng thudmg ni6n ndm 2012 th6ng qua mtc Thu6rng Ban ditu hirnh c6ng ty =
3% (LNST - c6 ttcl tuong dum 92!91651,572 VND.

Edy sE li ttQng lgc d6 ban dGu hauh tii5p qc c5 gAng phdn d6u fiong nht,rg nim tiiSp

theo d6 xdy dpg Sotrans ngiy cang vfing m4nh. Kinh mong Dai hQi Adng cO ttOng thudmg
ni6n nim 2012xemx6t vi ch6p thufln.

Trin trgng.
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