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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019                                               

VÀ TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ III (2015 – 2019) 

 

1. Đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2019: 

Với thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của năm 2018, kinh tế Việt Nam 

năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao khi GDP tăng 

7,02%. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách 

thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chậm tăng trưởng do bất ổn của hệ thống 

thương mại, tài chính và chính trị toàn cầu. Trong đó: 

Thị trường ô tô Việt Nam đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn, thách thức 

và cạnh tranh khốc liệt từ các nhà phân phối và sản xuất do nguồn cung từ nhập khẩu 

cũng như sản xuất trong nước rất dồi dào. Bức tranh giảm giá trên thực tế đã diễn ra rất 

sâu và gần như xuyên suốt cả năm ở nhiều phân khúc và hầu hết các nhãn hiệu. Theo số 

liệu thống kê, sản lượng toàn thị trường năm 2019 đạt 401.890 xe, tăng 14% so với cùng 

kỳ (báo cáo VAMA + HTC). 

Thị trường bất động sản Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn và biến động nhưng 

nhìn chung về cơ bản vẫn phát triển ổn định khi nguồn cung giảm mạnh dẫn đến giá bất 

động sản có xu hướng tăng 8 – 12% so với năm 2018. 

Riêng với Công ty, năm 2019 là năm cuối cùng của giai đoạn chiến lược               

2015 – 2019 đã được khép lại ở những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường có 

quá nhiều biến động. Từng thành viên lãnh đạo, quản lý, cán bộ nhân viên Công ty và 

các doanh nghiệp trong hệ thống đã đồng hành cùng Hội đồng Quản trị vượt qua những 

khó khăn và thách thức để đưa Công ty và hệ thống đạt được những chỉ tiêu kinh doanh 

mà Đại hội đồng cổ đông giao trên quan điểm tiếp tục lấy tinh thần “ĐỘT PHÁ TƯ 

DUY – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ” làm kim chỉ nam cho trong mọi hoạt động.       

Về phát triển hệ thống: 

  Với việc đưa vào khai trương và hoạt động 05 đại lý ô tô 2S – 3S, giải thể 02 đại 

lý ô tô do hoạt động không hiệu quả và khai trương 02 đại lý ô tô trong tháng 3.2020 ở 

các nhãn hiệu Hyundai, Ford và Toyota, tính đến nay hệ thống phân phối ô tô và xe máy 

Công ty đã có 52 đại lý hoạt động trên cả nước. Các hoạt động dịch vụ cũng đã được tiếp 

tục chú trọng, đẩy mạnh hơn nhằm tăng tính bền vững cho chuỗi giá trị của hệ thống. 

  Thị phần phân phối ô tô của hệ thống năm 2019 tiếp tục tăng trưởng khi đạt 

12,5%, tăng 1,6 điểm % so với cùng kỳ (báo cáo VAMA) và đạt 10,1% tăng 1,1 điểm % 

so với cùng kỳ (báo cáo VAMA + HTC). 
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Về kinh doanh:           Đơn vị: triệu đồng 

Các chỉ tiêu chính  

(theo BCTC hợp nhất) 
KH 2019 TH 2019 

TH/ KH 

2019  (%) 

TH 2019/ 

cùng kỳ (%) 

Doanh thu BH & CCDV 18.192.619   18.274.374 100% 123% 

Lợi nhuận trước thuế  272.774 274.785 101% 76% 

Lợi nhuận sau thuế 241.144 233.332 97% 78% 

Thu nhập cổ đông công ty 

mẹ 

142.839 153.667 108% 89% 

Về đầu tư:  

  Trong năm 2019, toàn hệ thống đã đầu tư cho tài sản cố định và góp vốn thành 

lập, tăng vốn góp vào các doanh nghiệp trong hệ thống 193,6 tỷ đồng, trong đó riêng 

Savico tăng đầu tư 34 tỷ đồng. 

  Hệ thống Savico cũng thực hiện việc chuyển các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 

để tăng quy mô vốn điều lệ tại một số công ty thành viên cho tương ứng với giá trị tài 

sản dài hạn đã đầu tư. Theo đó, tổng giá trị vốn khác hợp nhất của Công ty tại thời điểm 

cuối năm 2019 là 91,89 tỷ đồng, tăng 71,65 tỷ đồng so với cuối năm 2018. 

  Về quản trị: 

  Tiếp tục cải tiến các biểu mẫu báo cáo quản trị nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ 

các doanh nghiệp trong hệ thống; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong toàn hệ thống 

qua việc xây dựng hệ thống quản lý các nguồn lực và các kênh chia sẻ thông tin từ các 

diễn đàn trực tuyến về thương mại, tài chính, kế toán, nhân sự … 

  Gia tăng công tác quản trị nguồn vốn, dòng tiền và hiệu quả đầu tư. Tập trung thu 

đúng và đủ cổ tức, lợi nhuận từ các doanh nghiệp thành viên trong hệ thống và giải quyết 

dứt điểm được một số danh mục đầu tư không hiệu quả để thu hồi vốn nhằm bổ sung, 

phát triển cho hoạt động kinh doanh chính. 

  Quan hệ hợp tác chiến lược với Vietinbank, Vietcombank tiếp tục phát huy được 

hiệu quả và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hệ thống tiếp cận được nguồn vốn 

với chi phí và chính sách hợp lý, góp phần tiết giảm chi phí tài chính, gia tăng hiệu quả.  

  Tiếp tục triển khai và thực hiện đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quản 

trị tài chính, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại từng doanh nghiệp. 

  Tiếp tục thực hiện chương trình quy hoạch nhân sự kế thừa cho các vị trí cấp cao 

và cấp trung. Tổ chức các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

Về cổ tức: 

  Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đã được chi trả cho cổ đông vào tháng 08/2019 

với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ tương ứng gần 37,5 tỷ đồng đúng theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông 2019. 

Về trách nhiệm môi trường và xã hội: 

Năm 2019, Công ty cùng các doanh nghiệp thành viên đã đồng hành với chương 

trình “Nói không với rác thải nhựa” qua các hoạt động: hạn chế sử dụng chai nhựa và 

thay thế chai thủy tinh để đựng nước;  vệ sinh, thu gom rác, cải tạo cảnh quan xung 

quanh môi trường làm việc;  đồng hành cùng các hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường 

để triển khai nhiều chương trình bảo vệ thiên nhiên, môi trường ý nghĩa và thiết thực. 
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Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình đóng góp ngày lương vào quỹ 

chăm sóc cho các đối tượng neo đơn, khó khăn và cơ nhỡ; chăm sóc, hỗ trợ cho các đối 

tượng chính sách; các chương trình thiện nguyện khác cho cộng đồng. 

Công tác an toàn, phòng cháy, chữa cháy trong hệ thống tiếp tục triển khai việc 

tuân thủ các quy định, chính sách về an toàn, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy 

thông qua việc kiểm soát chặt chẽ từng bước thực hiện. 

Cũng trong năm 2019, các doanh nghiệp thành viên trong hệ thống đã đạt được 

gần 30 giải thưởng của các nhà sản xuất tại Việt Nam và quốc tế, giải thưởng doanh 

nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam. Công ty tiếp tục có mặt trong danh sách 500 Doanh nghiệp 

lớn nhất Việt Nam và trong 100 công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam. 

2. Giám sát và đánh giá về hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và cán 

bộ đại diện vốn năm 2019 

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát 

hoạt động của Tổng Giám đốc, thành viên Ban Điều hành và cán bộ đại diện vốn trong 

việc triển khai và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nội dung theo nghị quyết, thông báo 

của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm qua các cuộc họp định kỳ và 

bổ sung của Hội đồng Quản trị; qua trao đổi, thảo luận tại các chương trình làm việc và 

qua thư điện tử, điện thoại nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp, kịp thời và hiệu quả. 

Qua kiểm tra và giám sát thực tế, Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc, 

Ban Điều hành và cán bộ đại diện vốn đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt nhiệm vụ 

được giao năm 2019 bao gồm tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt 

động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý. Hoàn 

thành các mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. 

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và cán bộ đại diện vốn cần tìm thêm 

giải pháp phù hợp cho việc tìm kiếm các mặt bằng để phát triển các dự án; tập trung 

hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản; có các giải pháp nâng cao công tác 

phát triển nguồn nhân lực, quản trị tri thức và kiểm soát rủi ro cho hệ thống. 

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019: 

Hội đồng Quản trị đã hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và 

Quy chế quản trị Công ty, đã đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các công việc 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị được các thành viên giải quyết với tinh thần tập 

trung, thận trọng, trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của Công ty, của cổ đông. Qua đó, 

Hội đồng Quản trị ghi nhận đóng góp và phát huy tính hiệu quả làm việc của Hội đồng 

Quản trị nói chung và của từng thành viên Hội đồng Quản trị nói riêng. 

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, triển khai và giám sát hoạt động 

kinh doanh của Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống thông qua 07 cuộc họp trực 

tiếp tổ chức định kỳ hàng quí và họp bổ sung, 25 lần trưng cầu ý kiến các thành viên 

bằng văn bản, qua đó ban hành 40 quyết định và 63 thông báo.  

Các thành viên Hội đồng Quản trị được cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời và cụ 

thể; được tạo điều kiện tiếp xúc, tham gia sâu vào các hoạt động của Công ty. Các quyết 

định của Hội đồng Quản trị được thông qua dựa trên cơ sở thông tin rõ ràng, đầy đủ và 

sự đồng thuận cao của các thành viên. Các chỉ đạo, kết luận được ban hành sớm để Tổng 

Giám đốc, Ban điều hành và các đại diện vốn kịp thời thực hiện. Các quyết định của           

Hội đồng Quản trị được công bố công khai theo quy định pháp luật và tự nguyện.  
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Hội đồng Quản trị cũng đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám 

sát tính tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và quy định khác có liên quan trong quá 

trình quản trị, điều hành Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống. 

Tiểu ban Lương, Thưởng, Nguồn nhân lực do thành viên Hội đồng quản trị độc 

lập phụ trách đã hỗ trợ cho Tổng giám đốc, Ban điều hành và tham mưu cho Hội đồng 

Quản trị trong việc điều chỉnh chính sách và xây dựng kế hoạch lương, thưởng cho           

phù hợp hơn; lựa chọn nhân sự phù hợp để bầu, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt, 

quan trọng của Công ty và tại các doanh nghiệp trong hệ thống. 

Việc duy trì và sử dụng chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 

được thực hiện ngày càng hợp lý và hiệu quả hơn. Năm 2019, Công ty đã thực hiện việc 

trích lập chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và được sử dụng như sau: 

+ Tồn quỹ năm 2018:                                                              1.580.059.858 đồng 

+  Trích lập theo NQ ĐHĐCĐ TN 2019:                    7.128.602.991 đồng 

+ Tổng chi trong năm 2019:                                                     4.648.944.444 đồng 

+ Tồn quỹ đến 31/12/2019:                                                      4.059.718.405 đồng 

4. Đào tạo về quản trị Công ty năm 2019:  

Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty thường 

xuyên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo do Sở Giao dịch chứng khoán và  

Ủy ban chứng khoán tổ chức về quản trị công ty cũng như các khóa đào tạo về kỹ năng 

quản trị, quản lý, điều hành và kiểm soát của các tổ chức chuyên môn khác như: 

- Tập huấn “Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ - Kỹ năng kiểm toán 

và xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ”. 

- Hội thảo “Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Tổ 

chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến”. 

- Khóa đào tạo “ Kiểm toán nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị”. 

- Hội thảo "Sai sót và gian lận thường gặp trong Báo cáo tài chính". 

- Các khóa cập nhật kiến thức kiểm toán, kế toán, thuế định kỳ. 

- Hội thảo tín dụng ngân hàng – góc nhìn từ ngân hàng. 

- Khóa đào tạo “ Kiểm toán viên”. 

- Khóa đào tạo “Chiến lược đại dương xanh”. 

5. Tóm tắt hoạt động Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2019)  

Trong nhiệm kỳ III (2015 – 2019), Hội đồng Quản trị đã tập trung thực hiện 

nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của          

Công ty. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành và cán bộ đại diện 

vốn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung bám sát thị trường, tìm các giải pháp tích 

cực nhằm ứng phó với tình hình thị trường, tận dụng các cơ hội, khai thác những nguồn 

lực một cách tốt nhất cho việc phát triển ổn định và bền vững của Công ty và hệ thống. 
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Hội đồng Quản trị đã tổ chức các kỳ Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp định kỳ và bổ 

sung của Hội đồng Quản trị và trưng cầu ý kiến bằng văn bản đúng theo quy định pháp 

luật và Điều lệ Công ty để xây dựng và triển khai các hoạt động chính như sau: 

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh 2015 - 2019:                          ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

Doanh thu thuần 9.890 13.649 13.781 14.872 18.266 

Lợi nhuận trước thuế 205,4 212,2 174,0 362,3 274,8 

Lợi nhuận sau thuế 163,3 173,8 139,1 300,3 233,3 

Thu nhập cổ đông công ty mẹ 103,9 123,0 81,6 173,0 153,7 

Cổ tức trả trong năm 12% 14% 12% 12% 15% 

Vốn chủ sở hữu 1.061 1.172 1.277 1.535 1.640 

- Phát triển hệ thống: 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

Đại lý ô tô 27 34 41 48 52 

Đại lý xe gắn máy 07 05 05 06 06 

Công ty con, công ty liên kết 

sở hữu trực tiếp và gián tiếp 
26 33 37 40 48 

- Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại:  

+ Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển hệ thống Dịch vụ - Thương mại 

đối với ngành ôtô tại các vùng, miền thị trường. 

+ Nghiên cứu đầu tư mở rộng các thương hiệu có nhiều triển vọng, đặc biệt các 

thương hiệu nhập khẩu. 

+  Tăng cường quản trị, cải tiến, khai thác hiệu quả hoạt động các hoạt động dịch 

vụ nhằm đảm sự phát triển ổn định và bền vững cho chuỗi giá trị của hệ thống. 

+ Củng cố, tái cấu trúc một số doanh nghiệp trong hệ thống, sắp xếp, điều chỉnh 

và ngưng kinh doanh một số ngành hàng xe gắn máy phù hợp với nhu cầu của 

người tiêu dùng theo địa phương. 

- Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản:  

+ Thực hiện chiến lược tái cấu trúc và tập trung cắt giảm tổng tài sản đầu tư của 

lĩnh vực nhằm thu hồi dòng tiền, giảm chi phí sử dụng vốn.  

+ Từng bước thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư và triển khai dự án và vốn hoá 

các dự án theo chiến lược. 

+ Tiếp tục giữ vững và gia tăng nguồn thu ổn định từ trung tâm thương mại và 

khối văn phòng, cho thuê, dịch vụ thương mại khác, ... 

- Công tác quản trị tài chính:  

+ Tạo lập, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với các chế định tài chính đã 

giúp cho các doanh nghiệp trong hệ thống tiếp cận được nguồn vốn với chi phí 

và chính sách hợp lý, góp phần tiết giảm chi phí tài chính, gia tăng hiệu quả.  

+ Định hướng và thực hiện việc thu hồi vốn từ các danh mục đầu tư không hiệu 

quả; lập và thực hiện việc thu cổ tức, lợi nhuận từ các doanh nghiệp thành viên 

cũng như quản lý và phân bổ dòng tiền phù hợp với kế hoạch phát triển các dự 

án của Công ty. 
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+ Phối hợp hỗ trợ công tác quản trị tài chính tại từng doanh nghiệp thành viên. 

- Công tác quản trị tham mưu: 

+ Tăng cường kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp qua những giải pháp cụ thể và 

thiết thực: hội nghị kế hoạch hàng năm, hội thảo chuyên ngành, cập nhật và 

chia sẽ tình hình thị trường, thông tin quản trị, chính sách, kinh nghiệm và giải 

pháp xử lý.  

+ Triển khai, thực hiện đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quản trị tài 

chính, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

+ Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020. 

Quy hoạch và đào đạo nhân sự cấp cao, cấp trung cũng như tuyển dụng và tổ 

chức đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty và hệ thống. 

+ Sắp xếp bộ máy cán bộ quản lý, cán bộ đại diện vốn theo mục tiêu phát triển 

Công ty và hệ thống. 

+ Cũng cố và phát triển hoạt động Quỹ tương trợ CBNV, Quỹ chăm sóc tài năng 

trẻ nhằm tạo điều kiện cho CBNV toàn hệ thống an tâm làm việc và cống hiến 

cho Công ty. 

+  Xây dựng và chuẩn hóa thương hiệu Savico; tổ chức thành công các chương 

trình, sự kiện chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty và tạo được 

dấu ấn cũng như sự kết nối, gắn bó hơn giữa các doanh nghiệp trong hệ thống. 

+ Thực hiện đầy đủ các Báo cáo thường niên theo qui định của tổ chức niêm yết. 

- Công tác nhân sự: 

+  Tháng 04/2015, trên cơ sở thống nhất bầu 07 thành viên Hội đồng Quản trị của 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đối với Ông Nguyễn Bình Minh,           

Ông Mai Việt Hà, Bà Nguyễn Việt Hòa, Ông Nguyễn Công Bình, Ông Đoàn 

Văn Quang, Ông Lương Quang Hiển và Ông Nguyễn Đức Trọng trong đó 

Ông Lương Quang Hiển và Ông Nguyễn Đức Trọng là thành viên Hội đồng 

Quản trị độc lập, chiếm 30% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng 

Quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng đã tái bổ nhiệm Ông Mai Việt Hà làm 

Tổng Giám đốc điều hành, Ông Đoàn Văn Quang làm Phó Tổng Giám đốc 

phụ trách Dịch vụ thương mại, Ông Nguyễn Công Bình làm Phó Tổng Giám 

đốc phụ trách Bất động sản, Bà Nguyễn Thu Nga làm Phó Tổng Giám đốc phụ 

trách Quản trị hành chánh, Ông Ngô Văn Danh làm Kế toán trưởng. 

+ Tuy nhiên, khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 

71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì  01 (một) thành viên là Ông Lương 

Quang Hiển không đủ điều kiện là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.       

Do vậy, để đáp ứng tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định 

pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và hệ thống, trên cơ sở             

đề xuất Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018                  

(tháng 06/2018) đã bầu bổ sung Ông Lars Johan Gerard De Geer ở vị trí thành 

viên Hội đồng Quản trị độc lập, nâng tổng số thành viên Hội đồng Quản trị lên 

thành 08 thành viên. 

+ Tháng 05/2019, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm Ông Phan Dương Cửu Long 

làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý hoạt động kinh doanh và phát triển 
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thương hiệu Ford cho hệ thống nhằm tăng cường công tác quản trị điều hành 

của Công ty. 

+ Do có sự phân công và điều động của UBND TP.HCM sang công tác tại 

doanh nghiệp khác nên không tiếp tục giữ vai trò đại diện vốn của Tổng Công 

ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty, tháng 09/2019 Ông Nguyễn Bình 

Minh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch – Thành viên Hội đồng Quản trị. 

+ Tháng 10/2019, Hội đồng Quản trị cũng đã thống nhất thông qua việc thay đổi 

nhân sự quản lý cấp cao trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 

(đến kỳ họp ĐHĐCĐTN 2020) như sau: 

Chấp thuận việc từ nhiệm Chủ tịch – Thành viên Hội đồng Quản trị đối với            

Ông Nguyễn Bình Minh. 

Hội đồng Quản trị sẽ khuyết 01 thành viên (còn lại 07 thành viên). 

Bầu Ông Mai Việt Hà làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và thôi 

nhiệm vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty. 

Bổ nhiệm Ông Phan Dương Cửu Long - làm Tổng Giám đốc, người đại diện 

pháp luật của Công ty. 

Thôi nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thu Nga để chuyển 

sang công tác tại công ty thành viên trong hệ thống. 

+ Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng đã thường xuyên quy hoạch, sắp xếp và lựa 

chọn nhân sự phù hợp để bầu, bổ nhiệm vào các chức danh ở các vị trí quản 

trị, điều hành, quản lý và kiểm soát tại các doanh nghiệp trong hệ thống. 

- Những hạn chế:  

+ Công tác dự báo đã được tăng cường và cải thiện, tuy vậy vẫn chưa đạt theo 

mục tiêu quản trị, dẫn tới chưa đánh giá hết được những thay đổi của thị 

trường, phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2018. 

+ Về hoạt động phát triển hệ thống lĩnh vực dịch vụ thương mại:  

Công ty và hệ thống không có sẵn mặt bằng phù hợp để phát triển hệ thống 

mạng lưới. 

Công tác nghiên cứu, đánh giá, thẩm định một số phương án kinh doanh chưa 

sát thực tiễn do nhận định, dự báo về tình hình chung chưa được kịp thời với 

những biến động của thị trường. 

+ Về hoạt động phát triển các dự án bất động sản: Bị động về mặt pháp lý, qui 

trình phê duyệt, thay đổi nhân sự phê duyệt,… nhất là đối với các dự án có 

nguồn gốc trước cổ phần hóa, dự án được Nhà nước giao đất. 

+ Về công tác tài chính kế toán: chưa thống nhất được phần mềm kế toán sử 

dụng trong toàn hệ thống; việc sử dụng đòn bẩy tài chính (vốn vay) khá lớn 

làm gia tăng gánh nặng cũng như mức độ rủi ro trong thanh toán của một số 

công ty thành viên, tỉ lệ nợ phải trả lãi/vốn (bao gồm nợ phải trả lãi + vốn chủ 

sở hữu) ở một số thời điểm còn khá cao – tương đương 80%; vẫn còn đơn vị 

thành viên chưa thực hiện đủ các tiêu chí theo hợp đồng hợp tác chiến lược đã 

ký với các ngân hàng nên chưa được xét nâng chỉ tiêu xếp hạng tín dụng cũng 

như hưởng chính sách ưu đãi hơn từ phía các ngân hàng. 
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+ Công tác quản trị, kiểm soát hàng tồn kho, công nợ tại một số đơn vị thành 

viên mới thành lập chưa cao. Đại diện vốn chưa phát huy hết vai trò của mình 

trong hoạt động hỗ trợ, giải quyết các công việc phát sinh. 

+   Về công tác nhân sự: công tác quy hoạch nhân sự chưa đáp ứng được kế hoạch 

phát triển hệ thống mạng lưới. Chưa tận dụng tốt đội ngũ nhân sự quản lý cấp 

cao trong hệ thống, quy hoạch nhân sự khung còn chậm so với việc phát triển 

thêm đại lý mới của hệ thống. Đa số tại các dự án do Công ty phát triển, cán 

bộ quản lý được tuyển bên ngoài nên đôi lúc phát sinh rủi ro (không phù hợp 

với văn hóa, không có sự gắn bó…). Việc tuyển dụng đội ngũ nhân sự bán 

hàng, kỹ thuật viên dịch vụ gặp khó khăn (đặc biệt tại vùng thị trường đặc thù 

ở tỉnh như khu vực miền Tây, Bình Phước…). 

6. Định hướng chiến lược và mục tiêu 2020 – 2025: 

Định hướng chiến lược 2020 – 2025: 

- Tiếp tục với tầm nhìn “Trở thành công ty đầu tư chuyên ngành dịch vụ hàng 

đầu tại Việt Nam, hội nhập khu vực và quốc tế”. 

- Tiếp tục khẳng định vai trò là nhà đầu tư tiên phong, xây dựng Công ty và hệ 

thống phát triển ổn định và vững mạnh về tổ chức, là công ty đại chúng có thương 

hiệu uy tín. 

- Xây dựng danh mục thương hiệu kinh doanh hiệu quả kết hợp hoạt động M&A để 

phát triển hệ thống, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng riêng. 

- Nâng cao và hội nhập về hệ thống quản trị: 

+ Công ty thực hiện số hóa, quản trị tri thức để phục vụ yêu cầu quản trị và phát 

triển các sản phẩm giá trị gia tăng. 

+ Các doanh nghiệp thành viên thực hiện số hóa đối với các hoạt động bán hàng, 

dịch vụ và chăm sóc khách hàng. 

- Xây dựng các chính sách tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực thật thu hút. 

- Củng cố và phát triển những đặc điểm văn hoá riêng của Công ty theo hướng thân 

thiện, gắn bó và nhân văn để nhân sự của Công ty và hệ thống ngày càng tự tin, 

phát triển sự nghiệp bản thân gắn kết với sự phát triển của doanh nghiệp; minh 

bạch, công khai, hài hòa lợi ích của cổ đông, khách hàng, người lao động nhằm 

đảm bảo cho Công ty ổn định, phát triển và bền vững. 

Mục tiêu 2020 – 2025: 

Chỉ tiêu TH 2015 – 2020 KH 2020 – 2025 

Số đại lý ô tô toàn hệ thống Tăng từ 25 lên 52 đại lý Tăng từ 52 lên 72 đại lý 

Thị phần so với toàn thị trường 7,8 – 10,1% 9 – 10% 

Tốc độ tăng doanh thu bình quân 18,2% Từ 9 - 12%/năm 

ROA bình quân 4,7% Từ 5% trở lên 

ROE bình quân 15,4% Từ 15% trở lên 

Cổ tức/ VĐL bình quân hàng năm 13,0% Từ 12% trở lên 
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7. Kế hoạch dự kiến năm 2020: 

Năm 2020, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ sút giảm do mức tăng trưởng của 

một số nền kinh tế chính bị chậm lại, chiến tranh thương mại vẫn tiếp diễn và đặt biệt là 

tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn ra ở toàn cầu, … hầu hết các ngành kinh doanh sẽ 

bị ảnh hưởng tùy theo mức độ phản ứng, đối phó và dự phòng của các quốc gia. 

Nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ đón nhận những tiêu cực từ hậu quả của dịch 

bệnh, Chính phủ đang triển khai các chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế, các ngân hàng 

xem xét hạ lãi suất và hỗ trợ miễn giảm lãi cho khách vay, các doanh nghiệp đang sắp 

xếp và giãn tiến độ phát triển các dự án, một số các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản 

xuất thu xếp lại quy mô về sản xuất, nhân lực vì thiếu nguồn nguyên liệu và sự tiếp nhận 

của thị trường, ... 

Do vậy, Hội đồng Quản trị đề ra những định hướng sau trong năm 2020: 

- Ưu tiên đảm bảo sự an toàn, ổn định hoạt động kinh doanh của cả hệ thống. 

- Tập trung xử lý và giải quyết các vấn đề pháp lý của lĩnh vực bất động sản. 

- Tập trung các nguồn lực phát triển có chọn lọc hệ thống đại lý ô tô, nghiên cứu 

đầu tư mở rộng các thương hiệu có nhiều triển vọng, đặc biệt các thương hiệu 

nhập khẩu theo kế hoạch phát triển mạng lưới 2020 – 2025. 

- Tăng cường quản trị, cải tiến, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ nhằm đảm bảo 

sự phát triển ổn định và bền vững của ngành ô tô. 

- Tiếp tục thực hiện việc tăng vốn cho Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống 

nhằm tăng cường năng lực và vị thế tài chính. 

- Tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư với đối tác chiến lược hiện hữu. Nghiên cứu,  

tìm kiếm đối tác chiến lược mới liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao vai trò quản lý của công ty mẹ tới các doanh 

nghiệp thành viên. Thực hiện số hóa trong việc xử lý số liệu, báo cáo để phục vụ 

yêu cầu quản trị. Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, tăng cường gắn kết nội bộ,  

đảm bảo sự phát triển của hệ thống cho giai đoạn mới. 

- Hoàn thiện mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2020 – 2025.  

  Từ những định hướng trên, Hội đồng Quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch           

năm 2020 do Tổng Giám đốc đề xuất như sau: 

          (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Chỉ tiêu (theo BCTC hợp nhất) TH 2019 KH 2020 % cùng kỳ 

Doanh thu BH & CCDV   18.274.374 14.762.681  81% 

Lợi nhuận trước thuế  274.785 125.256  46% 

Lợi nhuận sau thuế 233.332 107.891  46% 

Thu nhập cổ đông công ty mẹ 153.667 71.878  47% 

Cổ tức Dự kiến 10% Dự kiến 7%  

Quỹ Phúc lợi Khen thưởng (*) 5% 5%  

Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS (*) 5% 5%  

(*): trên lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng. 

Các chỉ tiêu kinh doanh 2020 trên không bao gồm việc hạch toán hiệu quả dự án             

104 Phổ Quang, dự kiến lợi nhuận là 56,9 tỷ đồng.  



Do diSn biOn kho luirng cua dfch bOnh vd nOn kinh t6, Hqi ddng quin tri dO nghi

Dai hdi ddng cO d6ng iry quy0n cho HQi d6ng qu6n tri dugc chri dQng di6u chinh ciic chi

ti6u kinh doanh khi thi trudng co su biOn dQng lcrn.

thang dudng 2015 - 20Ig dA, qua c6 kh6ng it kh6 khdn cho sg t6n tai vd
ph6t triOn, nhung chring ta di k6t thtc bing nhtng k0t qu6 tdt dgp. Vdi chflng duong
202A - 2025 ti€p theo vd nhdt ld nhirng th6ch thric cria thi trucrng ndm 2020, HQi d6ng
qu6n tri l6y tinh thAn "CHINH PHUC THU THACH - MO LOI DI RItNG" ldm
quan di6m CO tantr d4o. Hdi d6ng quin tri sE ludn cung v6i T6ng Gi6m d6c, Ban di0u
hdnh, c6n bQ d4i diOn v6n vd todn th6 c6n bQ nhdn vi€n hQ th6ng tdng cucrng hqp luc,
dodrn kdt, ph6t huy sirc manh nQi b0, t4n dpng hiQu qu6 c6c co hQi cia thi trudng,Jfrng
vdng theo du6i mpc tiOu tro thdnh m6t doanh nghiQp dAu tu ngdnh dich vU hdng dAu t4i
Vi6t Nam. h6i nhdp vdo khu vuc vd qu6c ttl.

Hqr d6pg qu6n tri goi loi c6m on chAn thdnh ddn c6n b0 lAnh dao, c6n bQ qu6n ly,
vd nhdn vien ibdn hO thdng da n5 luc, cdng hitin cho chflng dudng 2015 - 2019 vira qua;

cdm on su tin tudng, irng h6 cua quy kh6ch, sq h-o. p tac vd ddng hdnh cta d6i tAc, quy c6
d6ng. Hdi d6ng qudn tri xin chric tfu" cdquy khdch hirng, quy c6 d6ng, COi tac vd todn thti
c6n b6 nhdn vi6n hO thdng.loi chric sric kh6e vd hpnh phric. Edng thoi chric cho sg hgp
luc cua chfng ta sO g6p phAn t4o n€n ddng lgc mpnh me cho C6ng ty, hq th6ng n6i riOng

va ViQt Nam n6i chung ngdy cdng ph6t tri6n, phdn vinh vd thinh vuqng!
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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 

Mặc dù, bối cảnh vĩ mô toàn cầu năm 2019 không thuận lợi. 

Tuy nhiên, thông qua các cải cách cơ cấu của Chính phủ, tình 

hình kinh tế xã hội năm 2019 tăng trưởng ổn định, GDP tăng 

cao, doanh số bán lẻ tăng trưởng tốt, lạm phát được kiểm 

soát… tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề kinh doanh. 

GDP năm 2019 tăng 7,02%, giảm nhẹ so với mức tăng 7,08% 

của năm 2018. Hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, 

chỉ số PMI đều duy trì ở mức trên 50 điểm. 

Chỉ số CPI duy trì ở mức ổn định trong 10 tháng đầu năm và 

tăng mạnh trong 2 tháng cuối năm. CPI bình quân năm 2019 

tăng 2,79% so với bình quân năm 2018. 

FDI năm 2019, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn 

cấp bổ sung đạt 38 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI 

giải ngân đạt 20,4 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2018. 

Cán cân thương mại năm 2019 thặng dư 9,1 tỷ USD, tăng so 

với mức 7,2 tỷ USD của năm 2018. Trong đó, kim ngạch hàng 

hóa xuất khẩu đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ; 

kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 253,51 tỷ USD, 

tăng 6,8% so với cùng kỳ. Cán cân thanh toán thặng dư và dự 

trữ ngoại hối vẫn được duy trì ở mức cao là 79 tỷ VNĐ. 

Tổng mức doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

năm 2019 đạt 4.940 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. 

Tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt 12,1%, thấp hơn mức 

13,3% của cùng kỳ năm 2018 và là mức tăng trưởng thấp nhất 

trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Tuy vậy, lạm phát có xu hướng tăng mạnh vào cuối năm, rủi ro 

tỷ giá tăng mạnh do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ 

- Trung, áp lực nợ công còn khá cao. 

Về các lĩnh vực hoạt động của Công ty 

Thị trường Ô tô: năm 2019 sôi động với sự hồi sinh của xe 

nhập khẩu, nguồn cung dồi dào xe CBU lẫn xe CKD dẫn đến 

sự cạnh tranh quyết liệt, giảm giá trở thành câu chuyện kéo dài 

từ tháng 4 đến cuối năm 2019. Ngôi vương đổi chủ ở nhiều 

phân khúc, nhiều nhà sản xuất đang có những bước điều chỉnh 

trong định hướng kinh doanh... Theo báo cáo VAMA, sản 

lượng toàn thị trường năm 2019 đạt 322.322 xe, tăng 12% so 

với cùng kỳ, trong đó, CKD giảm 12%, CBU tăng 82%. Nếu tính 

cả Hyundai (VAMA + HTC), sản lượng toàn thị trường đạt 

401.890 xe, tăng 14% so với cùng kỳ. 

Thị trường xe gắn máy: sản lượng VAMM năm 2019 đạt hơn 

3,25 triệu xe, giảm 3,87% so với cùng kỳ. 

Thị trường bất động sản: Thị trường cho thuê văn phòng, diện 

tích bán lẻ, các trung tâm thương mại vẫn ổn định. Hoạt động 

phát triển dự án tại TP. Hồ Chí Minh chậm do liên quan đến 

các vấn đề về thủ tục pháp lý. 

Thông tư 22 của NHNN quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho 

vay trung dài hạn và tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh BĐS. 

 

Nguồn tài liệu tham khảo: 

- Tổng cục thống kê (GSO), VAMA, HTC, Dữ liệu đăng kiểm 

-  Nghị quyết Chính phủ,Báo cáo chỉ số PMI Việt Nam (Nikkei, Markit) 

- Tổng hợp các bản tin tài chính: BSC, HSC… 

GDP qua các năm 

 
 
Chỉ số CPI qua các năm 

 
Chỉ số PMI 2019 

 
Doanh số bán lẻ 2019 

 
 
Lãi suất cho vay các kỳ hạn 
 

Kỳ hạn 2018 2019 Chênh lệch 

VND ngắn hạn 6,0 – 9,0 7,0 – 9,5 0,5 – 1.0 

VND trung, dài hạn 9,0 – 11,0 9,5 – 11,0 0 – 0,5 

USD ngắn hạn 2,8 – 4,7 2,8 – 4,7 0 

USD trung, dài hạn 4,5 – 6,0 4,5 – 6,0 0 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH: 

- Doanh thu hợp nhất đạt 18.274 tỷ 

đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2019, 

tăng 23% so với cùng kỳ. 

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 

275 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 

2019, giảm 24% so với cùng kỳ. 

Nguyên nhân do: 

 Sản lượng ngành ô tô tăng 28% 

so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu 

trong 8 tháng đầu năm, thị trường 

chững lại trong 4 tháng cuối năm 

2019. 

Chỉ tiêu (Trđ) TH 2019 
% TH 2019/ 

KH 2019 

% TH 

2019/ Ckỳ 

Doanh thu 

BH&CCDV BC Hợp 

nhất 

18,274,374 100% 123% 

LNTT BC Hợp nhất 274,785 101% 76% 

LNST BC Hợp nhất 233,332 97% 78% 

Thu nhập CĐ Cty mẹ 153,667 108% 89% 

LNTT BC riêng 86,606 103% 189% 
 

 Sự cạnh tranh gay gắt về giá, thị phần giữa các nhà sản xuất,… dẫn đến áp lực bán hàng, giảm 

lãi gộp, tồn kho cao, giảm hiệu quả các đơn vị ô tô; đặc biệt trong quý 4, ROS chỉ đạt 1,4%, thấp 

hơn so với cùng kỳ quý 4/2018 đạt 2,1%. 

 Xe thương mại tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2019. 

- Thu nhập cổ đông Công ty mẹ đạt 154 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm 2019, giảm 11% so với 

cùng kỳ. 

- LNTT báo cáo riêng đạt 86,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2019, tăng mạnh 89% so với cùng kỳ 

do trong năm 2019 ghi nhận 87,7 tỷ đồng cổ tức lợi nhuận được chia từ các đơn vị, cùng kỳ ghi nhận 

41,8 tỷ đồng. 

2. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 

- Thực hiện các giải pháp kinh doanh linh hoạt, giữ ổn định hoạt động kinh doanh toàn hệ thống, thực 

hiện vượt mục tiêu kế hoạch thu nhập cổ đông công ty mẹ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019 phê duyệt trong bối cảnh bộ máy quản trị điều hành cấp cao của Công ty có 

sự thay đổi, môi trường kinh doanh có nhiều biến động không thuận lợi. 

- Tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin trong toàn hệ thống thông qua hỗ 

trợ hoạt động tuyển dụng đào tạo cho các công ty thành viên; các buổi đào tạo chuyên đề trong hệ 

thống về quản trị công ty, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, cập nhật kiến thức về kiểm soát ; các hội 

thảo bán hàng, dịch vụ kết hợp tham quan thực tế; các kênh chia sẻ thông tin trực tuyến như các 

diễn đàn về nhân sự, tài chính kế toán, bán hàng, dịch vụ… 

- Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chức năng theo hướng chuyên môn hóa; có cơ chế 

phân công, phối hợp, chia sẻ thông tin cụ thể. 

- Ứng dụng các tiến bộ và xu hướng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành của Công ty thông 

qua việc nghiên cứu, triển khai phần mềm quản trị nhân sự cho văn phòng và hệ thống; Nghiên cứu 

khả thi và bước đầu áp dụng SQL, Power Bi trong việc xử lý số liệu, báo cáo quản trị; Nghiên cứu 

khả thi ứng dụng một số module ERP tại Công ty mẹ; Một số công ty thành viên trong hệ thống đã 

kết thúc giai đoạn thử nghiệm và đưa vào áp dụng ERP. 
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3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG LĨNH VỰC: 

Công ty đã tập trung các giải pháp điều hành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư đối với từng lĩnh vực 

kinh doanh, cụ thể như sau: 

3.1. Lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại:  

 Ngành hàng ô tô: 

Về sản lượng, thị phần: 

Tổng lượng xe tiêu thụ toàn hệ thống đạt 40.461 xe, đạt 103% kế hoạch năm 2019, tăng 28% so với 

cùng kỳ. Thị phần ô tô của SAVICO trong toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng, năm 2019 đạt 12,5% tăng 

1,6 điểm % so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA), đạt 10,1% tăng 1,1 điểm % so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA 

+ HTC), trong đó: thương hiệu Toyota tăng 15%, Ford tăng 45%, Hyundai (PC) tăng 27%, xe du lịch các 

thương hiệu khác tăng 43%, xe thương mại tăng 60% so với năm 2018. 

Hệ thống SAVICO đã khai trương và đưa vào hoạt động 5 đại lý ô tô 2S – 3S trong năm 2019 và 2 đại lý 

trong tháng 3 năm 2020. Tiến độ phát triển một số dự án chậm so với kế hoạch, một số dự án không đạt 

được mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về pháp lý, mặt bằng không đảm bảo.  

 

Về doanh thu: 

Doanh thu bán hàng và dịch vụ hợp nhất toàn ngành ô tô đạt 17.642 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 

2019, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán xe là 16.385 tỷ đồng, tăng 25,5%; và doanh thu 

dịch vụ - phụ tùng – phụ kiện đạt 1.291 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. 

Xét về cơ cấu doanh thu năm 2019 có sự biến động nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, thương hiệu Toyota 

chiếm 43,5% (cùng kỳ 46,5%), Ford chiếm 31,5% (cùng kỳ 30,30%), Hyundai (PC) chiếm 13,3% (cùng 

kỳ 12,4%), xe du lịch các thương hiệu khác chiếm 5,4% (cùng kỳ 6,1%), xe thương mại chiếm 6,3% 

(cùng kỳ 4,7%) tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ hợp nhất. 

Về chi phí: 

Tổng chi phí toàn ngành ôtô thực hiện 1.180 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 6,6% trên tổng 

doanh thu, cùng kỳ 6,4%. Trong đó: 

- Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý thực hiện 1.078 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ, 

chiếm 91,4% tổng chi phí, chủ yếu từ các chương trình khuyến mãi, chương trình kích thích bán 

hàng của hoạt động bán xe và mở rộng quy mô kinh doanh của các đơn vị. 
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- Chi phí tài chính thực hiện 89,9 tỷ đồng, tăng 68,4% so với cùng kỳ, chiếm 7,6% tổng chi phí, chủ 

yếu là do tồn kho cao và chi phí đầu tư phát triển đại lý mới của các đơn vị.  

- Chi phí khác thực hiện 12,1 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, chiếm 1,0% tổng chi phí. 

Về lãi gộp: 

Lãi gộp hoạt động bán xe năm 2019 đạt 591 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Thương hiệu Toyota đạt 234 tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ do sản lượng Toyota có cùng 

vượt cầu quá lớn, nhà sản xuất không có chính sách điều tiết thị trường linh động dẫn đến áp lực 

giảm giá để giải phóng tồn kho; 

- Thương hiệu Ford đạt 162 tỷ đồng, tăng 22,0% so với cùng kỳ; 

- Thương hiệu Hyundai đạt 86,5 tỷ đồng, tăng 45,0% so với cùng kỳ; 

- Xe du lịch các thương hiệu khác đạt 74,4 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ chủ yếu do Sài Gòn 

Cửu Long; 

- Xe thương mại đạt 33,1 tỷ đồng, tăng 56,7% so với cùng kỳ do sự chuyển đổi thương hiệu phân 

phối sang Isuzu của Tây Bắc Sài Gòn và sự gia nhập của các đơn vị mới Hyundai Vĩnh Thịnh, 

Hyundai Hưng Thịnh. 

Lãi gộp hoạt động dịch vụ - phụ tùng – phụ kiện năm 2019 đạt 592 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ. 

Trong đó, lãi gộp dịch vụ - phụ tùng đạt 513 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ; lãi gộp phụ kiện đạt 78 

tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ. 

Về Lợi nhuận trước thuế: 

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất ngành ô tô đạt 228 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm 2019, giảm 23% 

so với cùng kỳ do: 

- Sự cạnh tranh gay gắt về giá, thị phần giữa các nhà sản xuất… dẫn đến áp lực bán hàng, giảm 

lãi gộp, tồn kho cao, giảm hiệu quả các đơn vị ô tô; 

- Các đơn vị còn lúng túng, bị động và chưa có nhiều giải pháp ứng phó phù hợp; 

- Xe thương mại tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2019: thị trường chưa có tín hiệu phục hồi, tồn 

kho cao; chưa chủ động được việc đóng thùng, việc liên kết đóng thùng, đặt xe chung hệ thống 

Hyundai vẫn chưa mang lại hiệu quả; khó khăn về nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, nguồn vốn…  

Các dự án khai trương/ hoạt động trong năm 2019: 

ĐƠN VỊ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Gia Định Ford Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 09/01/2019 

Hyundai Hưng Thịnh (CV) Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 17/01/2019 

Vĩnh Long Ford Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 21/5/2019 

Hyundai Ngôi Sao (CV) Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 03/6/2019 

Toyota An Giang Khai trương và hoạt động chính thức từ ngày 12/9/2019 

Trung tâm dịch vụ ô tô Gia Lai Khai trương và hoạt động chính thức từ tháng 12/2019 
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Tiến độ triển khai các dự án ô tô đang triển khai: 

ĐƠN VỊ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Hyundai Phú Lâm (CV) Dự kiến khai trương tháng 4/2020 

Isuzu Đại Thịnh Dự kiến khai trương tháng 4/2020 

Mitsubishi Quảng Nam Dự kiến khai trương tháng 6/2020 

Mitsubishi Bình Thuận 
Khởi công xây dựng ngày 19/01/2020, dự kiến khai trương tháng 

10/2020 

Mitsubishi Tây Ninh Đã nhận LOI, dự kiến khai trương tháng 10/2020 

DanaFord (CN Cẩm Lệ) Dự kiến khai trương tháng 7/2020 
 

 Ngành hàng xe gắn máy 

Về sản lượng: Toàn ngành xe máy đạt 7.440 xe, đạt 90% kế hoạch năm 2019 và giảm 16% so với cùng 

kỳ. Trong đó, thương hiệu Yamaha đạt 3.872 xe, đạt 84% kế hoạch năm 2019, giảm 25% so với cùng 

kỳ, thương hiệu Honda xe máy đạt 3.568 xe, đạt 97% kế hoạch 2019, giảm 4% so với cùng kỳ. 

Về doanh thu: Toàn ngành xe máy đạt 337,4 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2019, giảm 7% so với 

cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ và phụ tùng của các đơn vị xe máy đạt 84,4 tỷ đồng, tăng 15% 

(10,9 tỷ đồng) so với năm 2018. 

Về chi phí: Tổng chi phí năm 2019 thực hiện 39,1 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí/ 

doanh thu các thương hiệu có sự biến động nhẹ so với cùng kỳ: Yamaha 10,88% (cùng kỳ 10,92%), 

Honda xe máy 12,24% (cùng kỳ 10,58%). 

Về lãi gộp: Toàn ngành xe máy đạt 41,3 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi gộp bán xe là 

16,6 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, chiếm 40% tổng lãi gộp (cùng kỳ chiếm 51%); lãi gộp từ hoạt 

động dịch vụ - phụ tùng – phụ kiện đạt 24,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, chiếm 60% tổng lãi gộp 

(cùng kỳ chiếm 49%). 

Về Lợi nhuận trước thuế: 

Toàn ngành xe máy đạt 2,2 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm 2019, giảm 76% so với cùng kỳ. Trong đó,  

Yamaha đạt 1,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, giảm 46% so với cùng kỳ và Honda xe máy đạt 611 triệu 

đồng, đạt 24% kế hoạch, giảm 89% so với cùng kỳ do thị trường xe máy Việt Nam đang vào giai đoạn 

bão hòa, cạnh tranh quyết giữa các đại lý xe máy truyền thống và xe máy điện, tồn kho lớn  Chi phí tài 

chính tăng cao, lãi gộp hầu hết các dòng xe của cả hai thương hiệu đều giảm. 

Phát triển mạng lưới kinh doanh xe gắn máy: 

Nghiên cứu, đánh giá về cơ hội phát triển xe phân khối lớn, xe điện, tiếp tục thực hiện nghiên cứu khả 

thi trong năm 2020. 

 Ngành hàng Dịch vụ khác: 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn ngành dịch vụ khác năm 2019 đạt 46,6 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch 

năm 2019, tăng 1% so với cùng kỳ. 
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Trung tâm thương mại Savico MegaMall (SMM), tỷ lệ khai thác block A đạt 97%, block B đạt 100%, 

tương đương so với cùng kỳ. Doanh thu, tăng trưởng ổn định, việc khai thác rạp chiếu phim góp phần 

cải thiện lượt khách tham quan cũng như doanh thu. 

Savico Đà Nẵng, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 5,2 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm 2019, giảm 

30% so với cùng kỳ do hoạt động kinh doanh xe Mitsubishi là một trong những hoạt động kinh doanh 

chính của Savico Đà Nẵng trong năm 2018, đến năm 2019 đơn vị đã tách thành công ty riêng. 

Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa Center, năm 2019 chịu cạnh tranh lớn trước các đối thủ quanh 

khu vực, lợi nhuận trước thuế đạt 11,7 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm 2019, tăng 1% so với cùng kỳ. 

ComfortDelgro Savico Taxi, đã hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp và thu hồi vốn đầu tư. 

3.2. Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản: 

Hiệu quả năm 2019: 

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 % Cùng kỳ 

Doanh thu Trđ 74,044 69,414 94% 

DT DV Bất động sản Trđ 62,009 69,414 112% 

DT dự án Trđ 12,035   

LNTT Trđ 42,259 46,122 109% 

LNTT DV Bất động sản Trđ 37,059 46,122 124% 

LNTT dự án Trđ 5,200   

 

- Khối khai thác mặt bằng: doanh thu năm 2019 đạt 69,4 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. LNTT 

đạt 46,1 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ do tăng giá thuê và tỷ lệ khai thác. 

- Tỷ lệ khai thác các mặt bằng khu vực TP. HCM đạt 99,2% (cùng kỳ 96,5%) và Cần Thơ đạt 

39,3% (cùng kỳ 77,6%). 

- Dự án 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã hoàn tất và đi vào hoạt động từ tháng 12/2019. 

- Dự án Kho 403 Trần Xuân Soạn đã hoàn tất xây dựng tháng 12/2019, đang chờ nghiệm thu đưa 

vào sử dụng. 

Tình hình thực hiện các dự án: 

DỰ ÁN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

Dự án 104 Phổ Quang 
Đang làm việc với cơ quan chức năng về các phương án chuyển 

nhượng phù hợp với quy định pháp luật . 

Dự án KDC Hiệp Bình Phước 

– Tam Bình 
Đã hoàn tất xây dựng hạ tầng và bàn giao cho địa phương quản lý. 

Dự án Nam Cẩm Lệ 

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng phần 

diện tích 3.618 m2 cho Công ty thành viên (DanaFord); 

Diện tích 9.245 m2 còn lại: tiếp tục tìm kiếm đối tác khai thác. 



BCTGĐ-SVC 7 

 

Dự án KDC Long Hòa – Cần 

Giờ 

Thực hiện các thủ tục điều chỉnh lại thiết kế quy hoạch 1/500 và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

Chuẩn bị các bước công việc cho hạ tầng dự án. 

Tiến độ triển khai một số dự án bất động sản chậm so với kế hoạch (104 Phổ Quang, …) do vướng mắc 

các thủ tục về pháp lý. 

3.3. Công tác tài chính:  

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, DÒNG TIỀN 

Đến thời điểm cuối năm 2019, dòng tiền thu được từ các lĩnh vực đạt 170,2 tỷ đồng, trong đó: 

- Lĩnh vực Dịch vụ thương mại: thu cổ tức từ các đơn vị đạt 87,7 tỷ đồng, giải thể, thu hồi vốn đầu tư 

ComfortDelgro Savico Taxi 31,5 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực Bất động sản: đạt 49,3 tỷ đồng thu từ khai thác mặt bằng. 

- Lĩnh vực Dịch vụ tài chính: thu cổ tức từ đầu tư tài chính đạt 1,7 tỷ đồng. 

Trong năm 2019, tổng hỗ trợ tài chính cho các đơn vị là 42,6 tỷ đồng. Đến cuối tháng 12/2019 còn hỗ trợ 

tài chính cho các đơn vị là 10,3 tỷ đồng. 

Lĩnh vực Dòng tiền từ ĐVT 2018 2019 % Cùng kỳ 

DVTM Cổ tức từ các đơn vị Trđ 41,764  87,710  210% 

 
Giải thể, thu hồi vốn 

đầu tư Taxi 
Trđ   31,496    

BĐS Khai thác mặt bằng Trđ 46,930  49,339  105% 

 Dự án Trđ 27,497      

DVTC Cổ tức Trđ 1,647  1,677  102% 

 
Thanh khoản đầu tư 

tài chính ngắn hạn 
Trđ 8,800    9% 

Tổng cộng Trđ 126,638    170,222  134% 

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI NGÂN HÀNG 

Việc hợp tác chiến lược với Vietinbank CN 10, Vietcombank tiếp tục phát huy được hiệu quả và tạo 

được nhiều điều kiện thuận lợi cho cả hệ thống trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn trung/ngắn hạn với chi 

phí và chính sách hợp lý. 

Tổng hạn mức tín dụng ngắn/trung hạn tài trợ cho hệ thống hơn 4.400 tỷ đồng, dư nợ thường xuyên hơn 

2.600 tỷ đồng (khoảng 85%/tổng dư nợ bình quân toàn hệ thống) với lãi suất ưu đãi hơn so với mặt 

bằng lãi suất chung trên thị trường áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, nhiều chính sách 

ưu đãi về phí kiểm đếm, phí chuyển tiền, internet banking… góp phần tiết giảm chi phí tài chính, gia tăng 

hiệu quả toàn hệ thống. 

- Vietinbank: Tổng hạn mức và dư nợ Vietinbank cấp cho 28 đơn vị và SAVICO đến 31/12/2019 là 

2.674 tỷ đồng, dư nợ 1.630 tỷ đồng. 

- Vietcombank: Tổng hạn mức và dư nợ  Vietcombank cấp cho 20 đơn vị và SAVICO đến 31/12/2019 

là 1.732 tỷ đồng, dư nợ 1.005 tỷ đồng. 
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN TRÊN BCTC HỢP NHẤT 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 31.12.2018 31.12.2019 % Thay đổi 

Tài sản ngắn hạn 2.196.052 2.515.666 14,6% 

Tiền và các khoản tương đương tiền 268.045 328.714 22,6% 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 39.488 38.892 -1,5% 

Các khoản phải thu 695.257 700.915 0,8% 

Trong đó dự phòng phải thu -657 -283 -56,9% 

Hàng tồn kho 1.134.475 1.385.060 22,1% 

Trong đó dự phòng hàng tồn kho -4.049 -1.348 -66,7% 

Tài sản ngắn hạn khác 58.788 62.085 5,6% 

Tài sản dài hạn 2.159.597 2.212.371 2,4% 

Phải thu dài hạn 182.179 178.404 -2,1% 

Tài sản cố định 457.817 502.796 9,8% 

Bất động sản đầu tư 726.185 702.171 -3,3% 

Tài sản dở dang dài hạn 367.636 367.055 -0,2% 

Đầu tư tài chính dài hạn 384.210 420.273 9,4% 

Tài sản dài hạn khác 41.571 41.672 0,2% 

TỔNG TÀI SẢN 4.355.649 4.728.037 8,5% 

Nợ phải trả 2.820.503 3.088.226 9,5% 

Nợ ngắn hạn 2.266.261 2.592.154 14,4% 

Trong đó phải trả người bán 184.846 186.701 1,0% 

Trong đó người mua trả tiền trước 164.874 153.039 -7,2% 

Trong đó vay ngắn hạn 1.262.172 1.611.365 27,7% 

Nợ dài hạn 554.243 496.072 -10,5% 

Trong đó vay dài hạn 371.047 323.112 -12,9% 

Vốn chủ sở hữu 1.535.146 1.639.811 6,8% 

Trong đó lợi ích của CĐ không kiểm soát 481.003 484.845 0,8% 

TỔNG NGUỒN VỐN 4.355.649 4.728.037 8,5% 

Vòng quay khoản phải thu ngắn hạn 22,98 26,17 14% 

Vòng quay hàng tồn kho 14,94 13,66 -9% 

Vòng quay tài sản 5,76 6,18 7% 

Vòng quay phải trả người bán & khách hàng 41,04 49,93 22% 

Vòng quay VCSH 10,58 11,51 9% 

Hệ số thanh toán ngắn hạn 0,97 0,97 0% 

Hệ số thanh toán nhanh 0,47 0,44 -7% 

Hệ số nợ/ Tổng tài sản 64,8% 65,3% 1% 

Hệ số nợ ròng/ Tổng tài sản 58,6% 58,4% 0% 

Hệ số nợ vay/ tổng vốn (*) 51,5% 54,1% 5% 

Hệ số nợ vay ròng/ tổng vốn (*) 47,1% 49,5% 5% 

(*):  Nợ vay = vay ngắn hạn + vay dài hạn; 

       Nợ vay ròng = vay ngắn hạn + vay dài hạn – tiền và tương đương tiền; 

       Vốn = vay ngắn hạn + vay dài hạn + VCSH. 
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Tình hình tài sản 

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty tại 31/12/2019 tăng 8,5% so với 31/12/2018 chủ yếu do biến 

động tăng của tải sản ngắn hạn. 

- Hệ số vòng quay tài sản bình quân trong năm 2019 tăng so với 2018 nhờ tốc độ tăng doanh thu 

cao hơn so với tốc độ tăng tài sản của hệ thống (22,8% so với 8,5%). 

- Số liệu cho thấy hệ thống SAVICO vẫn quản lý tốt các khoản phải thu khi vòng quay khoản phải 

thu trong năm 2019 nhanh hơn năm 2018 và số dư trích lập dự phòng cho các khoản phải thu 

ngắn hạn khó đòi ở mức thấp so với các khoản phải thu. 

- Hàng tồn kho tăng mạnh 22 so với cuối năm 2018 của toàn hệ thống, kéo theo hệ số vòng quay 

hàng tồn kho và hệ số thanh toán nhanh cùng giảm so với 2018 cho thấy những khó khăn về 

thanh khoản hàng tồn kho của hệ thống có xu hướng tăng từ cuối 2019, đây cũng là xu hướng 

chung của thị trường phân phối các sản phẩm dịch vụ ngành ô tô – ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu 

trong hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Tình hình nợ phải trả 

- Nợ phải trả của hệ thống tăng 9,5% so với cuối 2018, chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng 14,4% so với 

cùng kỳ. 

- Vòng quay các khoản phải trả người bán và người mua trả tiền trước của hệ thống tăng mạnh so 

với cùng kỳ, trong đó số dư người mua trả tiền trước vào cuối 2019 giảm so với cuối 2018 trong 

khi doanh thu 2019 tăng trưởng tốt cho thấy một thực trạng là các dòng xe trên thị trường đã 

không còn độ hot như 2018. 

- Vay ngắn hạn tăng mạnh 27,7% so với cùng kỳ để tài trợ cho phần hàng tồn kho tăng cao và bù 

đắp cho việc suy giảm khả năng được tài trợ từ người bán và khách hàng. 

- Nợ dài hạn, vay dài hạn giảm lần lượt 10,5% và 12,9% so với cùng kỳ, hệ thống SAVICO vẫn 

thực hiện thanh toán nợ gốc các khoản vay dài hạn theo tiến độ. 

TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN TRÊN BCTC RIÊNG 

Chỉ tiêu 31.12.2018 31.12.2019 % thay đổi 

Tài sản ngắn hạn 203.972 229.203 12,4% 

Tiền và các khoản tương đương tiền 38.335 68.534 78,8% 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 24.575 21.740 -11,5% 

Các khoản phải thu 50.356 29.994 -40,4% 

Hàng tồn kho 89.513 105.860 18,3% 

Tài sản ngắn hạn khác 1.192 3.074 157,9% 

Tài sản dài hạn 1.076.870 1.076.800 0,0% 

Phải thu dài hạn 147.173 157.421 7,0% 

Tài sản cố định 1.673 3.805 127,4% 

Bất động sản đầu tư 121.745 118.298 -2,8% 

Tài sản dở dang dài hạn 266.525 275.305 3,3% 

Đầu tư tài chính dài hạn 534.598 516.604 -3,4% 

Tài sản dài hạn khác 5.155 5.368 4,1% 

TỔNG TÀI SẢN 1.280.842 1.306.003 2,0% 

Nợ phải trả 563.767 551.393 -2,2% 

Nợ ngắn hạn 523.283 510.286 -2,5% 

Trong đó vay ngắn hạn 30.553   -100% 

Nợ dài hạn 40.484 41.107 1,5% 

Trong đó vay dài hạn       

Vốn chủ sở hữu 717.075 754.610 5,2% 

TỔNG NGUỒN VỐN 1.280.842 1.306.003 2,0% 
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- Tình hình tài chính tại Công ty mẹ nhìn chung an toàn với tiền và tương đương tiền tăng mạnh, 

không còn vay nợ ngân hàng. 

- Trong năm, Công ty mẹ tập trung vào việc thu cổ tức và lợi nhuận từ các công ty thành viên và 

thanh khoản khoản đầu tư không hiệu quả vào Công ty TNHH ComfortDelgro SAVICO Taxi để tăng 

đầu tư tài sản dài hạn, chi đầu tư góp vốn, trả toàn bộ nợ ngân hàng và thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ 

tức cho cổ đông. 

4. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:  

 

CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Công ty chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có thái độ làm việc tích cực, tuân thủ kỷ luật, có ý thức làm 

việc tập thể, luôn nỗ lực và tận tâm để tạo ra giá trị, cống hiến cao nhất trong công việc. Xây dựng và 

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, theo đặc thù ngành nghề và chiến 

lược của Công ty, liên tục nâng cấp nhân sự theo xu thế và yêu cầu phát triển mới. 

Chính sách nhân sự trong giao đoạn này bao gồm các nội dung sau:  

 Chính sách Tuyển dụng: 

- Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, theo kế hoạch tuyển 

mộ hàng năm và linh động trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế. 

- Công ty luôn lựa chọn những ứng viên tốt và phù hợp nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, 

phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua 

quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan. 

 Chính sách Đào tạo: 

- Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của Công ty với chủ trương tạo điều kiện cho 

mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đầy 

đủ năng lực và phẩm chất đạo đức. 

- Tất cả nhân viên trong hệ thống SAVICO đều được tạo cơ hội công bằng tiếp cận và tham dự 

các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên 

cạnh đó, Công ty cũng khuyến khích nhân viên tự học, học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, 

tham gia các khóa học đào tạo nội bộ. 

 Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp: 

- Tại SAVICO, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp là công bằng cho mọi đối tượng, được xác  lập bằng 

kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể. 

- Công ty đánh giá công việc của CBNV (thông qua KPI) hàng tháng và đánh giá so với mục tiêu 

phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân, đồng thời đây cũng là cơ sở nhằm bố trí nhân sự phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển của SAVICO.  

- Đối với những nhân viên có nhiều cống hiến, có năng lực và nhiều thành tích trong công việc 

những nhân viên này sẽ được đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn để nắm giữ các vị trí quản 

lý và phát triển cùng SAVICO. 

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG  

- Trong năm 2019 Công ty nghiên cứu và triển khai cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn 

hóa; hiện đại hoá khi áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị như các công ty: Sài Gòn 

Ford, Volvo Bắc Âu, Bình Thuận Ford, Cần Thơ Ford, Gia định Ford, Bến Thành Ford, Hải Dương 

Ford; các công ty này đã áp dụng phần mềm ERP bao gồm module tài chính, kế toán, dịch vụ, bán 
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hàng nhằm nâng cao năng lực quản trị, phù hợp với các công ty theo mô hình mẹ con ở các vị trí địa 

lý khác nhau...  

- SAVICO sử dụng công nghệ phần mềm quản lý nhân sự Amis cho các công ty trong hệ thống 

SAVICO nhằm quản lý tập trung và dễ dàng truy suất, theo dõi dữ liệu nhân sự, giúp các doanh 

nghiệp trong hệ thống thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự như: Hoạch định nguồn nhân lực, 

Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, 

Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, …  

- Công tác phát triển nguồn nhân lực hệ thống SAVICO theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả công 

việc, năng suất lao động, khuyến khích người lao động sáng tạo, áp dụng công nghệ trong sản xuất 

kinh doanh.  

- Công tác đào tạo nhân sự kế thừa có nhiều đột phá khi cử nhân viên đào tạo trực tiếp tại đơn vị, 

chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển mạng lưới kinh doanh trong hệ thống SAVICO. 

Công tác luân chuyển nhân sự linh hoạt, tối ưu nguồn lực, tận dụng thế mạnh của hệ thống, đảm bảo 

tránh tình trạng “chảy máu chất xám” ra ngoài hệ thống SAVICO. 

 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 

- Năm 2019 là năm có sự thay đổi nhân sự cấp cao tại SAVICO và một số đơn vị thành viên trong hệ 

thống. Ban điều hành SAVICO tiếp tục duy trì, phát huy những chính sách nhân văn, truyền thống 

sẵn có và nhấn mạnh mục tiêu sáng tạo, đổi mới trong hoạt động kinh doanh với slogan “Đột phá tư 

duy, nâng tầm giá trị”. 

- Triển khai hoạt động truyền thông nội bộ mang tính gắn kết, nhân tâm, phù hợp với đặc điểm văn 

hóa, truyền thống của hệ thống SAVICO; các chiến dịch truyền thông có chủ đề rõ ràng, có mục tiêu 

tạo gắn kết, nhấn mạnh và việc đổi mới, sáng tạo, ghi nhận sự tham gia tích cực của người lao động 

trong toàn hệ thống. 

- SAVICO triển khai sử dụng phần mềm ERP, phần mềm quản lý nhân sự cho các đơn vị thành viên 

trong hệ thống SAVICO nhằm giúp số hoá dữ liệu, quản lý tập trung, nâng cao hiệu suất trong công 

việc. 

- Chủ động linh hoạt phương án kinh doanh khi thị trường biến động; sử dụng lợi thế quy mô hệ thống 

SAVICO để tối ưu hoá lợi ích trong hoạt động kinh doanh cho các đơn vị thành viên. 

VĂN HÓA – MÔI TRƯỜNG – TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

 Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: 

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU 

- Nguồn nguyên vật liệu sử dụng trong hoạt động của SAVICO và các Công ty thành viên - chủ 

yếu là các đơn vị ngành ôtô, xe máy được quản lý, sử dụng một cách hợp lý dựa trên các quy 

trình quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ, các quy định về định mức tiêu thụ nguyên vật liệu. 

- Do nguyên vật liệu chỉ sử dụng một lần và không thể tái chế nên chúng tôi rất chú trọng trong 

việc đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại theo quy trình khép kín, hệ thống 

- xử lý nước thải, rác thải ngay tại nguồn. Công ty và các đơn vị trong hệ thống đã và đang thực 

hiện nói không với chai nhựa sử dụng một lần thông qua việc sử dụng bình, chai, ly thủy tinh 

đựng nước trong hoạt động thường ngày, các cuộc họp, làm việc với đối tác, khách hàng.  

- Tại Công ty mẹ, nguyên vật liệu được sử dụng chủ yếu để phục vụ nhu cầu tiêu thụ hàng ngày 

gồm nhiên liệu xe, dụng cụ vệ sinh, văn phòng phẩm. Giải pháp quản lý nguồn nguyên vật liệu là 

quản lý dựa trên định mức và sử dụng các giải pháp lưu trữ thay thế. 
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TIÊU THỤ ĐIỆN, NƯỚC 

Số liệu về tiêu thụ điện, nước và nhiên liệu xăng xe tại Công ty mẹ: 

 Đvt 2015 2016 2017 2018 2019 

Điện kw 164.477 166.970 75.606 37.547 32.674 

Nước m3 1.250 1.238 698 221  

Xăng xe + xăng dầu máy phát điện lít 6.359 8.940 10.987 10.149 7.801 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

- Ngoài việc tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, SAVICO luôn chú trọng đến công tác 

bảo vệ môi trường để hướng tới doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phát triển bền 

- vững, thân thiện với môi trường. 

- Để tăng cường giám sát và quản lý tốt hơn hoạt động bảo vệ môi trường, đa số các đơn vị ngành 

ôtô trong hệ thống SAVICO đang cam kết và áp dụng đồng bộ hệ thống quản 

- lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. 

- Các quy định, quy chế, quy trình nội bộ của Công ty mẹ và các thành viên trong hệ thống có các 

quy định cụ thể liên quan đến vệ sinh môi trường; các định mức sử dụng điện nước, nhiên liệu, 

nguyên vật liệu; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường; bảo vệ môi trường làm 

việc. Các Công ty thành viên cũng thực hiện định kỳ việc nhận dạng các khía cạnh môi trường, 

tầm quan trọng của phát triển bền vững để từ đó kiểm soát tốt hơn các vấn đề về bảo vệ môi 

trường. 

- Ngoài ra, để đảm bảo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao 

động, SAVICO thực hiện chương trình văn phòng làm việc xanh tại văn phòng Công ty; các Công 

ty thành viên tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thông thoáng nhà xưởng , giảm độ 

ồn và trang bị hệ thống quạt hút, quạt công nghiệp cho những cơ sở bảo hành, sửa chữa cũng 

như thực hiện đo đạc thông số môi trường làm việc định kỳ đạt yêu cầu của pháp luật. 

 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: 

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

Phân theo giới tính 2015 2016 2017 2018 2019 

Nữ 581 732 889 1.207 1.226 

Nam 2.035 2.957 3.434 3.617 4.229 

Tổng số  2.616 3.689 4.323 4.824 5.455 

Do đặc điểm của hoạt động kinh doanh cần nhiều lao động kỹ thuật, lực lượng lao động nam chiếm đa 

số trong hệ thống Savico. 

Phân theo trình độ 2015 2016 2017 2018 2019 

Đại học trở lên 1.053 1.617 1.752 1.895 2.250 

Cao đẳng  453 607 664 861 1.232 
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Trung cấp  336 456 810 882 510 

Lao động đã qua đào tạo  607 564 646 756 854 

Lao động phổ thông  167 445 451 430 609 

Tổng số 2.616 3.689 4.323 4.824 5.455 

Công ty và các công ty thành viên trong hệ thống thực hiện chế độ tiền lương, thưởng và phúc lợi gắn 

liền với kết quả kinh doanh, năng lực chuyên môn, khối lượng và chất lượng công việc của mỗi nhân 

viên; tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động; đảm bảo thu nhập của CBNV có tính 

cạnh tranh với các công ty cùng ngành nghề và khu vực.  

Thu nhập bình quân năm 2019 của người lao động trong hệ thống đạt 12,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 

3,3% so với bình quân năm 2018. 

 

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

- SAVICO và các đơn vị trong hệ thống thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ theo Luật lao động và 

Thỏa ước lao động tập thể như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, trang bị đồng 

phục và bảo hộ lao động, hỗ trợ ăn trưa, tham quan du lịch, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 

con người, trợ cấp ốm đau, quà tặng cưới hỏi… 

- Trong năm 2019, Công ty mẹ thực hiện mua bảo hiểm sức khỏe PVI Care cho CBNV công ty. Các 

hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội gia đình, sinh hoạt câu lạc bộ ngành nghề chuyên 

môn,…luôn được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho toàn thể nhân viên 

trong hệ thống Savico gặp gỡ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. 

- Ngoài ra, Công ty cũng quan tâm đến công tác chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 

động như tổ chức tham quan học tập cho cán bộ, nhân viên và Cán bộ đại diện vốn; Hỗ trợ ốm đau 

nằm viện, Hỗ trợ học bỗng khuyến học cho các em học giỏi là con của CBNV công ty;  tổ chức các 

hoạt động chào mừng ngày của mẹ, của cha; Chăm lo cho các thiếu nhi là con của người lao động 

nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức ngày hội gia đình SAVICO; chăm lo tết âm lịch cho người 

lao động. 

Hoạt động đào tạo người lao động: 

- Trong năm 2019, SAVICO tăng cường qui hoạch phát triển nguồn nhân lực nội bộ và đội ngũ kế 

thừa, triển khai chương trình phát triển cán bộ tiềm năng và bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp trung, 

lãnh đạo cấp cao. 

- SAVICO đã cử 76 lượt CBNV với số giờ đào tạo trung bình là 1018 giờ (CBQL là 208 giờ, CVNV 810 

giờ) tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn như khóa học “Lãnh đạo tạo đột phá” 

dành cho Cán bộ cấp cao, Cấp trung và Cán bộ quy hoạch Savico (2 lượt), hội thảo “Sai sót và gian 

lận thường gặp trong Báo cáo tài chính” (13 lượt đào tạo),  “Kiểm toán nội bộ dành cho thành viên 

Hội đồng quản trị” (1 lượt), Cập nhật kiến thức Thuế - Kế toán định kỳ ( 2 lượt), “Cập nhật kiến thức 

Kiểm toán viên số 06B-2019” (1 lượt), Cập nhật kiến thức sử dụng Power BI (6 lượt), Phát luật lao 

động và chính sách BHXH (3 lượt), Tổ chức quản lý kho hàng chuyên nghiệp (4 lượt), Chiến lược 

Đại dương xanh (13 lượt), Khóa học Power BI (3 lượt ), Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 

(1 lượt), Chuyên đề đào tạo Kiểm soát viên (17 lượt đào tạo), Hội thảo tín dụng ngân hàng – Góc 

nhìn từ ngân hàng (10 lượt đào tạo)...; Các doanh nghiệp trong hệ thống cũng áp dụng chính sách 

đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ theo chương trình của nhà cung cấp và đã cử 2172 lượt  
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CBNV tham gia các khóa học về kỹ năng bán hàng và kỹ thuật (sửa chữa chung, đồng, sơn, cố vấn 

dịch vụ) và các lớp đào tạo quản lý. 

- SAVICO và các đơn vị trong hệ thống tiếp tục tập trung đầu tư vào công tác phát triển nguồn nhân 

lực giỏi, đào tạo đội ngũ Quản trị viên cấp cao và cấp trung đáp ứng cho nhu cầu phát triển chiến 

lược kinh doanh của công ty và các đơn vị trong hệ thống. 

- SAVICO mang đến cho từng CBNV môi trường làm việc năng động, công bằng và chuyên nghiệp… 

để có thể phát huy tối đa năng lực làm việc và xây dựng văn hoá doanh nghiệp lành mạnh. Văn hoá 

ấy chính là những chuẩn mực hành xử, bản sắc, điểm khác biệt và lợi thế cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp. 

- SAVICO không ngừng kiện toàn bộ máy hoạt động, mô hình tổ chức, đào tạo để tạo nên nguồn tài 

sản quý giá “Con Người” có đức, có tài, tận tâm và chuyên nghiệp; từng bước phấn đấu đưa 

SAVICO trở thành thương hiệu ngày càng uy tín trong cộng đồng Doanh nghiệp tại Việt Nam, hội 

nhập khu vực và quốc tế; qua đó gia tăng các giá trị hữu tích các đơn vị thành viên, cổ đông, đối tác, 

khách hàng, người lao động cũng như đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: 

- SAVICO và hệ thống đơn vị thành viên không ngừng triển khai nhiều hoạt động  hướng đến cộng 

đồng trên khắp mọi miền đất nước, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của các đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng cộng đồng trong các hoạt động thiết thực góp phần 

cải thiện và bảo vệ môi trường sống. Không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá thương hiệu, các 

hoạt động đã góp phần tạo nên những dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng, là cầu nối để người lao 

động gắn kết, đóng góp công sức, thể hiện trách nhiệm của mình với tập thể, với doanh nghiệp, quê 

hương, đất nước 

- Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng trước hết phải kể đến chính là trách nhiệm và nghĩa vụ với 

đội ngũ lao động trong hệ thống Công ty.    

- SAVICO cùng toàn thể đội ngũ CBNV hệ thống không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với 

cộng đồng và xã hội. 

- Toàn hệ thống SAVICO gắn nhiệm vụ xã hội trong các hoạt động kinh doanh như một cách chia sẻ 

cùng động đồng: mỗi CBNV ủng hộ 2 ngày lương cho các hoạt động xã hội, từ thiện, quỹ phòng 

chống thiên tai, bão lũ; đóng góp Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, 

Mẹ Việt Nam Anh Hùng; chung tay cùng địa phương trong các hoạt động chăm lo cho các gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn... 

- Năm 2019, toàn xã hội chung tay và đồng hành với chương trình “Nói không với rác thải nhựa”, 

SAVICO cùng các đơn vị thành viên kêu gọi hạn chế sử dụng chai nhựa và thay thế chai thủy tinh để 

đựng nước tại hệ thống showroom trên toàn quốc, các hoạt động thu gom rác, cải tạo cảnh quan 

xung quanh hệ thống showroom, tham gia đồng hành cùng các Hội bảo vệ thiên nhiên và môi t rường 

TP.HCM triển khai nhiều chương trình bảo vệ thiên nhiên và môi trường ý nghĩa và thiết thực.  

- Tổng số tiền đóng góp cho các hoạt động xã hội của hệ thống trong năm 2019 là hơn 2,1 tỷ  đồng.  

- Những hoạt động tiêu biểu của SAVICO và hệ thống đã diễn ra xuyên suốt trong năm 2019 vừa qua: 

 Trao tặng gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các Phường tại Quận 1 vào dịp Tết 

Nguyên đán, 

 Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Cần Giờ, 

 Sưởi ấm mùa đông cho em, 

 Hệ thống Toyota toàn quốc: Chương trình cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota lần thứ 9, Công trình 

Toyota chung tay xanh hoá học đường (Toyota Lý Thường Kiệt), 
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 Khối Ford SAVICO: Đồng hành cùng bệnh nhân nghèo – Chương trình mổ mắt đục thuỷ tinh thể 

từ thiện, 

 Hyundai Đồng hành cùng mùa đông vùng cao, 

 Đồng hành cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang trao quà cho các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn (Huyndai Kiên Giang), 

 Hyudai Tây Đô trao tặng nhà Đại đoàn kết tại Cần Thơ… 

- Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng đến cộng đồng  địa phương, SAVICO và hệ thống 

đơn vị thành viên đã và đang nhận được sự chung tay, góp sức của hơn 5.000 người lao động trên 

toàn quốc ở tất cả các hoạt động thiện nguyện của hệ thống; nhận được sự tin yêu của khách hàng; 

sự ghi nhận, khích lệ từ chính quyền, ban ngành địa phương .Theo đó, đơn vị Bến Thành Ford – đơn 

vị thành viên trong hệ thống đã vinh dự nhận là đại lý duy nhất tại Việt Nam được vinh danh vì là 1 

trong 6 đại lý trên toàn Thế Giới đón nhận giải thưởng cao quí: “Đại lý vì hoạt động cộng đồng 2020” 

(Salute to Dealer 2020 event) của Ford Global. 

- Hệ thống SAVICO tiếp tục với định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh gắn liền với Phát triển 

bền vững. Thông qua đó không chỉ mang đến sự bền vững trong hoạt động của SAVICO và hệ thống 

nói riêng mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương để góp phần tạo dựng sự thịnh vượng 

chung cho toàn xã hội. 

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2020: 

VỀ TÌNH HÌNH CHUNG 

Với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định vĩ mô, cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

kinh doanh, đổi mới công nghệ và hội nhập sâu với quốc tế; kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động đan xen 

nhiều mặt, mọi biến động của thế giới đều có thể tác động tới nền kinh tế trong nước. Với quy mô kinh tế 

nhỏ, việc ứng phó với các biến động trong tương lai của Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn hơn. Đồng 

thời, đối với tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã và đang bị những tác động 

tiêu cực. 

Đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ gặp không ít thách thức trong năm 2020, đặc biệt là 

lĩnh vực Dịch vụ Thương mại, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách về ô tô. Cụ thể: 

 CƠ HỘI: 

- Hiệp định CPTPP có hiệu lực 1/1/2019, Hiệp định EVFTA dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2020, tạo 

động lực tăng trưởng, mở rộng đầu tư. 

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP: gỡ bỏ một số quy định liên quan đến hoạt động nhập khẩu ô tô là 

kiểm tra theo lô, giấy chứng nhận kiểu loại và đánh giá COP   Thông thoáng thông quan xe 

nhập khẩu. 

- Bộ GTVT ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2018/TT-

BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập 

khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP  Tăng lợi thế cho ô tô nhập khẩu. 

- Nghị định 125/ 2017: Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi theo hướng giảm Thuế 

tiêu thụ đặc biệt linh kiện ô tô sản xuất trong nước và linh kiện nhập khẩu về 0% mà không cần 

áp dụng điều kiện về sản lượng. Các doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng sẽ được 
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giảm thuế suất linh kiện, ưu đãi tiền thuê đất, hỗ trợ phí chuyển giao công nghệ,..  Năm 2020: 

Lợi thế xe CKD, nguồn cung dồi dào. 

- Bộ Công thương đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô CKD, giảm 50% thuế TNDN 

cho doanh nghiệp nhỏ và giảm 50% thuế giá trị gia tăng (VAT) để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ 

doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn. 

- Nghị định 10/2020 có hiệu lực 1/4/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô  Cơ hội cho các hãng xe công nghệ Grab, FastGo, GoViet, be, MyGo mở rộng 

kinh doanh. 

- Chỉ thị 11/2020/CT-TTg đưa ra các giải pháp giảm lãi suất, hỗ trợ miễn, giảm, giãn, hoãn nộp 

các loại thuế, khoanh nợ, cơ cấu lại nhóm nợ để hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Cơ sở hạ tầng phát triển trong năm 2020 (thông xe toàn tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – 

Lạng Sơn, hoàn tất cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cuối 2020), … 

 THÁCH THỨC: 

- Kinh tế toàn cầu dự báo đi vào giai đoạn suy thoái, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ xuống 

dưới mức 2,5% (Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển). 

- Bộ Kế hoạch Đầu tư dự báo 2 kịch bản Kinh tế Việt Nam tương ứng với khả năng khống chế dịch 

Covid-19: 

 Kịch bản tích cực: GDP 2020 đạt 6,25% (thấp hơn so với mục tiêu 6,8% đã đề ra), CPI tăng 

3,96% 

 Kịch bản tiêu cực: GDP đạt 5,96%, CPI tăng 4,96%. 

- Thông tư 41/2018 của Bộ GTVT quy định kiểm tra chất lượng an toàn đối với các linh kiện xe ô 

tô nhập khẩu. Bộ Công Thương đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt các dòng xe nhập khẩu  

Khó khăn cho xe nhập khẩu. 

- Quyết định 213/QĐ-TTG Thủ tướng chính phủ, Hạn chế mua sắm xe ô tô công, đảm bảo mục 

tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm 30% - 50%. 

- Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, hàng loạt các Nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu tạm đóng cửa, 

ngưng lắp ráp và cung ứng linh kiện, phụ tùng ô tô…  Ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và 

tiêu thụ. 

- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) dự báo sản lượng toàn thị trường 2020 sẽ sụt 

giảm hơn 15% so với dự báo trước đó. Dịch vụ sửa chữa sẽ giảm 60-70%. 

- Các Nhà sản xuất dự kiến giảm sản lượng trong năm 2020 so với dự báo trước đó: Toyota giảm 

từ 81.000 xe còn 70.000 xe, Ford giảm từ 35.000 xe còn 25.000 xe, … 

- Thủ tưởng Chính phủ ra Chỉ thị 17/2020/CT-TTg chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động dịch vụ tại 

các thành phố lớn. 

- Vinfast tham gia vào các phân khúc xe còn thiếu, cùng với chiến lược marketing tập trung vào xe 

giá rẻ, tăng trưởng mạnh  Ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của khách hàng. 

- Số lượng cung dư thừa, tồn kho cuối năm 2019 ước khoảng 50.000 xe, tương đương 1,43 tháng 

bán hàng năm 2019  Khó khăn trong việc cân bằng dòng tiền, giải phóng tồn kho đến hết tháng 

4/2020. 

Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản: 

- Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định khung giá đất mới giai đoạn 2020 – 

2025, tăng từ 15 – 30% so với giai đoạn 2015 – 2020. 
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- Thông tư 22/2019/TT-NHNN siết mạnh cho vay bất động sản dẫn đến nguồn cung sản phẩm 

mới trong năm 2020 của thị trường BĐS giảm sút  Làm giảm nhịp phát triển của bất động sản. 

Đồng thời, đây cũng chính là thời cơ thanh lọc, hướng tới phát triển bền vững, ổn định và đi vào 

chiều sâu. 

- Thị trường Bất động sản dự báo sẽ suy yếu triển vọng tăng trưởng, song vẫn tiếp tục duy trì 

trong năm 2020 do: 

 Thị trường Bất động sản những năm qua chứng kiến nhiều công ty, dự án thiếu uy tín; kinh tế 

khó khăn  Tâm lý e dè của khách hàng; 

 Mất cân đối cung cầu, nguồn nhà ở có giá thấp và nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm ; 

 Đất nền và nhà ở giá rẻ tiếp tục là sản phẩm chủ đạo giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định 

trong năm 2020, đặc biệt là những khu vực vùng ven; 

 Hoạt động mua bán chuyển nhượng dự án (M&A) sẽ tiếp tục diễn ra sôi động . 

- Dịch bệnh Covid-19 tác động lên nhiều phân khúc thị trường Bất động sản Việt Nam: 

 Bán lẻ, văn phòng, bất động sản cho thuê và bất động sản nghĩ dưỡng sụt giảm đáng kể; 

 Lĩnh vực thương mại điện tử sẽ là động lực phát triển cho ngành kho vận;  

 Cơ hội cho văn phòng linh hoạt  với các đặc tính bền vững và thân thiện với sức khỏe, liên 

quan đến chất lượng không khí, hệ thống thông gió… 

Tài chính: 

- Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 là 14%. 

- Lãi suất, tỷ giá vẫn sẽ được điều hành linh hoạt và ít biến động trong năm 2020. Lãi vay giảm 1 – 

1,5% (Chỉ thị 11/2020/CT-TTg). 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến tăng vốn cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước 

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý: 

- Fed giảm lãi suất về 0%, tung chương trình mua trái phiếu không giới hạn để cắt giảm chi phí lãi 

vay và thiết lập các chương trình đảm bảo dòng chảy tín dụng vào tháng 3/2020; 

- Nền kinh tế toàn cầu đứng trước suy cơ suy thoái, sự suy yếu kinh tế của một số quốc gia và 

những bất ổn về thương mại sẽ ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ cũng như dịch chuyển dòng 

vốn ngoại. 

- Tăng trưởng tín dụng Việt Nam dự báo sẽ gặp khó khăn trong 6 tháng đầu năm. 

2. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020: 

Các mục tiêu năm 2020: 

Chỉ tiêu (theo BCTC hợp nhất) ĐVT TH 2019 KH 2020 % Cùng kỳ 

Doanh thu BH & CCDV Trđ 18,274,374 14,762,681  81% 

LNTT Trđ 274,785 125,256  46% 

LNST Trđ 233,332 107,891  46% 

TN Cổ đông Cty mẹ Trđ 153,667 71,878  47% 

Cổ tức %/VĐL Dự kiến 10% Dự kiến 7%  

(*): Kế hoạch trên sẽ được cập nhật và điều chỉnh khi thị trường có sự biến động lớn.  

Không bao gồm việc hạch toán hiệu quả dự án 104 Phổ Quang. Dự kiến lợi nhuận là 56,9 tỷ đồng. 
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Phương hướng nhiệm vụ năm 2020: 

(1) Tập trung theo dõi, cập nhật, phân tích dự báo, chia sẻ thông tin kịp thời về tình hình thị trường, 

chính sách Chính phủ và Nhà sản xuất để đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp với khủng hoảng. 

(2) Làm việc với các đơn vị thành viên, các bộ phận về việc thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch và các giải 

pháp thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch 2020 toàn hệ thống. 

(3) Tập trung nguồn lực đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các lĩnh vực kinh doanh của 

SAVICO để có chỉ đạo kịp thời nhằm tăng tích lũy tiền mặt tối đa, đảm bảo sự an toàn cho doanh 

nghiệp, tồn tại qua giai đoạn khó khăn hiện nay. 

(4) Tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin toàn hệ thống thông qua các group, diễn 

đàn chia sẻ trực tuyến (câu lạc bộ, zalo, facebook, viber…). Nghiên cứu và đầu tư cho các giải pháp 

công nghệ nhằm gia tăng tương tác, phục vụ khách hàng và tăng doanh thu. 

(5) Phát triển mạng lưới: Cập nhật, theo dõi, hỗ trợ nhằm đảm bảo các dự án đang triển khai xây dựng, 

đi vào hoạt động tại thời điểm phù hợp, giảm thiểu tối đa tổn thất cho doanh nghiệp mới. 

(6) Đối tác chiến lược: 

- Đẩy mạnh làm việc với các Ngân hàng để có hỗ trợ điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và giãn kỳ 

hạn thanh toán nợ, giữ nguyên nhóm nợ… 

- Duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác ngân hàng chiến lược hiện hữu, tìm kiếm đối tác bổ sung 

để gia tăng hạn mức tín dụng với lãi suất ưu đãi, đảm bảo dòng tiền hoạt động. 

- Nghiên cứu về việc hợp tác chiến lược với các Công ty Bảo hiểm. 

(7) Tăng cường vai trò quản lý của công ty mẹ tới các đơn vị thành viên, nâng cao hệ thống quản trị: 

thực hiện số hóa (ERP, ứng dụng SQL, Power Bi) trong việc xử lý số liệu, báo cáo hàng tháng… để 

phục vụ yêu cầu quản trị. 

Giải pháp hoạt động 

Lĩnh vực Dịch vụ - Thương Mại:  

Công tác dự báo: Liên tục cập nhật, dự báo, nắm sát tình hình kế hoạch sản xuất, chính sách của nhà 

máy để có chính sách đặt hàng, tồn kho tối ưu, bảo đảm dòng tiền kinh doanh và các khoản vay đáo hạn 

phù hợp. 

Quản lý đặt hàng, tồn kho: 

- Đơn vị tận dụng mọi cơ hội  đẩy mạnh công tác bán hàng, giải quyết nhanh hàng tồn kho lâu 

ngày; thiết lập kho chung, tăng cường việc trao đổi hàng hóa giữa các đơn vị kinh doanh trong 

cùng một thương hiệu nhằm hỗ trợ giải quyết tối đa hàng tồn kho (nếu có). 

Công tác quản trị hoạt động: 

- Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch marketing chi tiết cho bộ phận kinh doanh/ dịch vụ, 

đặc biệt tăng cường đẩy mạnh các hoạt động marketing online. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản trị, điều hành nhằm nắm bắt thông tin 

và ra quyết định kịp thời. Họp online qua các ứng dụng Zoom, Viber, quản lý hiệu quả làm việc 

nhân viên, online thông qua ứng dụng Trello… 

- Cập nhật, tối ưu hóa nội dung Website, tăng cường các hoạt động thương mại điện tử để xây 

dựng, quảng bá hình ảnh, gia tăng tương tác với khách hàng (tư vấn online, chia sẻ thông tin…). 
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Quản trị chi phí, dòng tiền: 

- Tăng cường đàm phán, làm việc với các Ngân hàng để có hỗ trợ điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 

và giãn kỳ hạn thanh toán nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ (Chỉ 

thị 11/2020/CT-TTg). 

- Chủ động gửi đề nghị các đối tác xin miễn giảm chi phí thuê mặt bằng. 

- Chủ động rà soát và cắt giảm chi phí hoạt động toàn hệ thống theo tinh thần cắt giảm, tiết kiệm 

tối đa nhằm đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và vượt qua những khó khăn, tác động do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19. 

- Xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng tuần/ tháng, chủ động phối hợp giữa các bộ phận để đánh giá 

khả năng xoay vòng vốn để chủ động thu – chi, tránh áp lực thanh toán. 

- Đôn đốc và có các giải pháp phù hợp thu hồi các khoản công nợ, không để nợ tồn đọng kéo dài. 

Đồng thời đàm phán với nhà cung cấp để kéo dài thời hạn thanh toán nợ. 

- Tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi từ Chính Phủ để giảm, hoãn đóng các khoản chi 

phí như BHXH, BHYT, BHTN, các loại phí công đoàn, thuế VAT (nếu có). 

- Dừng, hoãn việc đầu tư, mở rộng nếu chưa thật sự cần thiết; tiết giảm các chi phí chưa thực hiện 

như: chi phí tiếp khách, hội nghị, nguyên nhiên liệu, đào tạo, du lịch, nghỉ mát, … 

- Phối hợp hỗ trợ công tác quản trị tài chính tại từng đơn vị, hoạt động thương mại điện tử để xây 

dựng, quảng bá hình ảnh, gia tăng tương tác với khách hàng (tư vấn online, chia sẻ thông tin…)  

Phát triển mạng lưới: Rà soát và tạm dừng đầu tư các dự án mới, cân nhắc điều chỉnh kế hoạch, lộ 

trình cụ thể các dự án đang đầu tư để quyết định tiếp tục hay tạm ngưng phù hợp. 

Nhân sự: 

- Phối hợp với từng đơn vị thực hiện việc đánh giá, rà soát, sắp xếp lại định biên nhân sự cho từng 

phòng ban, đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân nhằm tinh gọn bộ máy, tăng năng suất 

lao động. 

- Cân đối, giảm quỹ lương năng suất dựa vào tình hình, hiệu quả kinh doanh thực tế. 

- Nâng cao vai trò công đoàn, đoàn thanh nhiên, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận 

chung tay cùng Công ty trong việc nghiên cứu, xem xét cắt giảm 10%- 30% tổng thu nhập hàng 

tháng của toàn thể CB CBNV Công ty ở mức tỷ lệ phần trăm theo từng cấp bậc hợp lý. Hoặc cắt 

giảm ngày làm việc hoặc làm việc luân phiên hoặc cho nghỉ việc tạm thời. 

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cập nhật kịp thời tình hình diễn biến dịch bệnh, 

hướng dẫn chủ động cách phòng tránh, tạo sự an tâm cho toàn thể nhân viên, khách hàng. 

Thường xuyên nhắc nhỡ, quản lý chặt chẽ nhân viên, chủ động phòng tránh, khai báo khi có triệu 

chứng. Chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp ứng phó cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là cách ly 

tạm thời hoặc được yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động Công ty do đại bệnh Covid-19. 

Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản: 

1. Duy trì công suất khai thác tối đa các mặt bằng, văn phòng cho thuê, hoàn tất các thủ tục pháp lý để 

hạch toán dự án bất động sản. 

2. Tiếp tục triển khai các dự án: 

- Dự án 104 Phổ Quang: Đã hoàn tất các khoản thu với đối tác Novaland; Dự án cũng đã được đối 

tác triển khai hoàn thiện, tuy nhiên các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất để chuyển giao, hạch toán  
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doanh thu, lợi nhuận; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác Novaland thực hiện các thủ tục 

chuyển nhượng phù hợp quy định hiện hành. 

- Dự án Mercure Sơn Trà: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quy hoạch để tiếp tục phát triển dự án. 

- Dự án Nam Cẩm Lệ: Hoàn tất pháp lý chuyển nhượng cho DanaFord; Hoàn thiện giải pháp kinh 

doanh cho phần diện tích đất còn lại. 

- Dự án Long Hòa – Cần Giờ: Tiếp tục thực hiện các thủ tục điều chỉnh lại thiết kế quy hoạch 1/500 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Lĩnh vực Dịch vụ Tài Chính:  

1. Chương trình hợp tác với ngân hàng chiến lược: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chương trình 

hợp tác chiến lược với Vietinbank, Vietcombank đối với các đơn vị thành viên. Làm việc với các đối 

tác Ngân hàng chiến lược bổ sung (ưu tiên ngân hàng nước ngoài) nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt 

động, phân luồng dòng vốn và gia tăng lợi ích cho toàn hệ thống. 

2. Cập nhật thông tin liên quan hoạt động tài chính của các đơn vị để lưu ý, đề xuất kịp thời cho Ban 

điều hành của SAVICO và các đơn vị về các rủi ro tài chính có thể xảy ra. 

3. Phối hợp các lĩnh vực đánh giá, phân tích hiệu quả đầu tư và xây dựng Kế hoạch tài chính dài hạn 

song song với Kế hoạch đầu tư các lĩnh vực. 

4. Gia tăng công tác quản trị nguồn vốn, dòng tiền và hiệu quả đầu tư: Tập trung thu đúng và đủ cổ tức 

các đơn vị trong hệ thống và danh mục đầu tư chứng khoán. Định hướng kế hoạch thu cổ tức năm 

2020 trong các năm tiếp theo. Chủ động phân bổ dòng tiền phù hợp với kế hoạch phát triển các dự 

án của Công ty. 

Công tác quản trị tham mưu: 

1. Các bộ phận Dịch vụ Thương mại, Tài chính Đầu tư, Kế toán, Kiểm soát nội bộ tăng cường công tác 

theo dõi, hỗ trợ các đơn vị mới, các đơn vị đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tham 

mưu và hỗ trợ nâng cao hiệu quả tại các đơn vị. 

2. Ban điều hành phối hợp với Giám đốc, Phó giám đốc các bộ phận xây dựng kế hoạch hành động 

cho chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020 – 2025. Từ đó đề ra giải pháp kinh doanh phù 

hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. 

3. Đẩy mạnh các kênh tuyển dụng nhân sự song song với điều chỉnh chính sách nhân sự, quy hoạch 

nhân sự và đào tạo nhằm giữ và thu hút nhân sự giỏi. 

3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUNG DÀI HẠN: 

Định hướng chiến lược 2020 – 2025: 

- Tiếp tục khẳng định vai trò là nhà đầu tư tiên phong, xây dựng  công ty phát triển toàn diện, vững 

mạnh về tổ chức, là công ty đại chúng có thương hiệu uy tín. 

- Xây dựng danh mục thương hiệu kinh doanh hiệu quả kết hợp hoạt động M&A để phát triển hệ 

thống, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng riêng. 

- Nâng cao và hội nhập về hệ thống quản trị: 

 Công ty mẹ thực hiện số hóa, quản trị tri thức để phục vụ yêu cầu quản trị và phát triển các 

sản phẩm giá trị gia tăng. 

 



. CAc don vi thanh vien thuc hi€n s6 hoa (ERP, kenh bdn hdrng online, apptucrng tdc...)vd
b6n hdng, dich vu vd chdm soc khdch hdng.

- Tuy6n dung vd giir chan ngu'cri'tai tr6n ccv sd chinh s6ch chia sd loi ich, tim ki6m vd xdy dung
nhirng chinh s6ch canh tranh O6 tfru h0t vd giir nhan sqr cho muc ti6u 6n dinh vd phdt tri6n bAn
v0ng he th6ng.

- Hai hoa loi ich c0a khdch hdng, d6i tdc, c6 dOng, nguoi lao dOng vdr gi5 tri bdn v0ng ctia COng

ty.

Yy:1ill q!i9l lygc 2020 - 2025:

Chi ti6u K6t qui thqc hi6n
2015-2020

MUc ti6u
2020 -2025

SO Oqi ly 6 t6 todrn h6 th6ng

Th! phan sb vi![todn thi trucrng
(VAMA + HTC)

Toc dQ tdng doanh thu binh quin

ROA binh quin

ROE binh qudn

CO tucl VDL binh qudn hing ndm

Tdng tu.25 l6n 52 dqi ly

7,8 - 10,10k

18,2%

4,7%

15,4%

13,0%

Ting tir 52 l6n 72 dei lil

Tt^u 9,0 - 10,0o/o

TiP 9 - l2%olndm

Tu 5% tr& l6n

Tir 15% tr& l6n

Til 12% tr& l6n

IV. GIAI TRiNH Y TICN KIEM TOAN:

NQi dung cAn gidi trinh: khdng co.
, ,,a

Theo y kien c0a Cong ty TNHH KPMG - t6 chuc ki6m to6n bdo c5o tdi chinh rieng vd hEp nhAt crla
SAVICO thi c6c biio c6o tdi chinh ri6ng, hop nfrAt Oa phdn 5nh trung thuc vdr hqp l1i, tren cdc khia
cgnh trong ydu, tinh hinh tai chinh cria C6ng ty C6 phAn Dich vq T6ng hEp Sdi Gdn tai ngdy 31 thdng
12 ndm 2019, ket qud hoqt dOng kinh doanh, hop nh6t vd luu chuydn ti€n te cho nim k6t th0c cirng
ngay, phi hcrp vcri c6c ChuAn muc K6 to6n ViOt Nam, Ch6 d9 Ke todn Doanh nghiOp Vi€t Nam vdr

cdc quy dinh phap ly co lien quan diin vi€c ldp va trinh bdy bdo c6o tdi chinh.

Tren dAy la biio c6o vd d6nh gid cOa Ban T6ng Gi6m d6c ndm 2019, muc ti6u, phucrng hucrng ndm
2020 vd dinh hucrng chien luoc 2020 - 2025 cia Cong ty c6 ph6n Dich vu T6ng hqp Sdri Gon
(sAVrco).
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Y cP DVTH sAr cdN ceNG nd.t xA ngt cnt Ncnia vIFT NAM
DOc lffp - Tu do - Hanh phrlc

TP.HA Ch{ Minh, ngdy 28 rhdng 05 ndm 202A

IG THI.IONG NItN 2O2OKinh.,trinh: EAI HQI DONG CO DON

cONc ry cO pHAN DICH vu rONG Hop sAI GoN

BAo cAO
HOAT DQNG CUA BAN rrfVr SOAT NAVI 20te

av i ' t, 1: -r., aCdrt qu quy€n hqil vd trdch nhi€m crta Ban ki€m sodt quy dinh tqi Ei€u lQ C6ng

ty cO phdn Dich v4 Tiing hqp Sdi Gdn (Savico) duqc s*a diii ldn 9 ngdy

0t/04/2016;

Cdn cfi Nghi quy€t Dqi h\i d6ng 
"ii 

d6ng thudng niAn Savico ndm 2019.

Ban Ki6m so6t b5o c6o tru6c Dai hQi ttdng cO dOng ki5t qun ki6m tra, gi6m sfit citc

m{t hoat clQng trong ndm20l9 cria CTCP Dich vp T6ng hqp Sdi Gdn (Savico) nhu sau:

^,1. HOAT DQNG CUA BAN KrEM SOAT NAM 2019

Nhffn sg Ban ki6m so6t

- Nhdn sg Ban ki6m so6t nhigm ky 3 (2015 - 2020) ti6p tec c6 ss bi6n dQng d n[m
2019.

o Tir sau DHECE ndm 2}lg,Ban ki€m soSt (BKS) hopt ttOng v6i 04 nhdn sg g6m

bd Nguy6n Nhu Anh (Trucrng ban), 6ng Nguy6n Thrii Hda (Thnnh vi6n), bd Dinh

Truc Phuong (Thdnh vi€n) vd bd Hodng Thi Thu Hucrng Ghdnh vi€n).

. Ngdy 0110712019, Ong Nguy6n Th6i Hda - thdnh vi6n Ban kiiSm so6t cria Cdng

ty tu ngdy 2410412015 (DHDCD 2015) - dd xin tt nhiQm.

. D6n thdng 07/2019, Ban ki€m so6t dugc b6 sung I nh8n sU ld Bd Dodn Nhat

Minh Thu th6ng qua hqp tl6ng thu6 chuy6n gia h6 trq cdng viQc cho Ban Ki0m
so6t. Bd Minh Thu c6 tr6ch nhiQm thpc hiQn c6c nhiQm vp md Ban ki6m so6t dd

ph6n c6ng cho 6ng Nguy6n Th6i Hda. Bd Minh Thu ld chuy€n vi6n b0 phfln

Ki6m so6t nQi bQ cria Savico tir ndm 2015, c6 kinh nghiQm tdi chinh ki5 to6n vd

cdng t6c ki6m so5t, cing vdi nhirng kinh nghiQm vd hi6u bitit vC COng ty m9 vd

todn b0 hQ th6ng c6c doanh nghiQp c6 vdn g6p cria Savico, da h6 trg BKS hodn

thanh t6t c6c nhiem vp gi6m s6t md DHECD 201,9 dd giao.

- Nhi€m vq cria m6i tnann vi6n trong Ban ki6m so6t dugc quy dinh chung trong Bi0n

b6n cuQc hgp cria Ban KiiSm sorlt t4i ngiry 2610712018. Ngodi ra, tqi c6c lcj' hgp trong

ndm cta Ban Kii5m so6t, m6i thdnh vi6n d€u dugc giao circ nhiQm vu cu thti php
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thuộc vào số lượng và nội dung các Nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng 

quản trị cũng như đặc điểm của các vấn đề phát sinh tại Savico ở từng kỳ. 

Hoạt động của Ban kiểm soát  

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị, tham gia các buổi 

kiểm phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và các buổi sơ kết, 

tổng kết hoạt động kinh doanh, để tiếp cận, nắm bắt và ghi nhận kịp thời tình hình 

hoạt động kinh doanh của Công ty.  

- Từ sau ĐHĐCĐ2019 cho đến thời điểm báo cáo, Ban Kiểm soát đã tổ chức 6 lần 

họp để lập kế hoạch, thực hiện công tác kiểm soát và thông qua nội dung kết quả 

kiểm soát hoạt động của Savico 06 tháng đầu năm 2019, 09 tháng đầu năm 2019 và 

cả năm 2019. 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng tại Văn phòng 

Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt 

công tác kiểm tra, giám sát.  

Các nội dung công tác kiểm soát chủ yếu mà Ban Kiểm soát đã thực hiện gồm: 

 Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2019 đối với HĐQT và Ban TGĐ.  

 Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng Quản trị, Ban TGĐ trong năm 2019 theo các quy định của pháp luật và 

của Công ty.  

 Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp của các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo 

cáo tài chính năm đã được công ty kiểm toán KPMG soát xét/kiểm toán. 

 Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.  

 Kiểm soát tính tuân thủ của Công ty về công bố thông tin của Công ty theo các 

quy định của pháp luật; về việc tuân thủ chế độ kế toán; tuân thủ các quy định 

trong Điều lệ Công ty và trong Quy chế tài chính và Quy chế quản lý vốn và 

Người đại diện vốn đã ban hành. 

 Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGĐ Công ty về các vấn 

đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.  

 

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nhân sự HĐQT 

- Từ sau ĐHĐCĐ năm 2019, HĐQT hoạt động với 08 thành viên, trong đó có 02/08 

thành viên HĐQT độc lập và chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Bình Minh.  

- Ngày 28/9/2019, Ông Nguyễn Bình Minh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch – Thành viên 

Hội đồng Quản trị Công ty do có sự phân công và điều động của UBND TP.HCM 

sang công tác tại doanh nghiệp khác nên không tiếp tục giữ vai trò đại diện vốn của 

Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty. 
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- Ngày 30/09/2020, 07/08 thành viên HĐQT đã nhất trí bầu Ông Mai Việt Hà giữ vị 

trí Chủ tịch HĐQT của Savico.  

- Như vậy, từ tháng 10/2019, HĐQT hoạt động với 07 thành viên, trong đó có 02/07 

thành viên HĐQT độc lập. Tỷ lệ 02/07 gần tương đương tỷ lệ 1/3 số thành viên 

HĐQT là thành viên độc lập theo quy định. 

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT 

- Năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 07 phiên họp trực tiếp, 25 lần 

trưng cầu ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành 103 văn bản, bao gồm: 40 

Nghị quyết, 63 Thông báo liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao và nhân sự 

Đại diện vốn, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, sửa đổi Quy chế Quản lý 

tài chính, Quy chế kiểm soát viên, các nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động 

của Công ty. 

- Theo Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ tài liệu 

và các thông tin để có thể đưa ra quyết định. Việc tổ chức họp và ban hành các văn 

bản của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Các quyết định/thông báo của Hội đồng quản trị được thông qua bằng hình thức lấy 

ý kiến bằng văn bản đều có sự giám sát, kiểm phiếu từ đại diện Ban Kiểm soát.  

- Tiểu ban Lương, Thưởng, Nguồn nhân lực do thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

phụ trách đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao liên quan 

đến chính sách lương, thưởng tại Công ty.  

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGĐ trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban TGĐ chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi 

hoạt động của Công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ;  

- HĐQT thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các 

Quyết định và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp.  

- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh 

của Công ty nhằm đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ 

thông qua, đồng thời với việc phát triển, mở rộng hệ thống. 

2.1 Kết quả thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 

2019: 

2.1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê 

duyệt: 

Các chỉ tiêu kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 
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Các chỉ tiêu chính 
KH 2019   

(triệu đồng) 

TH 2019  

(triệu đồng) 

TH2019/KH2019  

(%) 

TH2019/TH2018  

(%) 

Doanh thu BH & DV 18.192.619 18.274.374 100,4% 122,8% 

Lợi nhuận trước thuế   272.774   274.785  100,7% 75,8% 

Lợi nhuận sau thuế  241.144   233.332  96,8% 77,7% 

Thu nhập cổ đông 

công ty mẹ 
 142.839   153.667  107,6% 88,8% 

 

Doanh thu BH & DV của toàn hệ thống Savico năm 2019 vượt 0,4% kế hoạch và gia 

tăng so với 22,8% năm 2018; Lợi nhuận trước thuế năm 2019 vượt 0,7% kế hoạch, 

giảm 24,2% so với năm 2018; Thu nhập cổ đông công ty mẹ vượt 7,6% kế hoạch và 

giảm 11,2% so với năm 2018. 

Năm 2019, hoạt động dịch vụ bất động sản tăng trưởng tốt, hệ thống Savico tiếp tục 

được mở rộng với việc khai trương và đưa vào hoạt động 5 đại lý ô tô 2S-3S trong năm 

2019 và 2 đại lý trong tháng 3/2020, sản lượng xe ô tô tiêu thụ tăng mạnh 28,3% so với 

năm 2018, thị phần ô tô của Savico trong toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng - đạt 

12,5%, tăng 1,6 điểm % so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA), đạt 10,1%, tăng 1,1 điểm % 

so với cùng kỳ (Báo cáo VAMA + HTC). Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất tiếp tục gia 

tăng nguồn cung, gia tăng áp lực bán hàng tạo nên sự cạnh tranh gay gắt về giá, lãi gộp 

giảm, tồn kho cao… khiến hiệu quả của hầu hết các đơn vị kinh doanh ô tô trong hệ 

thống giảm, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh xe nhãn hiệu Toyota. Thêm vào đó, lãi 

suất vay năm 2019 tăng 0,5% - 1% khiến chi phí lãi vay gia tăng cũng là nguyên nhân 

dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận so với năm 2018 của toàn hệ thống. 

Tình hình tài chính 

Tổng tài sản và nguồn vốn trên BCTC hợp nhất tại 31/12/2019 là 4.728.037 triệu đồng, 

tăng 372.387 triệu đồng. Trong đó, tài sản gia tăng chủ yếu ở khoản mục hàng tồn kho; 

vốn chủ sở hữu gia tăng 104.665 triệu đồng và nợ phải trả tăng 267.723 triệu đồng chủ 

yếu là sự gia tăng của khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động. Tỷ lệ nợ phải trả/tổng 

tài sản tại ngày 31/12/2019 là 65,32%, tăng 0,9 điểm % so với cuối năm 2018. 

Tổng tài sản và nguồn vốn trên BCTC riêng tại 31/12/2019 là 1.306.003 triệu đồng, 

tăng 25.161 triệu đồng. Trong đó, tài sản gia tăng chủ yếu ở khoản mục tiền và các 

khoản tương đương tiền; vốn chủ sở hữu tăng 37.534 triệu đồng từ nguồn lợi nhuận sau 

thuế; nợ phải trả giảm 12.374 triệu đồng do không còn nợ vay ngắn hạn như năm 2018. 

Tỷ lệ nợ/ tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là 42,22%, thấp hơn so với mức 44% ở cuối 

năm 2018. 

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: 
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Chỉ tiêu Đvt 
Công ty mẹ Hợp nhất 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 

Hệ số thanh toán hiện hành lần 0,39 0,45 0,97 0,97 

Tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu % 4,26% 0,00% 106,39% 117,97% 

Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng tài sản % 44,02% 42,22% 64,76% 65,32% 

Hệ số thanh toán lãi vay từ EBIT lần 12,51 31,35 5,26 3,12 

ROE % 6,41% 11,77% 21,35% 14,7% 

ROA % 3,59% 6,7% 5,53% 5,14% 

Thu nhập/cổ phần (EPS) đ/CP   6.425 5.537 

Năm 2019, tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống tăng từ mức 106,39% lên 

117,97%, hệ số thanh toán lãi vay giảm từ mức 5,26 lần xuống còn 3,12 lần là do các 

nhà sản xuất tiếp tục gia tăng nguồn cung, gia tăng áp lực bán hàng tạo nên sự cạnh 

tranh gay gắt, khiến cho lượng hàng tồn kho tăng cao, chi phí lãi vay tăng mạnh so với 

năm 2018 (chi phí lãi vay năm 2019 là 129.632 triệu đồng, tăng 44.675 triệu đồng so 

với năm 2018). Cùng với việc hiệu quả kinh doanh giảm, các chỉ số hiệu quả sử dụng 

vốn ROE, hiệu quả sử dụng tài sản ROA và thu nhập trên cổ phần EPS đều sụt giảm so 

với năm 2018.  

Ở Công ty mẹ, các chỉ tiêu hệ số thanh toán lãi vay, ROA, ROE lại tăng so với năm 

2018 do lợi nhuận của công ty mẹ tăng (lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ năm 2019 

đạt 86.606 triệu đồng, tăng 89,1% so với năm 2018) - nguyên nhân chủ yếu là do sự gia 

tăng khoản thu nhập cổ tức so với năm 2018. Cùng với việc hiệu quả kinh doanh tăng 

(lãi gộp hoạt động kinh doanh tăng 3,9% so với năm 2018), việc tất toán các hợp đồng 

vay ngắn hạn đã giúp cho chỉ số thanh toán lãi vay tăng mạnh so với năm 2018. 

Kết quả kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính nêu trên cho thấy Savico có đủ 

nguồn lợi nhuận để chia cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 15% đã được ĐHĐCĐ năm 2019 

thông qua.  

 

2.1.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 

Trích lập các quỹ 

Công ty đã thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi; quỹ hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 đúng với Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2019. Cụ thể như sau: 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ 2019 

Thực hiện Thực 

hiện so 

với 

Nghị 

quyết 

1 Trích quỹ phúc lợi - khen thưởng (5%) đồng 2.285.391.655  2.285.391.655 100% 

2 
Trích quỹ hoạt động của Hội đồng 

quản trị và BKS (4%) 
đồng 1.828.313.324  1.828.313.324 100% 

3 

Bổ sung kinh phí hoạt động của 

HĐQT, BKS do vượt kế hoạch (10% 

phần vượt kế hoạch thu nhập cổ đông 

Công ty mẹ) 

đồng 5.300.289.667 5.300.289.667 100% 

Chi trả cổ tức 2018: 

Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đã được chi trả cho cổ đông vào tháng 08/2019 với tỷ lệ 

15%/vốn điều lệ tương ứng 37.463.260.500 đồng, đúng theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông 2019.  

2.2 Thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất  

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019. Theo ý 

kiến của BKS, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công 

ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình kinh doanh 

2019 và tình hình tài chính tại ngày 31.12.2019. 

Năm 2019, Savico đã tạm trích Quỹ Phúc lợi – Khen thưởng 4.330.316.131 đồng, tương 

đương 5% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Riêng của Savico. Mức trích lập Quỹ Phúc 

lợi – Khen thưởng năm 2019 được Hội đồng quản trị Savico báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 

2020 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SVC ngày 18/05/2020. 

2.3 Kết quả thực hiện công bố thông tin của Công ty 

Hoạt động công bố thông tin của công ty được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định của 

cơ quan quản lý đối với công ty niêm yết quy mô lớn.  

3. KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:  

- Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã có những nỗ lực trong việc triển khai hàng loạt 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống. Một số nội dung thực hiện 

như: 

(1) Thực hiện giao KPI cho từng nhóm đại diện vốn căn cứ vào tình hình kinh 

doanh của từng doanh nghiệp;  

(2) Hoàn thành việc khảo sát, xây dựng khung hệ thống ERP với 5 module. Đến 

nay, hệ thống doanh nghiệp kinh doanh xe nhãn hiệu Ford và nhãn hiệu 

Volvo đã hoàn tất việc áp dụng ERP, các doanh nghiệp còn lại trong hệ 

thống đang áp dụng ERP theo lộ trình đăng ký.   
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(3) Hoàn thành việc thành lập bộ phận Tài chính – Đầu tư chịu trách nhiệm quản 

lý, phân tích tài chính các khoản đầu tư ra ngoài và các dự án đầu tư của 

Savico;  

(4) Tổ chức công tác kiểm soát các doanh nghiệp trong hệ thống một cách thống 

nhất, vừa đảm bảo các nội dung kiểm soát cơ bản, vừa bám sát đặc điểm của 

từng doanh nghiệp. Nhờ vậy, hiệu quả kiểm soát hệ thống được nâng cao 

hơn - (*) Tổng Giám đốc phê duyệt các nội dung cơ bản phải được kiểm soát 

tại các doanh nghiệp trong hệ thống trên cơ sở định hướng rủi ro; (*) xác 

định các rủi ro trọng yếu dựa trên báo cáo của các Ban kiểm soát tại các 

doanh nghiệp và thông tin cho các đại diện vốn; (*) họp trao đổi kế hoạch 

hành động phù hợp để có thể giảm thiểu các rủi ro; (*) công tác đào tạo 

nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng kiểm soát được chú trọng. 

- Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng đã có các bước chuẩn bị để thành lập bộ 

phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán 

nội bộ. 

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực nêu trên của Ban Tổng Giám đốc Savico 

nhằm nâng cao hơn chất lượng và năng lực kiểm soát hệ thống. Điều này đặc biệt quan 

trọng khi quy mô và sự phức tạp của hệ thống ngày càng gia tăng. 

Trong thời gian sắp tới, công tác phát triển hệ thống sẽ phụ thuộc nhiều vào (1) hiệu 

quả của công tác nghiên cứu, dự báo; (2) Chất lượng kết quả tìm kiếm quỹ đất để phát 

triển dự án; (3) Nguồn Nhân sự cấp cao và nhân sự bán hàng, kỹ thuật viên đạt chuẩn 

để vận hành hoạt động sau khi hoàn tất đầu tư dự án; (4) Năng lực của các thành viên 

Ban Kiểm soát; (5) Tính phù hợp của các nội dung quy định tại Quy chế quản lý vốn 

và Người đại diện vốn đối với những thay đổi liên tục của thị trường, của hoạt động 

kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh xe nói riêng. Vì vậy, Ban kiểm soát đưa 

ra một số khuyến nghị sau:  

- Đẩy nhanh việc áp dụng ERP tại tất cả các doanh nghiệp thành viên nhằm đạt được 

tính đầy đủ và tính thống nhất của thông tin thu thập, đồng thời sử dụng lợi thế quy 

mô của hệ thống để cải thiện hiệu quả quản trị. Ngoài ra, xem xét việc thành lập bộ 

phận R&D để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo nhằm gia tăng sức 

mạnh hệ thống. 

- Xem xét phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân lực) phù hợp cho việc tìm kiếm quỹ đất 

đầu tư. 

- Xây dựng Kế hoạch nhân sự nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển hệ thống mạng lưới; 

đặc biệt xem xét việc xây dựng kế hoạch phát triển năng lực quản trị và năng lực 



kii5m-so6t e5i vOi dQi ngfi nhdn sg tpi Cdng ty mQ drip ring nhu cAu nhdn luc ph6t

trii5n c6c dU 6n.

- Xem xdt viQc thdnh lflp T6 rd soiit nQi dung Quy chO qu6n ly v6n vi Nguoi rtai diQn
A,

vOn vdi su tham gia cta nhi€u b0 phfln chuy6n m6n d6 dinh ky d€ xu6t nhtng thay
COi cAn thitit nhim dhp tmg nhirng y6u cAu mdi ph6t sinh tir ho4t dQng kinh doanh
,l
(neu co). .'

Kinh thua D4i HQi D6ng CO O6ng.

TrCn ddy ld nhirng nQi dung chri y6u vC tet qu6 ho4t <10ng ki6m so6t ndm 2019,Ban
Ki0m So6t b6o c6o v6i Dai HQi D6ng Cd OOng thudng ni6n ndm 2020,trdn trgng tiOp

thu 1f kitin d6ng gOp cria Quy cd ddng.
'$ k - -.rtXin cdrn crn quy C6'd6ng d5 dgc vd ling nghe, kfnh chric Dai hQi thdnh c6ng t6t

," d-ep.

Noi nhQn:

- I,{hu ffAn;

- ThdnhviAn BKS;

- Ltru" .

TM. BAN KIEM SOAT

TRTIOI\{G BAN

NGUYEN NHI'ANH



cONc rY co psAx
DICH VU TONG HQP SAI GON

SAVICO

cONc HoA xa uOr cHU Ncuia vrBr NAM
DQc Lflp - Tu Do - H4nh Phric

36: zIQ /TTT-HDQT-SVC Tp HCM, ngdy /\' thdng f na* 2020

Tornixn
DAr HQr DONG C6 OOXG THUONG NrfiN XArvr 2020

V/v th6ng qua B6o c6o thi chinh nim 2019

' Kfnh gai: Eg.I HQI DONG CO OONC

F\.

- Can cf Di0u lQ C0ng ty cd ph6n dich vu t6ng hqp Sdi Gon (sau ddy gqi tit ld "Savico")
,).

thdng qua lan ddu ngdy 0811012004, sfta d6i l6n 9 ngdy 011412016;

- Can cri 86o c6o tdi chinh ndm 2019 cua Savico dd dugc C6ng ty TNHH KPMG kiOm
to6n.

Theo d6, dcyn vi ki6m to6n c6 y ki0n nhu sau:

"Bdo cdo tdi chinh hop nhtit dd phdn dnh trung thlrc vd hqp ty, tuAn cac khia cqnh:.
trong yeu, rinh hinh tdi chinh hqp nhat cua Cong ty Co phdn Dich v4t T6ng hgp Sdi Gon
vd cac Cong ty con t7.ti ngdy 3l thdng l2 ndm 2019, kAt qud hoqt dQng kinh doanh hqp
nhtfu vd ltru chuy€n ildn t€ hqp nhat trong ndm k\t thtic ci.mg ngdy, phit hqp voi cdc
Chudn mtrc K€ todn ViQt Nam, Che dO KA rcdn Doanh nghiQp ViQt Nam vd citc quy
dinh phdp ff co tiAn quan d€n viQc tqp vd trinh bdy Bdo cdo tdi ch[nh"

Nay, H6i d6ng quan trf kinh trinh D4i hQi d6ng cd ddng xem x6t vd thdng qua
86o c6o tdi chinh ndm2019 ctra Savico dd duoc kiOm to6n.

Trdn trong

Noi nh4n:
- Nhu tr€n
- Luu'

TM. HOI DONG QUAN TRI
-E

HU TICH 6*-

ffifr
Tpcr vv rdnmrqtl;

w#,ry
Mai Vi6t Hlr



CONG TY CO PHAN
DICH VU TONG HOP SAI GON

SAVICO

s6, RO /TTr-HDer-svc Tp HCM, ngdy 48 rhdng 5 ndm 2020

TornixH
V/v Dd xu6t phan phiii tqi nhugn nim 2019

Kinh sai: DAI HQI DONG C6 OONC

Can cu kdt qud ho4t dQng kinh doanh nam 2019 cua C6ng ty Cd phAn Dich vu TOng hqp Sdi Gdn -
86o c6o tdi chinh ri6ng vd 86o c6o tdi chinh ho-p nhAt cta Savico dd duoc kiOm to6n;

Nay, -kinh trinh Dai h6i -dOng cO d0ng C6ng ty c6 phAn Dich vr,r T6ng hqp Sdi Gon Phuong 6n
ph6n phiii lqi nhufln nim 2019, nhu sau:

I. Loi nhuflh hlp nh6t loirn hQ thiing Savico nim 2019

:. 1. Lqi nhuAn tru'6'c thu6 hop nh6t

I .l . Lqi nhuAn truoc thu€ cua c6c c6ng ty con

1.2. Thu nh4p tu c6c c6ng ty li6n k6t

1.3. Loi nhuAn truoc thu6 cria ri6ng Savico

2. ThuG thu nhip doanh nghiQp hqp nh6t

2.1. ThuO thu nh4p doanh nghiQp hi6n hdnh

2,2. Thu€thu nlrAp doanh nghi6p hodn lai

3. Lqi nhuin sau thu6 hcrp nhft
3.1 . Lc.ri nhuAn sau thu6 ctra cd d6ng khOng ki6m so6t

3.2. Lot nhudn sau thu6 thu6c Savico

II. Xric tlinh lqi nhu$n phf,n ptriii cfla nim 2019

1. Loi nhudn sau thu6 hqp nhAt thu6c Savico (Thu nhQp CD Cry m) 153.667.014.972 d6ng

2. Loi nhuAn sau thu6 cua Savico con d0 lai tai cdng ty con, LDLK 67.060.692.359 ddng

3. Lgi nhu4n sau thu6 ri€ng ctra Savico (di.tng r1€ phdn pnAi fry 86.606.322.613 d6ng

III. Phucrng rin phAn ptriii tqi nhu$n nflm 2019

cOxc HoA xA sOr cnu NGHIA vrET NAM
DQc Ldp - Tu Do - Hanh Phfc

1. Trich l$p crlc quy

1 .1. Qu! DAu tu ph6t tri€n

1.2. Qu! Phric lqi - Khen thucrng (IL3 x 5%)

1.3. Kinh phi ho4t d6ng cua HDQT vd BKS (II.3 x 5%)

2. Chia c6 tri'c cho 
"6 

d6.tg (10% m€nh gilr)

3. Tdng lo'i nhu$n phin ptriii itft.I + III.2)

4. Lqi nhufln sau thu6 cdn lgi (1I.3 - III.1 - ilI.2)

TrAn trong.

Noi nh6n:
- Nhu tr€n
- Luu

274.785.197.480 tl6ng

100.553.350.460 ddng

87.625.524.407 ddng

86.606.322.613 ddng

41.453.090.754 tl6ng

44.108.21 7.192 d6ng

(2.6ss.126"438) d6ng

233.332.10 6326 ddng

19.665.091.754 d6ng

153.667.014.972 d6ns

8.660.632.262 il6ng

Kh6ng trich lQp

4.330.316.131 d6ng

4.330.316.131 d6ng

24.975.507.000 tliing

33.636.139.262 ddng

52.970.183.351 il6ng

TM. HQI DONG QUAN T

#ffs

ai Vi6t Hir



CONG TY CO PHAN
DICH VV rONG HqP SAr cON

(sAvrco)

ceNG HoA xA ngr cHU Ncuia vrEr NAM
DOc l$p - TU do - Hanh phric

rp. AA Chi Minh, nsdy,l\ rhdng Fndm 2020s6:Z/lrrr-HDer-SVC

TO TRiNH
Vii vi6c thdng qua phucrng 6n ting V6n tliiju le tir rrgu6n v6n chri s0 hiru

Kinh grii: D{,I HQI DONG CO DONG

Cdn cri:

- Luflt Doanh NghiQp s6 6812014/QH13 dugc Qu6c h6i thdng qua ngdy 26 th6ng ll
nam 2014:

- Ludt Chung khoan s6 S+|ZO19/QH14 dugc Qudr h6i th6ng qua ngity 26 th6ng 11

nim 2019;"

- Th6ng tu 16212015/TT-BTC ngdy 2611012015 cira B9 Tdi chinh hu6ng d6n viQc

chdo ban chung kho6n ra c6ng chfng, chdo b6n c6 phi6u de horin d6i, ph6t hdnh
l ,.;

them co phieu. mua lai c6 phiOu, b6n c6 phi6u qu! vd chiro mua cdng khai cd
phitlu;

- Di6u 10 vd tintr.hinh tdi chinh, ho4t dQng kinh doanh cria COng ty C6 phAn Dich vp
T6ng hqp Sdi Gdn ("Savico").

HQi ddng qu6n trf kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua nQi dung Phucrng 6n

phdt hdnh d0 t[ng vdn diOu l0 tu ngudn v6n chir s0 hfru cria Cdng ty, gdm nhirng nQi

dung nhu sau:

I. Phucrng 6n ph:it hirnh:

l. TCn cd phiOu: Cd phi6u Cdng ty Cd phAn Dfch vu T6ng hqp Sdi Gdn.

2. Loai c6 phi6u: C6 phi0u phd thdng.

3. Mdnh gi6 c6 phi6u: 10.000 d6ng/ c6 phi6u.
. -; ;4. Tong s6 c6 phi6u di ph6t hdnh: 24.995.573 c6 phi6u.

5. SO luqng cO phi6u dang luu hdnh: 24.975.507 c6 phitiu.

6. S5 luqng c6 phitiu qu!: 20.066 c6 phitiu.

7. 56 lugng c6 phitiu dg ki6n phrit hdnh: 8.325.169 c6 phitlu.

8. T6ng gi6 tri ph6t hdnh theo mQnh gi6:83.251.690.000 ddng (t6m muoi ba tj'
hai trdm ndm muoi m6t trig, s6u trdm chfn muoi ngdn d6ng).

g. Ti l9 ph6t hdnh: 1:3 (cd d6ng sd hiru 03 cd phi6u sO duoc nhQn th0m 01 cd
phi6u m6i).

10. Ngu6n v6n: thdng du v6n.

11. Thoi gian thuc hi6n: sau khi duoc UBCKNN chAp thupn vd dg ki6n trong ndm
2020.

12. Phuong an xu ly c6 phi6u le: sO c6 phi6u mdi cO ddng dugc nh4n s0 ldm trdn

Trang l12

ffi
llllolctryg
\SAsnt.xG



xu6ng dOn hdng don vi, sO c6 phiOu 16 ph6t sinh do ldm trdn xu6ng dtin hdng
don vi (ntlu c6) sO bi huy b6.

Vi dU: Tai ngdy ddng ky cudi cirng, c6 d6ng Nguy6n Vdn A sd hiru 19 c6
phiOu. 56 cd phitiu md Ong Nguy6n Vdn A.drq" nhdn th0m tinh theo tf lq co
phitiu ph6t hdnh ld 19 x 1:3 :6,33 cd phitiu. Sau khi ldm trdn xu5ng., sO c6
phitiu 6ng NguySn Van A dugc nhdn th0m ld 6 c6 phi6u, sO le 0,33 cd phi6u
sC bihriy bo.

II. Uy quydn thqc hiQn:

H6i d6ng quin tri kinh trinh Dai hQi ddng c6 ddng uy quy6n cho HQi ddng qu6n
tri thuc hi6n vi6c ph6t hdnh d0 tang v6n diOu lQ tu vdn chri sd htu cria COng ty voi citc,)
nQi dung uy quy0n nhu sau:

1. Xdy dr,rng k0 ho4ch thgc hiQn phucrng 6n phdt hdnh; tri6n khai thgc hiQn, ph6
duyQt cae hQ.so cdn thi6t d€ hodn tdt c6c thir tpc 1i0n quan d€n dgt ph6t hdnh, thay ddi
mirc v6n di6ri'le trohg Di6u 16 C6ng ty, thay ddi ddng ky kinh doanh, hodn tAt c6c thir
tpc cAn thiet AC tdng v6n di0u 19 tucrng ring v6i kOt qu6 ph6t hdnh cu6i cir.tg;

2. Tri€n khai vd phO duyOt c6c hO so, tht tqc cAn ttri6t Ce dAng ky chring kho6n
i,i

vd niem ydt bo sung sO c6 phiOu m6i ph6t hdnh trOn Scr Giao dich Chung kho6n TP.
HCM vir Trung t6m Luu ky Chfng kho6n Vi0t Nam;

TM. HQI DONG QUAN

b-
TRI

Mai ViQt Hn

HQi d6ng quin tri kinh trinh Dai hQi xem x6t th6ng Wa.p-

Noi nhQn:

- Nhu tr€n;
- Luu: VT"

Z-*9
("i"60
,"rJ-75

i{ofrrr,u

r"\sai''v\
\itr

\\
:,,.1i

Trang2l2



cONc rv co pHAx
DlcH vu TONG HgP SAr cON

(sAvrco)

so, 2'R, /TTr-HEQT-SVC

ceNG uoa xA ugr cHU NGHIA vrET NAM
DOc lap - TF do - Hanh phric

Tp.HCM, ngdy.l$ thdng { nam 2020

TO TRiNII
VO vi6c b6 sung nghnh nghO kinh doanh

Kinh gui: D4,I HQI DONG CO OONC

- Can cu Di0u lQ C6ng ty c6 phAn dich vu tdng h-o. p Sdi Gdn th6ng qua lAn dAu ngdy
0811012004, sbadOi l6n 9 ngdy 0110412016;

- Cdnrctltvdo thlrc t6 vd nhu cAu ho4t ddng kinh doanh cria Cdng ty;'io

- Cdn cu Bi0n b6n hqp HQi ddng qu6n tri ldn03l2Ct20 ngdy 1210512020.

Nay, HQi ddng quan trf kinh trinh Epi hQi ddng cd d6ng xem x6t vd bi0u quytlt ,rigc

b6 sung ngdnh nghe kinh doanh cria C6ng ty nhu sau:

STT MA NGANH

4512: Bdn 16 6 t6 con (loai 9 ch6 ng6i tro xu6ng)

2 4513: Dai llf 6 tO vd xe c6 dQng co kh6c

_) 6622: Ho4t dQng cua dai ly vd mOi gi6i bdo hi6m (Dai l;f b6o hiiim)

Tran trons.\ /, L' " Lu -

No'i nhQn:
- Nhu trdnl
- LLLu VT.

TM. HQI DONG QUAN TRI
;#rtcHtr-/ii:1:e$}

'oltoruc rX



cOxc rY co puAN
DICH Vq TONC HqP SAr GON

(sAVrco)

so, ,t} /TTr.HDer Tp HCM, ngdy.l\ rhdng { ndm 2020

TO TRiNH
DAr HQr DONG C6 OOXG THUONG NIEN XAVI 2020

--;VO vi0c sira tl6i, bd sung Di6u lQ C6ng ty

K[nh soi: EAI HQI DONG CO DONG

- Cln cu DiAu lQ C6ng ty c0 phAn Dich vu t6ng hqp Sdi Gon th6ng qua lAn ddu ngdy
08/10/2004, sua d6i lAn 9 ngdy 0110412016;

- Cdn cri Cdn cli Bi6n bdn hqp H6i d6ng qu6n tri 1dnIIIl2020 ngity 1210512020.

HQi dOng qudn tri kinh trinh Dai'hQi d6ng c6 d6ng xem xdt, th6o lu6n vd th6ng qua viQc stra

d0i, bd sung Didu lQ C6ng ty v6i nhirng n6i dung dA xu6t duoc c6p nhflt, sira d6i vd b6 sung

(theo bdng tdng hqp dinh kdm v6i phAn du ki6n sua ddi, b6 sung dugc gach chdn) tr6n co s0

thu6n loi cho qu6 trinh td chric vd hoat d6ng cua C6ng ty, d6m b6o quyAn lgi cua c6 d6ng,

phu hgp vcri quy dinh cua LuAt doanh nghiQp ndm2014, Nghi dinh 714{D-CP ngiry 61612017

huong dAn v€ quAn tri c6ng ty 6p dpng cho c6c c6ng ty d4i chring vd c6c vdn bdn ph6p lu4t co

1i0n quan; giao HQi d6ng quAn tri thuc hi6n c6c thu tuc co li6n quan sau khi nQi dung sua d6i,

bd sung duoc Dai h6i d6ng cd d6ng th6ng qua.

Trdn trons.r ,' "14L

No'i nltQn:
- Nhu trOn;

- Luu VT.

CSNG HOA XA CHU NGHIA VIE,T NAM
DQc I$p - Tq do - H4nh phric

TM. HQr poNC QUAN TRr
U TICH f/. Itr*

ai Vi6t Hh

sT)\f
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c0 PHAi{ \'.rr

fu.K;i'ffi*t
nAN{c roNG Hqp srIA Doro Bo suNG DIEU LE
A7a

cONc ry cO pHAN DrcH vu IONG Hop sAr coN
STT NeI DUNW$K{ r4l orcu 14,

SAVICO
Nor DUNG DE NGHI stlr o6l, s6 suNc GIAI THICH

,&
Y"

c

0lcH

N}\r-

1 Dii:u 1l: Nghia vg cria cd ddng 86 sung th0m quy tlinh vG nghia vg cria cd tl6ngu]6n do Di6u lQ hiQn hiru
chua cri

86 sung theo quy dinh
tai Di6u 5 Nghi dlnh
7U20t7ArD-CP

theo quy dinh cira Ludt doanh nghi6p. con phdi ddm bdo tu6n thri c6c nghia vu
sau:

11.7.1Kh6ng duoc loi dung uu th6 cua minh eiy dnh hucrne d6n c6c quvdn.
lqi ich cira c6ng ty va cua c6c cd d6ne kh6c theo quy dinh cua ph6p luAt vd
Di6u 16 c6ne ty;

11.7.2 C6 nshia vu c6ns b5 th6ns tin theo quv dinh cira nh6o luAt

2 Di6u 12: Dai hQi adng c6 Cdng 86 sung th6m quy tlinh vG trrich nhiQm cria HQi tt6ng quin tri vdr Ban

ki6m so{t khi kh6ng tri$u t$p Dai hQi tl6ng cd tl6ng b6t thudng do Ei6u lQ
hiQn hiru chua c6

86 sung thOm viro Khoin 12.4.1:
HQi ddng quin tri phdi triQu tdp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng trong thoi han 60

',1(sdu muoi) ngay kO tu ngdy s6 thdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri cdn l4i nhu quy
dinh tai Khodn 12.3.3 Di6u ndy ho{c nhQn ducrc y€u cAu quy dinh tai fnoan
12.3.4 vd KhoAn 12.3.5 ctra Di0u ndy.

Hdi d6ns ou6n tri

B6 sung theo hudng
d6n duqc quy dlnh tai
khodn 4, 5 Di6u 136
Ludt DN 2014

#
Kph6i chiu tr6ch nhi6m tru6c phrip luAt vd phdi bOi thucrns thiCt hai phrit sinh

cho C6ng ty.

86 sung th6m viro Khofrn 12.4.2:

Trulng hqp HQi d6ng quin tri kh6ng tri6u t6p hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng theo

1/6
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quy dinh tai Khodn 12.4.1 cira Di6u nay thi trong thoi h4n 30 (ba muoi) ngay

ti6p theo, Ban ki6m so6t phai thay th6 HQi d6ng quin tri tri6u tAp hgp Eai hQi

dong co d6ng.

Trucrns hop Ban ki6m so6t kh6ne tri6u tdp hop Dai h6i d6ne c6 d6ne theb quy

dinh thi Ban ki6m so6t phAi chiu tr6ch nhi€m tru6c ph6p ludt vd b6i thucrng

thi6t hai phAt sinh cho C6ng ty. .-r

.) Ei6m 13.2.13: Tdng Gi:im d6c di€u hhnh
tl6ng thcri lim Chfr tich HQi t[6ng quin tri.

86 Di6m 13.2.13 nhu sau:

ViQc TOng Gi6m d6c di€u hdnh d6ng thcvi ldm Chil tich HQi d6ng QuAn tri.

Bo nOi dung ndy theo
quy dinh tai Khoin 2

Di6u 12, Khodn I DiAu
36 vit, Khodn 2 DiAu 37
Nehi dinh
71120171ND-CP

4

quan
-tdong;

Khoin 13.3: Cfc trudng hqp cd cl6ng
khdng"d*q. tham gia b6 phi6u
13.3 CO ddng kh6ng duoc tham gia bo phi6u

trong c6c trudng hqp sau dAy:

i3.3.1 C6c hqp d6ng quy dinh tai Kho6n

13.2.14 khi CO d6ng d6 hodc ngudi c6 li€n

tdi CO d6ng d6 ld mQt bOn cua hqp

13.3.2 Vi6c mua c6 phAn cua C6 d6ng d6
hodc cua nguoi c6 li€n quan t6i CO d6ng d6.

86 sung thOm cfc trudng hgp logi trir khi cd tl6ng kh6ng tluqc tham gia

bo phreu

13.3 C6 d6ng kh6ng duoc tham gia bo phi€u trong c6c trudng hqp sau dAy:

13.3.i C6c hqp d6ng quy dinh tai Kho6n 13.2.14 khi CO d6ng d6 hodc nguoi
.,. ^A -^c6 lien quan toi Co d6ng d6 ld mQt b6n cria hqp d6ng;

13.3.2 Vi6c mua c6 phdn cua Cd d6ng do hoic cira ngucri c6 li6n quan t6i C6

d6ng d6 tru trucrng hcrp vi6c mua lai c6 phAn duuc thuc hi6n tucrng ime v6i ti
l€ scv hiru cin tdt ctt cfrc c6 d6ne hodc vi€c mua lai duoc thuc hi€n th6ng qua

86 sung theo quy dinh
tai Di6m b khoAn 3

DiAu 15 Phu luc sO Ot
Th6ng tu 9512017TT-
BTC hucrng d6n Nghi
dinh7r12017A{D-CP

siao dich khcrp l6nh tr6n So eiao dich chime kho6n hodc chiro mua c6ng khai

theo quy dinh ph6p lu,lt.

5 Khoin I Eiitu 21: Bi6n bin hgp D3i hQi

tl6ng c6 tl6ng

21.1 CuQc hep D4i hQi d6ng c6 d6ng phAi
duoc ghi bi6n bdn vd c6 thO ghi 6m ho4c ghi
vd luu giir du6i hinh thric diQn tu kh6c. Bi6n
bin ph6i lap bang ti6ng ViQt, c6 th6 lflp th6m
bdng tiOng nu6c ngodri vd co c6c n6i dung
chir v6u sau d6y:

Eidu chinh viQc sfr drlng ngdn ngfr Ati t4p Bi6n bin hgp Dgi hQi tl6ng c6

il6ng vir bd sung th6m quy ilinh vG hiQu lgc rip dgng cira Bi6n bin hgp D4i
hQi rtdng c6 ddng

21.1 CuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng phAi duoc ghi bi€n bdn vd c6 th6 ghi dm
ho4c ghi vd luu giir dudi hinh thric diQn tu kh6c. Bi€n ban phAi lap bing tiOng
ViCt, c6 th6 l4p th€m bing ti6ng Anh vd c6 c6c n6i dung chu y6u sau d6y:

21.1.9 Chir ki cira chir tga vd thu klf

86 sung theo quy dinh
tai khoan 1 Di6u 23

Phu lgc sO 01 Th6ng tu
95|20I7TT-B.TC hufng
d5n Nehi dinh
7112017|ND-CP

86 sung theo quy dinh
tai di6m i kho6n I Di6u

a6

^.-



21.1.9 Chu ki cua chu toa va thu ky. Bi€n bAn duoc lAp bing ti6ng Vi6t vd ti6ne Anh.deu co hi€u luc ph6p ly nhu
nhau. Trudne hop c6 su kh6c nhau vd n6i dung bi6n bAn tiCne Vi€t vd ti6ne
Anh thi n6i duns trons bi6n bAn ti6ns Vi0t c6 hi6u luc 6o dunc.

146 LuAt DN 2014

6 Khoin 23.1: Thhnh phAn vd nhiQm kj' cfia
Thinh vi6n HEQT

23.1 SO lugng thdnh vi€n HOi d6ng qu6n
tri tri 05 (nam) ddn 11 (muoi m6t) ngudi,
s6 lugng cp th€ do Dai h6i d6ng c6 ddng
quy6t dinh. Nhiqm kj' cira Hoi ddng qudn
tri ld 05 (ry"r) nim. Nhi€m ky cua thdnh
vi6n HQi d6ng qudn tri khdng qu6 05 (nam)
ndm; Thdnh vi6n HOi d6ng c(r th€ ducyc

bAu lai vcri s6 nhiQm kj' kh6ng h4n ch6.
Tdng sO thanh vi6n H6i d6ng qu6n tri dQc

lap phii chi6m i/3 (m6t phAn ba) t6ng s0

thenh vi6n HOi d6ng qu6n tri.

Quy tlinh rd hon vd nhi€m kj'cfia Thirnh vi€n HDQT

56 luqng thdnh vi6n HOi d6ng quAn tri tt 05 (nap) d6n 11 (muoi m6t):,ngucri, s6 lucrng cu th0 do Dai hdi d6ng c6 d6ng qq/Ct dinh. NhiQm k! cua
HQi d6ng qudn tri ld 05 (nam) ndm" Nhi€m k! cira r.hbnh vi6n HOi d6ng qudn
tri kh6ng qu6 05 (nam) ridm vd tuong img v6i nhi€m kj,cria HDQT. Trucrnq

Thdnh vi6n
cua thdnh vi6n HDQT nd), ld thcri han con lai cua nhi€m kli HDQT. Thdnh vi€n
HQi d6ng ,e6 th€ duqc bAu lai v6i sO nniem kj, kh6ng han ch6. T6ng s6
thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri dQc 16p ph6i chi6m l/3 (m6t phAn ba) t6ng sd
thdnh vi6n HQi d6ng quan tri.

7 Di6m 23.5.12 Trudng hqp khOng ihi tu
cr{ch lirm thdrnh vi6n HDQT

23.5.1 Thanh vi€n d6 kh6ng du tu c6ch ldm
thanh vi€n HQi ddng qu6n tri theo quy dfnh
tai Di6u 110 Lu6t Doanh nghiQp ho4c bi lu4t

nfdp c6m kh6ng ducvc ldm thdnh vi6n HQi
dOng quan tri

Thay Aai eieu khoin rip dgng vn b6 sung th6m Di6m 23.5.7
23.5"1 Thdnh vi€n d6 kh6ng dri tu c6ch ldm thdnh vi6n H6i d6ng quin tri theo quy
dinh tai Didu 23 cua Didu 16 vd ti6u chuAn theo qu), dinh cua ph6p ludt hoac bi
luQt ph6p c6m kh6ng duoc ldm thanh vi6n HOi d6ng quan tri.

23.5.7 Cung cdp th6ng tin c6 nh6n sai khi eui cho C6ng ty v6i tu c6ch ld ung
viOn HDQT.

Thay d6i do Di€u 110
LuQt DN 2005 het hi6u
h{c vd .dugc thay th6
bang di0u 151 khodn 1

LuQt DN 2014 vd theo
khoin 3 DiAu 26 Php
lpc 01 ban hdnh kdm
theo th6ng tu
9512017|TT-BTC

8 Di6m 24.4.42 Nhfrng vin tl6 tluqc HDQT
ph6 chuAn.

Lua chon C6ng ty kiilm to6n

Di6m 24.4.42 Didu chinh CG ttray AOi ttrAm quydn quy6t rtinh chgn Cdng ty
ki6m torln

Lqa chon C6ng ty ki6m toan ddc ldp dC trinh EHDCD ph6 du),Ct.

86 sung theo quy dinh
tai di6m d khoin 2
DiAu 15 phg lpc 01 ban
hdnh kdm theo th6ng tu
95l20t7ITT-BTC

9 Khoin 25.1: Chri tich HDQT ki6m nhiQm
-i -aI ong gram doc

HQi d6ng qu6n tri phAi lua chon.trong sd c6c
thdnh vi6n HQi d6ng qudn trf d6 bAu ra mdt

86 quy tlinh Chfr tich HDQT ki6m nhiQm T6ng gi6m tliic

HQi d6ng qudn tri phdi lga chon trong s6 c6c thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri d€

bAu ra mQt Chir tich vd c6 th6 bAu th6m m6t Ph6 Chu tich nOu x6t thAv cAn

Thay d6i theo quy dinh
tai Kho6n 2 Di6u 12

ND 71l2017[ND-CP
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Chir tich vd c6 th€ bAu thdm rn6t Ph6 Chu
tich n6u xet thAy cAn thi6t. Chu tfch HQi
,;.dong qudn tri co th€ ki€m TOng gi6m d6c

diAu hdnh n6u ducvc ph€ chuAn hdng ndm tai

Dai hQi d6ng c6 d6ng .thunng ni6n tru
trucrng hqp Nhd nu6c ndm git tr6n 50%
t6ns s6 phi6u bi€u quv€t cira C0ne ty

thiet.

l0 Di€u 3O: Thu ky C0ng fy
HQi d6ng quAn tri sE chi dinh mgt (hoac

nhi€u) nguoi ldm Thu ky C6ng ty v6i nhiQm

kj, vd nhirng diOu khoin theo quy6t dinh cira
;.,

Hol dong quan tn.

,t
Bd sung quy ttinh vG ngucri phg trdch quin tri Cdhg fy
HQi d6ng quin tri sO chi dinh mQt (hoac nhi6u) ngucri ldm Thu ky C6'ng ty
ki€m nhi6m ldm Ngudi plru tr6ch qudn tri C6ne t)' voi nhi6m kj' vd ntttng
diAu khoin theo quy6t dfnh cua HQi d6ng qudn tri.

86 sung cho phu hqp
voi quy dinh tai Oieu
18 ND 7U2017/I.{D-CP

l1 Khoin 34.1.1 .f: Ti6u chuin vh di6u ki6n
thirnh vi6n Ban ki6m so:it

34.1.1.f Kh6ng phdi ld thanh vi6n hay nh6n
vi€n cira c6ng ty 

"ki6m 
toSn d6c 14p dang

thuc hi6n vi6c ki6m to6;n cdc b6o c5o tdi
chinh ctra COng ty

Thay OOi ti6u chudn vd didu kiQn thirnh vi6n Ban ki6m so{t

34.1.L f Kh6ng ld thdnh vi€n hay nhdn viOn cia c6ng ty ki6m to6n d6c lflp thuc

hi6n ki6m to6n c6c b6o c6o tdi chfnh cria C6ng ty trong 03 ndm li€n tru6c d6

Thay d6i cho phu hqp
v6i quy dinh tai Dieu
20 ND 7I/2OI7AIE-CP

34.1.1.e Truong Ban ki6m soSt ph6i ld k6 to6n vi6n hodc ki6m todn vi€n

chu)'6n nehi€p vd phdi ldm vi6c chuv6n tr6ch tai C6ne t)'.

T2 Khoin 32.3 Trrich nhiQm trung thuc vd

trdnh cfc xung tIQt vG quy6n lqi

32.3 C6ng ty kh6ng duqc phdp cdp cdc

khoin vay, b6o ldnh, hodc tin dung cho c6c

thenh vi€n HQi d6ng quin tri, Tdng giiim

d6c di€u henh, C6n b0 quan lf vd gia dinh

ctra hg ho4c ph6p nhdn md.rhimg ngudi ndy

c6 circ lqi ich tiri chinh, trri khi Dai hQi d6ng

cO d6ng c6 quy6t dinh kh6c.

Thay tl6i quy tlinh vir Trfch nhiQm trung thryc vdr trfnh cfc xung tIQt vG
t..quyen lqr

32.3 C6ns.tv kh6ne duoc cdp cdc khoAn vay hodc bio ldnh cho thdnh vi6n H6i

Thay d6i theo cho phr)

hqp v6i quy dinh tai
Di€u 24 vd Di6m a

khoAn 4 DiAu 26 ND
71120174ID-CPd6ne qudn tri, Ki€m so6t vi6n, Tdne ei6m d6c, c6c ngudi quin ly kh6c vd

nhirne c6 nhAn. t6 chric c6 li€n quan ctra cric d6i tuqng ndy, tni trulng hcrp

duoc Dai h6i d6ne cO ddne ch6p thuAn hodc t6 chric c6 li6n quan la c6c c6ns
ty trong cirne hO th6ng cta C6ng ty.

13 Di6u 44: C6ng nii ttrdng tin vh cdng b6 ra

cdng chring

86 sung quy dinh vG t6 chri'c cdng b6 th6ng tin Quy dinh tai Di6u 33

Nghi dinh
7II2OI7NE-CP
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Cdc b6o c6o tdi chinh hdng ndm vdr cdc

tdi li€u b6 trq kh6c phdi duoc c6ng b6 ra
c6ng chring theo nhirng quy dinh cia Uy
ban Chimg kho6n Nhd nu6c vd n6p cho

co quan thu€ htu quan vd co quan ddng

ki kinh doanh theo cdc quy dinh cira

Ludt Doanh nghiQp.

44.1 B6o c6o tdi chinh vd c6c tdi liQu kh6c phdi duoc c6ng bd ra c6ng

chirng theo nhirng quy dinh cia Uy han Chting khodn Nhd nucrc va n6p

cho co quan thu€ hiru quan vd co quan ddng ki kinh doanh theo c6c quy

dinh cira LuAt Doanh nghi€p.

44.2 C6ns.tv phii xdy dung vd ban hdnh quy ch€ v6 cOne bO thone tin cua

t'
COne ty ph6i co it nh6t m6t nhdn vi6n c6ns b6 th6ne tin. Nhdn vi6n'c6ns44.3

bO th6ne tin cira c6ng ty c6"tr6ch nhi6m sau:

44.3.1C6ne b6 c6c th6ng tin cria c6ng ty v6i c6ng chirng ddu tu theo quy dinh
cira ph6p ludt vd Di6u 16 c6ne ty:

44.3.2. C6ns khai t6n. s6 di6n thoai ldm vi6c de c6 dOns li6n h6

t4 Khoin 35.3 Cdch thri'c ho4t clQng cria Ban
, .i
Krem soat

Sau khi dd tham kh6o y kiiin cua HQi
,ld6ng qudn tri, Ban ki6m so6t c6 th€ ban

hdnh c6c quy dinh vd c6c cu6c hop cua

Ban ki6m so6t vd ciich thric ho4t dQng

cira Ban ki6m so6t. Ban ki€m sodt phdi

hqp t6i thi€u 02 (hai) lAn m6i nam vd s6

luo-ng thanh vi6n tham gia cdc cuQc hgp t6i

thi6u ld 213 (hai phAn ba) thanh vi6n Ban
'.,1Klem soat.

Bd sung quy rlinh lim rd hon crich thri'c hoat clQng cria Ban ki6m sorit

Sau khi dd tham khdo y ki6n cua HQi d6ng qudn tri, Ban ki6m so6t c6 th6

ban hdnh c6c quy dinh vC c6c cu6c hop cira Ban ki6m so6t vh c6ch thric

ho4t dQng cira Ban kiiim so6t. Ban ki6m soet phai hgp tdi thi6u 02 (hai)

lAn m6i ndm vd sO luqng thdnh viOn tham gia c6c cu6c hop tOi thieu h 213

(hai phAn ba) thdnh vi6n Ban ki6m so6t. Bi0n bAn hop Ban ki6m so6t duoc
.:

ldp chi tiet va rO rdrng. Thu kf vd c6c thanh vi€n Ban ki€m so6t tham du hop

BO sung theo Di6u 23
Nehi dinh
7112017IND-CP

h
il \'ol
I HqP);

w

phAi kf t€n vdo c6cbiqr baqtuOc haB. C6c bi6n b6n hop ctra Ban ki6m sodt

phdi duoc luu eiir nhim x6c dinh tr6ch nhi€m ctra time thdnh vi6n Ban ki6m

so6t.

Ban Ki6m so6t c6 quydn y6u cdu thdnh vi6n HOi d6ng quAn tri, T6ne Gi6m

d6c vd dai di6n c6ne ty kitim to6n d6c ldp tham du vd tri ldi c6c v6n dC md

15 Khoin 35.1 Quy6n vi nghia vg cria Ban

ki6m sodt

86 sung th6m trfch nhiQm cila Ban Ki6m so6t:

35.1.13.
sung theo quy d
Di€u 22 Nghi d

B6
tai

nh
nh
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to6n d6c lAp thuc hi6n ki6m to6n 86o c6o tdi chfnh cua C6ne ty:

35.1 .14. Chiu tr6ch nhi6m tru6c c6 d6ns vd hoat'd6ne ei6m s6t cua minh:

35.1 .15 Thuc hi6n c6c quydn vdr nghia vu kh6c theo quy dinh cua Ludt Doanh

71l20t7ND-CP

nghi6p. DiAu 16 C6ne ty vd Nshi quy6t cua Dai h6i d6ng c6 d6ng.

t6 Khoin 53.1 Ngny th6ng qua Didu lQ dn
dAu vir IAn cuiii cirng

Bin Di6u l€ ndy g6m XXI Chucrng 53

Didu, ducv. c thdng qua ldn dAu hqp l0 tai

Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n 2005, to

chric vdo ngdy 8 thitng 4 ndm 2005, duoc

Dai hOi d6ng c6 d6ng thucrng niOn 2016 6
chtlc vdo ngdy 01 th6ng 4 ndrn 2016 nhdt

trf stra eOi tAn thri 9 vd cirng ch6p thuAn hiQu

luc todn vdn ctra DiAu lQ ndy.

Diiu chinh l4i ngiry thdng qua tli6u lQ l6n iliu
BAn DiAu lQ ndy g6m XXI Chucrng 53 Ei€u, aulc tftOng qua lAn dAu

4

hqp 19 t4i D4i hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n 2004 td chirc vdo ngdv 8

th6ng 10 nam 2004, duoc Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n 2016 t6 chric

vdo ngdy 01 th6ng 4 ndm 2016 nhdttri sta d6i lAn thri 9 vd cirng ch6p thudn

hiQu lqc tolrn vdn cua DiAu lQ ndy
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cdNc rv cO pnAN
DICH vg rONc Ho. P sAr coN

(sAVrco)

so',4 /TTr-HDer-svc

ceNG HoA xA Hgr cHU NcHia vrT.T NAM
EOc l4p - Tq do - Henh phric

Tp.HCM, ngdy Jfi th,ing { nam 2020

To rniNu
VG viQc tI6 nghi D4i hQi tt6ng cO e6ng riy quy6n cho HQi ttdng quin tri
quy6t {tinh mQt sii v6n O0 ttruqc thim quyditt cria D4i hQi tl6ng c6 d6ng

Kinh gtri: D{I HQI DONC CO DONG

Trong thcri gian vira qua, DAi hQi d6ng cO d6ng cria Cdng ty dd iry quy0n cho HQi d6ng quan trf
quy6t dinh mQt s6 v6n dA ttru6c thAm quyAn gi6i q.ry6t cua D4i h6i d6ng cd d6ng. V6i c6c uy

l.quydn ndy dd giirp cho HQi d6ng quan tr! c6 c6c quy€t ilinh kip thoi ddn mQt s6 vdn dd li6n quan

d6n hopt dQng cira Cdng ty, 9ua d6 dA dem l4i nhirng hiQu qui thi6t thUc cho C6ng ty.
rt

Trong tinh hinh hiQn nay, dO c6 the kfp thoi quyi5t dfnh c6c v6n d6 ph6t sinh trong hopt dQng cria
C6ng ty, ngodi cfuc viln AC tnao lufln vd bi6u quytit t4i Dqi hQi, dC nghi D3i hQi ddng cO d6trg
thudng ni6n nflm 2020 iry quydn cho HQi tldng quin tri quy6t ilinh mQt sd v6n Ad tnuQc thfim
quydn quy6t tlinh cria D4i hQi Adng cO ddng sau ddy:

1. Quyi5t dinh vi€c t6 chric co c6u t6 chric b0 m6y quan tr! vi di6u hanh, d6ng thoi quytit einfr
viQc ban hanh, di€u chinh, b6 sung c6c qui chti ho4t tlQng cira C6ng ty;

2, Quytit dinh phucmg 5n mua, brln c6 phiiSu qu! sao cho c6 lqi nh6t cho C6ng ty, ddng thdi thgc
hiQn cric thri tUc phfip ly c6 li6n quan;

3. Quytit dinh tam trich Qu! Phric lqi - Khen thuong, kinh phf hoqt dQng cira HQi d6ng qu6n tri
vd Ban kiiSm so6t d6 su dgng t6i da kh6ng vugt qu6 t! lQ theo k6 ho4ch dd duoc Dai hQi ddng
cd d6ng thuong niOn ndm 2020 ph} duyet;

4. Quy6t ilinh tam img c6 trlc ndm 2020 khdng vuqt qu5 tf lQ theo k6 ho4ch dd dugc Dai hOi

d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm2020 ph6 duyQt;

5. Quytit dinh ltra chgn dcrn v!thpc hiQn viQc ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm2020;

6. Quy6t dlnh sua OOl, U6 sung Ei6u lQ Cdng ty cho phu hqp v6i Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6
d6ng thudng ni6n ndm2020;

7. Quy6t dinh ili6u chinh kti ho4ch kinh doanh ndm2l2ltrong trudng hqp thi trudng c6 sg thay
ddi trgng y6u tric dQng tltin ho4t dQng kinh doanh ctra Cdng ty.

ViQc riy quyAn niry c6 gi|trithgc hiQn dtin phi0n hqp Dai hQi d6ng c6 d6trg thu€rng ni6n ndm 2021"

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t vd quy6t Ainn.

Trdn trgng.Wf/_
-<

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu VT.

rM. HQr uoNc QUAN TRI
HU TICHffi&ca'/ nA'-llT:r \1

conrc ri
'cO
D'CH Vl,

\sAr

Mai ViQt Hn



coNc ry cO PHAN
DICH vu rONc Hgp sAr coN

(sAVrco)

so, Ab /TTr-HEQT-SVC Tp HCM, ,gayLL thdng { na* 2020

TO TRiNH
VO vi6c Oir xu6t s6 lu-ong thirnh vi6n Hdi tl6ng quin tri nhiQm ky IV (2020 - 2025)

_ Kinh gui: D{I HOI DONG CO DONG

- Q5* 9rx DiAu l0 cdng ty .6 phAn dich vu tdng hqp Sdi Gdn ("Savico") thdng qua
lan dau iigay 08/1012004, sua d6i ldn 9 ngdy 01104120t6;

- Cdn gir Quy ch6 qudn tri do Eai hdi ddng c6 ddng th6ng qua ngdy 05/0412013,
sria ddi lAn 2 ngay 0210812016;

- Can cu Bi6n bin kit5m phitiu trung cAu yi, kiOn Hgi d6ng qudn trf ldp ngity 261512020.

Cdn cu'tinh hinh thUc tiSn vd quy md hopt ddng cira Savico hi6n nay cfrng nhu nhu cdu
.,, .,1 .phat trien va qudn tri trong thdi gian sdp tdi, Hdi ddng quin tri kinh trinh Dai h6i d6ng

cO d6ng xem x6t vd th6ng qua s6 lugng thdnh viOn HQi d6ng qudn tri nhiQm kj, IV
(2020- 2025) ld 07 (bay) thanh vi6n.

Tran tronp..,/ ,,. u 111 Lzl
Y ---

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tu do - H4nh phrlc

lYoi nltQn:
- Nhu tr€n;
- Ltru VT.

TM. HOr OOXC QUAN TRI
nt rrcn

gje!r{t>
.olz corue-zy\l}

\i"
,):

RNililO



conc ry co pnAN
DICH vu rONc Her sAr coN

(sAvrco)

sot N'nTr-HDer-svc

cgNG HoA xA ngr cHU NcHil vrET NAM
DQc lap - Tu do - H4nh phrfc

Tp HCM, ngay2A thdng f na* 2020

TO TRiXU
V6 viQc od xu6t s6 lug'ng thirnh vi6n Ban ki6m so:it nhiQm ky IV (2020 -2025)

Kinh grii: DAI HQI DONG CO OONC

- Caq cu Di0u l0 Cdng ty .6 phAn dich vu t6ng hqp Sdi Gdn ("Savico") thdng qua. i.h
l6n ddu f+gity 0811012004, sira ddi ldn 9 ngdy 0110412016;

- Cdn 9,i Quy chO qu6n tri do Dai h6i ddng c6 d6ng thdng qua ngdy 05/0412013,
sila ddi lAn 2 ngdy 0210812016;

- Can cu Bi0n bdn ki0m phiOu trung cAu y ki6n Thdnh vi€n Hdi ddng qudn tri lQp
ngity 261512020.

Can cu tinh hinh FUc ti6n va quy m6 hoat d6ng cira Savico hi6n nay cfrng nhu nhu c6u
ph6t tri6n, kiOm Soat trong thoi gian s6p t6i vh sau khi th6ng nh6t vdi Ban ki€m soat, H6i
dOng qudn tri kinh trinh Eai hdi d6ng cO d6ng xem xet vd thdng qua sO lugng thdnh vi€n
Ban ki6m so6t nhi0m ky IV (2020-2025) ld 03 (ba) thdnh vi0n.

Trdn trons.l ,. ","w4
Noi nltQn:
- Nhu tr€n:
- LuLr VT.

TM. HOr DONC QUAN TRr

ai Vi6t Hh

ffi q\
\9|l;


