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CÔNG TY CỔ PHẦN 
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN KIỂM SOÁT _____________________________________ 

Nhiệm kỳ 2016-2021  
______________________ TP.Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng  04  năm 2019 

  

 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trình Đại hội Cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn 
 

Kính thưa toàn thể Quý Cổ đông; 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn; 

- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức 
và hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải 

biển Sài Gòn; 

 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 (“Ban 
Kiểm soát”) xin báo cáo trước Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019 về một số nội 
dung sau: 

I. Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này được Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 thống 
nhất phê chuẩn tại Nghị quyết số 86/NQ/ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/07.2018 với các thành 
viên gồm: 

- Ông Đỗ Đưc Tuấn - Trưởng  Ban Kiểm soát 

- Bà Đoàn Thị Giao Thuyết - Thành viên Ban Kiểm soát 

- Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm soát 

 Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đồng thông qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của 
Ban Kiểm soát. Cụ thể: 

1. Ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm 
soát; 

2. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ của Ban Kiểm 
soát: Thông qua kế hoạch công tác; Phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban 
Kiểm soát. Ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2018 gửi tới Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn; 

3. Tổ chức kiểm soát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 
đốc; 
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4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được yêu cầu; Tại các cuộc 
họp, đại diện Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đối với Hội đồng quản trị về các vấn 
đề liên quan đến hoạt động của Công ty; 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định 
quản trị nội bộ của Công ty; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính, kế 
toán và công tác kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 và năm 2018 của Công ty; 
Phối hợp với người đại diện vốn tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính, kế 
toán, kinh doanh của các đơn vị có vốn góp của Công ty như: Công ty Cổ phần 
Saigonship Đà Nẵng, Công ty TNHH Liên doanh Kho vận giao nhận Bình Minh; 

6. Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định của 
pháp luật; 

7. Tham gia góp ý đối với các dự thảo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế 
quản trị nội bộ của Công ty; 

8. Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2018 
và năm 2018 đã được soát xét, kiểm toán; 

9. Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của 
pháp luật đối với công ty đại chúng. 

II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị: 

1. Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2018. 

2. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông, đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại 
hội cổ đông.  

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường 
theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Tổ chức và hoạt động. 
Hội đồng quản trị đã tiến Ban hành 24 Nghị quyết, 16 Quyết định liên quan đến 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tổ chức, nhân sự của Công ty. 

Danh mục, nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo phụ 
lục đính kèm. 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức hợp lệ; Các Nghị quyết, 
Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công 
ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 
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III. Kết quả giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc 

1. Về chế độ phân cấp, ủy quyền 

Ban Tổng Giám đốc Ban hành Quy chế số 06A/QC-SSC ngày 10/01/2018 về việc 

phân công công tác trong Ban Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc đã thực hiện ủy quyền 

cho Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Giám đốc Chi 

nhánh Cần Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm kho vận thay mặt Tổng Giám đốc thực hiện 

điều hành một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ sản xuất kinh doanh trong Công ty. 

2. Về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh: 

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội 
đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2018. 

- Ban Tổng Giám đốc đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến, kiến nghị của 
Ban Kiểm soát nhằm từng bước khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

IV. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc. 

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin các nghị quyết, quyết định cho 
Ban  Kiểm soát. Kế hoạch kiểm soát và kết quả kiểm soát được Ban Kiểm soát cung cấp 
đầy đủ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Triển khai kiểm soát, Ban Kiểm soát đã 
thông tin cho Hội đồng quản trị để phối hợp, và cử thành viên tham gia (nếu bố trí được). 

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh 
doanh đều mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự. 

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 
Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. 

V. Quản lý hoạt động của Người đại diện phần vốn của SSC tại các doanh nghiệp 

 Hội đồng quản trị của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT-SSC 
ngày 30/03/2018 ban hành Quy chế về Người đại diện của Công ty Cổ phần Vận tải biển 
Sài Gòn trong các công ty con và  công ty liên kết. 

1. Trong năm 2018 và đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn 
có các Công ty con và công ty ty liên kết sau: 

Tên Công ty 
Vốn điều lệ 

(VNĐ) 
Tỷ lệ của SSC 

1. Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng 16.035.000.000 62,20% 
2. Công ty TNHH Liên doanh giao nhận 
kho vận Bình Minh 

66.000.000.000 51,00% 

3. Công ty Liên doanh Vận tải thủy Sea Sài 
Gòn (Đã dừng hoạt động và đang giải thể) 

 51,00% 
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 Trong năm 2018, SSC thay đổi người đại diện vốn của SSC tại Saigonship Đà 
Nẵng và Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh, theo đó: 

 1. Công ty cổ phần Saigonship Đà Nẵng: cử ông Trần Thiện và bà Chu Thị Ngọc 
Huyền thay thế ông Đỗ Ngọc Lâm và ông Tô Văn Hiệp tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-
SSC ngày 03/07/2018. Các nội dung này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng. 

  2. Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh: cử ông Trần Thiện 
thay thế bà Lê Thị Vân làm đại diện vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận kho 
vận Bình Minh tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT-SSC ngày 14/08/2018 của Hội đồng 
quản trị. Hội đồng thành viên của JVS đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi này, 
theo đó: 

- Ông Đỗ Ngọc Lâm, Tổ trưởng, đại diện 25,5% vốn điều lệ JV Sunrise, giữ chức 

vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên JV Sunrise; 

- Ông Trần Thiện, đại diện 25,5% vốn điều lệ JV Sunrise, giữ chức vụ Thành viên 

Hội đồng thành viên JV Sunrise. 

- Ông Đỗ Ngọc Lâm miễn nhiệm Hội đồng thành viên JV Sunrise và Bà Huỳnh 

tham gia  thay thế tại JV Sunrise theo quyết định 100/QĐ-HĐQT-SSC ngày 9/11/2018. 

Ông Trần Thiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên JV Sunrise. 

2. Chế độ thình thị, báo cáo của Người đại diện vốn và Người được cử tham gia Ban 
kiểm soát tại các đơn vị: 

- Người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con và Công ty liên doanh đã 

thực hiện các thủ tục thỉnh thị xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị đối với các 

nội dung liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của các công ty này.  

- Người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con và Công ty liên doanh, liên 

kết đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo của người đại diện vốn theo đúng quy định của 

Công ty. 

VI. Về hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty 

1. Công ty đã xây dựng dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo hướng dẫn 

tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính để trình Đại hội cổ đông. 

2. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và Ban Tổng Giám đốc Công ty 

đã triển khai việc rà soát hệ thống các quy định, quy chế hiện hành của Công ty để có 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm tổ chức quản lý 

và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo. 
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VII. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty 

1. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận 
tải biển Sài Gòn cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm 
toán kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việc Nam. 

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính 
riêng của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn là chấp nhận toàn phần: “đã phản 
ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công 
ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gon tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018, cũng như 
kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.” 

2. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất kỳ đề xuất điều chỉnh nào khác đối 
với số liệu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này và xác nhận số liệu tài 
chính trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất này đưa ra trình 
Đại hội đổng cổ đông đã phản ánh trung thực và hợp lý. 

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 và kết quả kinh 
doanh hợp nhất năm 2018 của Công ty như sau: 

TT Chỉ tiêu 
 BCTC hợp nhất   BCTC riêng  

31/12/2018 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2018 
A Tình hình tài chính     

I Tổng Tài sản  243.252   240.653   218.254   222.373  
1 Tài sản ngắn hạn  162.056   153.523   152.061   148.653  
2 Tài sản dài hạn  81.196   87.130   66.193   73.720  
II Tổng nguồn vốn  243.252   240.653   218.254   222.373  
1 Nợ phải trả  40.457   30.951   28.131   22.893  
2 Nguồn vốn chủ sở hữu  202.795   209.702   190.123   199.480  
B Kết quả kinh doanh Năm 2018 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2017 
1 Tổng doanh thu  128.716  130.504  99.306   112.455  
2 Tổng lợi nhuận sau thuế  21.607   42.763   18.426   43.156  
- Của Công ty mẹ  21.103   42.344   18.426   43.156  
- Của cổ đông không kiểm soát  504   419    

3 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  1.334   2.837    

Một số nhận xét 

Tình hình tài chính của Công ty ổn định và lành mạnh: 

- Đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn; 

- Hệ số nợ (Tổng nợ/Tổng Tài sản) ở mức thấp, với tỷ lệ là trên báo cáo tài chính 

hợp nhất là 17% và báo cáo tài chính riêng là 13%; 

- Hệ số nợ phải trả (Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu) ở mức thấp, với tỷ lệ trên 

báo cáo tài chính hợp nhất là 20% và báo cáo tài chính riêng là 15%. 

Tuy nhiên số liệu tài chính cho thấy: 
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- Vẫn còn tồn tại các khoản công nợ phải thu quá hạn, khó đòi chủ yếu phát sinh 

từ nhiều năm trước đã được Công ty trích lập dự phòng nhưng chưa được rà soát và đề 

xuất biện pháp xử lý với cấp có thẩm quyền 

- Vẫn đang còn tồn tại khoản đầu tư vào Công ty Liên doanh vận tài Sea Sài Gòn 

theo báo cáo hiện Công ty này đã dừng hoạt động và đang chờ giải thể. Các khoản đầu 

tư vốn và các khoản công nợ liên quan đến đơn vị này khả năng không thể thu hồi được 

và đã được Công ty trích lập dự phòng từ những năm trước và Ban Tổng Giám đốc chưa 

có báo cáo tình hình và đề xuất phương án xử lý với cấp có thẩm quyền. 

- Giá trị tiền hiện có (bao gồm cả tiền thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn) của Công 

ty mẹ tại thời điểm 31/12/2018 là: 123 tỷ đồng, bằng 56,42% Tổng tài sản và bằng 

64,73% vốn chủ sở hữu là tỷ lệ quá lớn cho thấy hiệu quả sử dụng đồng vốn của Công 

ty cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất thấp (dư thừa tiền vốn khá lớn). 

VIII. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau: 

TT Chỉ tiêu 

 Kế hoạch (triệu 
đồng)  

 Thực hiện (triệu đồng)  

 Doanh 
thu  

 Lợi 
nhuận  

 Doanh thu   Lợi nhuận  
 Giá trị   %/KH   Giá trị   %/KH  

A. 
Hoạt động kinh doanh 
chính 

 88.900   18.390   89.418  100,58%  19.154  104,15% 

I Tại Trụ sở Công ty  53.400   16.730   55.976  104,82%  18.559  110,93% 
1 Đại lý tàu biển  2.100   630   2.403  114,43%  556  88,25% 
2 Dịch vụ giao nhận  8.000   400   4.227  52,84%  (360) -90,00% 
3 Khai thác tàu sông  600   (400)  733  122,17%  (1.049)  

4 Trung tâm kho/bãi  40.700   14.900   46.464  114,16%  17.948  120,46% 
5 Cho thuê văn phòng  2.000   1.200   2.149  107,45%  1.464  122,00% 
II Tại Chi nhánh  35.500   1.660   33.442  94,20%  595  35,84% 
1 Chi nhánh Cần Thơ  300   60   244  81,33%  27  45,00% 
2 Chi nhánh Hải Phòng  34.500   1.500   32.725  94,86%  562  37,47% 
3 Chi nhánh Quy Nhơn  700   100   473  67,57%  6  6,00% 
B Hoạt động tài chính  7.500   7.350   9.465  126,20%  9.374  127,54% 
C Chi phí quản lý   (5.900)    (6.361)  

D Hoạt động khác  500   400   423  84,60%  376  94,00% 
 Tổng Cộng  96.900   20.240   99.306  102,48%  22.543  111,38% 

E Tổng lãi, lỗ trước thuế   20.240     22.543  111,38% 
F Tổng lãi, lỗ sau thuế   16.478     18.425  111,82% 
G ROE  11,43%   12,78%  

 

Nhận xét: 

Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh doanh tổng thể của Công ty đã hoàn thành theo kế 

hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông: 
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- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh chính đạt: 89.418 triệu đồng, bằng 

100,58% kế hoạch; 

- Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 22.543 triệu đồng, bằng 111,38% kế 

hoạch. 

Xét theo lĩnh vực hoạt động: 

- Để có thể hoàn thành kế hoạch doanh thu hoạt động chính chủ yếu nhờ vào sự 

tăng trưởng của hoạt động của Trung tâm kho/bãi với mức doanh thu đạt 

114,16% so với kế hoạch (vượt kế hoạch 14,16% tương ứng với giá trị doanh 

thu vượt kế hoạch 5.764 triệu đồng).  

Một số lĩnh vực theo kế hoạch doanh thu chiếm tỷ trọng khá lớn nhưng không 

đạt kế hoạch như:  

+ Dịch vụ giao nhận tại trụ sở chính bằng 52,84% kế hoạch 

+ Chi nhánh Hải Phòng bằng 94,86% kế hoạch. 

- Tuy tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty bằng 111,38% kế hoạch (cao hơn 

kế hoạch là 11,38% tương ứng với giá trị 2.330 triệu đồng) nhưng chủ yếu đến 

từ hoạt động tài chính với mức vượt là: 2.024 triệu đồng. (Các khoản lợi nhuận 

từ hoạt động tài chính năm 2018 chủ yếu là: Lãi tiền gửi: 6.312 triệu đồng; Lãi 

và cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn: 3.109 triệu đồng) 

IX. Kiến Nghị:  

 Để đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của công ty, minh bạch tình hình 
tài chính, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát kiến nghị: 

- Ban Tổng Giám đốc cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung và dài 

hạn cùng với các kế hoạch hành động cụ thể đi kèm. 

- Đối với các khoản phải thu, phải trả còn tồn đọng. Ban Tổng Giám đốc cần có 

kế hoạch rà soát, lập tổ xử lý, thu hồi công nợ, xác định trách nhiệm cá nhân liên quan 

(nếu có) và có giải pháp xử lý nợ theo quy định. Chú trọng và tăng cường công tác quản 

lý công nợ. 

- Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tổ chức quản lý, xây dựng chính sách nhân sự  

phù hợp, phát triển nguồn nhân lực có năng lực và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu 

phát triển của Công ty. 

- Ban Tổng Giám đốc Công ty cần thúc đầy công việc này để sớm hoàn thành 

việc sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy định, quy chế của Công ty để hành hành thi hành 

chính thức cho phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu quản lý của Công ty.  

- Có phương án, kế hoạch đầu tư, sử dụng nguồn tiền mặt vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh thay vì gửi tiền có kỳ hạn ở ngân hàng với hiệu quả không cao.  
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Trên đây là kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát Công ty về tình hình quản trị công 
ty, tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc Công ty năm 2018, xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT Saigonship; 
- Lưu. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng ban 

 

 

 

 

Đỗ Đức Tuấn 
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PHỤ LỤC: CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ 
phần Vận tải biển Sài Gòn) 

TT Số/ngày tháng Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện 

1 
49/NQ-HĐQT-SSC  
08/02/2018 

V/v thông qua chi bổ sung lương 
Ban Tổng giám đốc và Kế toán 
trưởng nhân dịp Tết nguyên đán 
Mậu Tuất 2018 

Công ty đã thực hiện chi trả 

2 
50/NQ-HĐQT-SSC  
08/02/2018 

V/v chi khen thưởng cho HĐQT, 
BKS, BĐH và cá nhân, tập thể nhận 
giấy khen Lao động tiên tiến cấp 
Tổng công ty nhân dịp Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018 

Công ty đã thực hiện chi trả 

3 
51/NQ-HĐQT-SSC  
08/02/2018 

V/v thông qua việc thanh lý 09 xe 
nâng cũ của Kho CFS2 

Thanh lý 9 xe nâng với giá khởi 
điểm bên thẩm định (Đại Việt) 
đưa ra: 540,9 triệu đồng/9xe. 
Bán đấu giá: 560.600.000/9 xe, 
đã hoàn tất thủ tục thanh toán và 
bàn giao xe. 

4 
52/NQ-HĐQT-SSC  
08/02/2018 

V/v thông qua việc điều chỉnh giá 
khởi điểm bán đấu giá lần 2 02 tàu 
sông Long Phú 1 và Long Phú 2 

Mức giá khởi điểm: 
5.434.000.000đ/2 tàu (đã bao 
gồm thuế GTGT) 
Công ty đã thuê đơn vị thực hiện 
đấu giá tài sản theo quy định. 
Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng 
ký, không có khách hàng đăng 
ký tham gia đấu giá 

5 
53/NQ-HĐQT-SSC  
08/02/2018 

V/v cập nhật, bổ sung hợp đồng và 
điều lệ liên doanh Công ty TNHH 
Liên doanh giao nhận kho vận Bình 
Minh 

Công ty TNHH Liên doanh giao 
nhận kho vận Bình Minh đã ban 
hành điều lệ liên doanh và phụ 
lục hợp đồng liên doanh 

6 
57/NQ-HĐQT-SSC  
30/03/2018 

V/v thông qua việc chọn đơn vị Tư 
vấn khảo sát và lập báo cáo tiền khả 
thi đối với khu đất 1,17 ha 

Công ty đã ký hợp đồng với 
Công ty cổ phần tư vấn Xây 
dựng và Giao thông Mê Kông.  

7 
58/NQ-HĐQT-SSC  
30/03/2018 

V/v thông qua việc tiếp tục thanh lý 
tài sản 02 tàu sông Long Phú 1 và 
Long Phú 2 

Công ty đã tiến hành thuê định 
giá lại 02 Salan trên với chứng 
thư định giá số: 45/18/CT-DAVI 
ngày 22/5/2018 của Công ty 
TNHH Thẩm định giá Đại Việt  
• Giá trị 02 salan được thẩm định 
là: 4.825.619.000đ/02 Salan (đã 
bao gồm thuế GTGT) 
• Giá trị còn lại 02 salan theo sổ 
sách đến (30/6/2018): 
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TT Số/ngày tháng Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện 
4.367.028.890đ/02 Salan (chưa 
thuế GTGT)  

8 
59/NQ-HĐQT-SSC  
30/03/2018 

V/v thông qua việc bổ nhiệm Thư 
ký Hội đồng Quản trị Công ty CP 
Vận tải biển Sài Gòn (Nguyễn Thị 
Thắm) 

Quyết định của CT. HĐQT về 
việc bổ nhiệm Thư ký HĐQT 
trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 
30/03/2018 

9 
60/NQ-HĐQT-SSC  
30/03/2018 

V/v thông qua việc miễn nhiệm 
Thành viên HĐQT Công ty CP Vận 
tải biển Sài Gòn (Nguyễn Thị Kim 
Hồng) 

Đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất 
thường 2018 

10 
61/NQ-HĐQT-SSC  
30/03/2018 

V/v thông qua quy chế hoạt động 
của Hội đồng Quản trị và mối quan 
hệ giữa HĐQT, BKS, BĐH và các 
doanh nghiệp thành viên Công ty 
CP Vận tải biển Sài Gòn 

Ngày 20/04/2018, CT. HĐQT 
đã ký quyết định số 68/QĐ-
HĐQT-SSC ban hành quy chế 

11 
62/NQ-HĐQT-SSC  
30/03/2018 

V/v thông qua quy chế về người đại 
diện vốn của Công ty CP Vận tải 
biển Sài Gòn tại các công ty con và 
công ty liên kết 

Ngày 20/04/2018, CT. HĐQT 
đã ký quyết định số 69/QĐ-
HĐQT-SSC ban hành quy chế 

12 
66/NQ-HĐQT-SSC  
19/04/2018 

V/v thông qua nội dung biểu quyết 
tại cuộc họp HĐTV của Công ty 
TNHH Liên doanh Giao nhận kho 
vận Bình Minh 

Đã thực hiện biểu quyết tại cuộc 
họp HĐTV của Công ty TNHH 
Liên doanh Giao nhận kho vận 
Bình Minh. 
Kết quả: HĐTV đã thông qua 
các nội dung biểu quyết 

13 
72/NQ-HĐQT-SSC  
14/06/2018 

V/v thông qua mức giá khởi điểm 
và phương thức thanh lý tài sản 02 
tàu sông Long Phú 1 và Long Phú 
2 

Mức giá: 4.825.000.000 đ/2 tàu. 
(đã bao gồm thuế GTGT) 
Bán đấu giá thành. Công ty đã 
ký hợp đồng, thu đủ tiền và bàn 
giao tàu cho người mua ngày 
03/08/2018 

14 
73/NQ-HĐQT-SSC  
14/06/2018 

V/v lựa chọn ngân hàng gửi tiền có 
kỳ hạn  

Đã tiến hành kí kết hợp đồng gửi 
tiền với 3 ngân hàng: 
Vietcombank; Viettinbank; 
BIDV 

15 
74//NQ-HĐQT-SSC  
14/06/2018 

V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất 
thường 

Đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 
vào ngày 26/07/2018 

16 
75/NQ-HĐQT-SSC  
22/06/2018 

V/v lập danh sách cổ đông và tổ 
chức phiên họp Đại hội Đồng cổ 
đông bất thường năm 2018 

Đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 
vào ngày 26/07/2018 

17 
78/NQ-HĐQT-SSC  
03/07/2018 

V/v thông qua nội dung trình tại 
ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 

Đã trình tại ĐHĐCĐ bất thường 
2018 

18 
79/NQ-HĐQT-SSC  
03/07/2018 

V/v thông qua nội dung biểu quyết 
tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ Công 
ty CP Saigonship Đà Nẵng 

Đã thực hiện biểu quyết tại cuộc 
họp HĐQT/ĐHĐCĐ Công ty 
CP Saigonship Đà Nẵng. 
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TT Số/ngày tháng Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện 
Kết quả: HĐQT/ĐHĐCĐ SSC 
Đà Nẵng đã thông qua các nội 
dung biểu quyết 

19 
80/NQ-HĐQT-SSC  
03/07/2018 

V/v thay thế người đại diện là thành 
viên HĐTV tại Công ty TNHH 
Liên doanh giao nhận kho vận Bình 
Minh (cử ôngTrần Thiện thay thế 
bà Lê Thị Vân)  

(Nghị quyết này đã được thay 
thế bằng NQ số 88 ngày 
19/07/2018) 

20 
81/NQ-HĐQT-SSC  
03/07/2018 

V/v thay thế người đại diện là thành 
viên HĐQT tại Công ty CP 
Saigonship Đà Nẵng (Miễn nhiệm: 
ông Đỗ Ngọc Lâm, ông Tô Văn 
Hiệp; đề cử: bà Chu Thị Ngọc 
Huyền, ông Trần Thiện) 

Đã thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên 2018 tại Saigonship 
Đà Nẵng 

21 
82/NQ-HĐQT-SSC 
19/07/2018 

V/v đề cử thay thế thành viên 
HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-
2021) 

Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ bất 
thường 2018 

22 
88/NQ-HĐQT-SSC 
14/08/2018 

V/v thông qua việc cử người đại 
diện phần vốn của Công ty tại Công 
ty TNHH Liên doanh giao nhận 
kho vận Bình Minh 

HĐTV JVS đã ra Nghị quyết về 
việc thay thế DDV của SSC 

23 
104/NQ-HĐQT-SSC 
18/12/2018 

V/v thông qua mức lương Ban 
Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 
Công ty 

Đã thực hiện 

24 
108/NQ-HĐQT-SSC 
18/12/2018 

V/v thực hiện các hợp đồng hợp tác 
kinh doanh/ cho thuê kho, bãi, văn 
phòng Công ty 

Đang thực hiện 

  QUYẾT ĐỊNH     

1 
62A/QĐ-HĐQT-SSC 
30/03/2018 

QĐ Vv bổ nhiệm thư ký HĐQT 
Công ty 

Đã thực hiện 

2 
68/QĐ-HĐQT-SSC 
20/04/2018 

QĐ ban hành quy chế hoạt động 
của HĐQT 

Đã thực hiện 

3 
69/QĐ-HĐQT-SSC 
20/04/2018 

QĐ ban hành quy chế hoạt động 
của Đại diện vốn 

Đã thực hiện 

4 
90/QĐ-HĐQT-SSC 
04/09/2018 

V/v thông qua các biểu mẫu báo 
cáo quản trị SSC 

Đã thực hiện 

5 
95/QĐ-HĐQT-SSC 
09/11/2018 

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT 
đối với ông Đỗ Ngọc Lâm 

Tiến hành miễn nhiệm tại 
ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo 
quy định 

6 
96/QĐ-HĐQT-SSC 
09/11/2018 

V/v bổ nhiệm tạm thời thành viên 
HĐQT đối với bà Chu Thị Ngọc 
Huyền 

Tiến hành bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ 
thường niên 2019 theo quy định 

7 
97/QĐ-HĐQT-SSC 
09/11/2018 

V/v miễn nhiệm TGĐ - Người đại 
diện theo pháp luật Công ty CP Vận 
tải biển Sài Gòn 

Đã thực hiện 
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TT Số/ngày tháng Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện 

8 
98/QĐ-HĐQT-SSC 
09/11/2018 

V/v bổ nhiệm quyền TGĐ - Người 
đại diện theo pháp luật Công ty CP 
Vận tải biển Sài Gòn 

Được thay thế bằng QĐ số 
102/QĐ-HĐQT-SSC ngày 
27/11/2018 

9 
99/QĐ-HĐQT-SSC 
09/11/2018 

V/v thay đổi người đại diện theo 
pháp luật Công ty CP Vận tải biển 
Sài Gòn 

Được thay thế bằng QĐ số 
103/QĐ-HĐQT-SSC ngày 
27/11/2018 

10 
100/QĐ-HĐQT-SSC 
09/11/2018 

V/v cử người đại diện phần vốn của 
SSC tại Công ty Liên doanh giao 
nhận kho vận Bình Minh 

Đã thực hiện 

11 
101/QĐ-HĐQT-SSC 
26/11/2018 

V/v gia hạn hợp đồng thuê kho 
CFS2 giữa SSC với Công ty TNHH 
Liên doanh giao nhận Kho vận 
Bình Minh 

Đã thực hiện 

12 
102/QĐ-HĐQT-SSC 
27/11/2018 

V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc - 
Người đại diện theo pháp luật của 
Công ty - Bà Chu Thị Ngọc Huyền 

Đã thực hiện 

13 
103/QĐ-HĐQT-SSC 
27/11/2018 

V/v thay đổi người đại diện theo 
pháp luật Công ty CP Vận tải biển 
Sài Gòn 

Đã thực hiện 

14 
105/QĐ-HĐQT-SSC 
18/12/2018 

V/v mức lương của Tổng giám đốc 
Công ty 

Đã thực hiện 

15 
106/QĐ-HĐQT-SSC 
18/12/2018 

V/v điều chỉnh mức lương của Phó 
TGĐ - Lê Minh 

Đã thực hiện 

16 
107/QĐ-HĐQT-SSC 
18/12/2018 

V/v điều chỉnh mức lương của Kế 
toán trưởng - Phạm Văn Hưởng 

Đã thực hiện 

 

 


