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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

Thời gian: 08h sáng thứ sáu, ngày 26/06/2020 

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Ocean, số 224 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

8h00 – 8h45 I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU 

 1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội; 

2. Ổn định và chuẩn bị Đại hội; 

8h45 – 9h15 II. PHẦN KHAI MẠC 

 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;  

Khai mạc Đại hội; 

3. Giới thiệu chương trình Đại hội; 

4. Giới thiệu chủ trì Đại hội; 

5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn; 

6. Chủ trì Đại hội giới thiệu Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu; 

9h15 - 11h15 III. NỘI DUNG CHÍNH  

 1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 
2019; Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;  

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; 

     Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình: 

3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chi trả cổ 
tức năm 2020; 

4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 
soát năm 2020;  

5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2020 cho 
Công ty; 

6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS và bầu bổ sung TV BKS; 

7. Xác định tỷ lệ sỡ hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%; 

8. Các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có); 

9. Thảo luận; 

Đại hội nghỉ giải lao 30 phút; 

11h15-11h30 IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI  

 1. Thông qua Biên bản Đại hội; 

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội; 

3. Bế mạc Đại hội. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

VẬN TẢI SAFI 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

 

QUY CHẾ  

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI  

 

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006, Luật số 

62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội ban 

hành ngày 24/11/2010; 

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Vận Tải SAFI; 

- Các Văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

PHẦN 1 

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1: Phạm vi áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Đại lý Vận tải SAFI (gọi tắt là Công ty). 

Điều 2: Quy chế này quy đ nh cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, 

thể thức tiến hành Đại hội. 

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy đ nh tại Quy chế này. 

 

Chƣơng II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông 

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội 

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày 03/06/2020 do VSD cung cấp. 
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3.2 Quyền của cổ đông 

- Được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc th m quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy đ nh 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI trước khi tiến hành Đại hội; 

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, chứng minh 

nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền tham dự cần phải có giấy ủy quyền của người ủy 

quyền. Các loại giấy nêu trên sẽ được gửi cho Ban tổ chức để nhận tài liệu Đại hội và tham dự họp.  

- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng 

thảo luận và thông qua bằng biểu quyết; 

- Các cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại 

Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của 

các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không b  ảnh hưởng. 

3.3 Nghĩa vụ của cổ đông 

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty; 

- Tuân thủ các quy đ nh tại quy chế này; 

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký 

tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; 

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại 

Đại hội; 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tƣ cách cổ đông tham dự Đại hội 

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới 

tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát các tài liệu, Phiếu bầu cử và Phiếu biểu 

quyết theo đúng mẫu quy đ nh; và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; 

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ giấy tờ  tham dự Đại hội, Ban kiểm 

tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cung cấp tài liệu Đại hội và không ghi nhận sự tham dự của cổ 

đông đó. 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thƣ ký và Ban kiểm phiếu 

5.1 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch 

- Thành phần: Đoàn chủ t ch gồm từ 01 đến 02 người, do Hội đồng Quản tr  giới thiệu và Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ t ch: 

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản tr  đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; 

+ Trình dự thảo, kết luận những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

+ Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu; 
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- Quyền của Đoàn chủ t ch: 

+ Quyết đ nh của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của 

Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; 

+ Đoàn chủ t ch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ 

đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông; 

+ Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một đ a 

điểm khác trong các trường hợp quy đ nh trong Điều lệ của Công ty. Thời gian hoãn tối đa không 

quá ba ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội. 

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Thƣ ký 

Thư ký do Đoàn Chủ t ch giới thiệu và ch u trách nhiệm trước Đoàn Chủ t ch và Đại hội đồng cổ 

đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những nội dung được các 

cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; 

- Soạn thảo Biên bản, Ngh  quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội; 

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ t ch đoàn. 

5.3 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ t ch giới thiệu để Đại hội quyết đ nh. Ban kiểm phiếu có trách 

nhiệm: 

- Xác đ nh kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội; 

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết; 

- Lập và bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Ban tổ chức; 

- Ban kiểm phiếu phải ch u trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kiểm tra.  

 

 

Chƣơng III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

 

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2020 do Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán (VSD) cấp. (Tỷ lệ này áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014). 

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội 

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông; 

- Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau: 

+ Giới thiệu thành phần và thông qua Đoàn Chủ t ch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; 

+ Thông qua Quy chế làm việc, chương trình Đại hội và nội dung phát sinh khác; 

+ Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội; 
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+ Phát biểu của đại biểu tham dự; 

+ Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ t ch trình bày; 

+ Thông qua Biên bản Đại hội. 

Điều 8: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội  

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết 

các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông. Trên phiếu có ghi số đăng ký (Mã số cổ đông), họ và tên 

của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tổng số phiếu 

tán thành, không tán thành, không có ý kiến được thông báo ngay trong Đại hội.  

Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết đ nh thuộc th m quyền bằng hình thức biểu quyết tại 

cuộc họp. Quyết đ nh của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Đối với các quyết đ nh về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ 

phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, sát nhập, tái tổ chức và giải thể 

Công ty; Dự án đầu tư hoặc giao d ch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá tr  từ 

35% trở lên trên tổng giá tr  tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo 

cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất thì phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết 

của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

- Thông qua các nội dung khác: đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông 

dự họp chấp thuận.  

(Các tỷ lệ biểu quyết này áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014) 

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội 

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được phát phiếu đặt câu hỏi/ phát biểu trực tiếp. Các 

phiếu câu hỏi của Cổ đông sẽ được ban tổ chức chuyển cho Đoàn chủ tọa trả lời, giải đáp.  

- Các câu hỏi nên ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với 

chương trình ngh  sự của Đại hội.  

 

PHẦN II 

QUY CHẾ BẦU CỬ 

 

Quy chế ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại (2020 - 2022) tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 

Điều 11:  Đối tƣợng thực hiện bầu cử 

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần 

có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 03/06/2020 do VSD lập. 

Điều 12: Số lƣợng thành viên bổ sung của BKS 

Số lượng thành viên BKS  :  01 người 

Theo nhiệm kỳ còn lại (2017-2022) :  02 năm (từ năm 2020 - đến năm 2022) 
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Điều 13: Tiêu chuẩn thành viên BKS 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng b  cấm thành lập và quản lý doanh 

nghiệp theo quy đ nh của Luật doanh nghiệp; 

- Không phải là người liên quan của thành viên Hội đồng quản tr , Ban Tổng giám đốc và người 

quản lý khác do HĐQT công ty bổ nghiệm; 

- Không được giữ các chức vụ quản lý trong công ty;  

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty; 

- Kiểm soát viên công ty phải có nghiệp vụ kế toán/ kiểm toán; 

- Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải 

là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo 

tài chính của Công ty. 

Điều 14: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS 

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. 

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử một (01) ứng viên;  

+ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

+ Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  

+ Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  

+ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần 

thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty 

quy đ nh tại Quy chế nội bộ về quản tr  công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước 

khi tiến hành đề cử. 

Điều 15: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS 

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm: 

+ Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu Công ty); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm 

cổ đông đề cử); 

+ Sơ yếu lý l ch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty); 

+ Bản sao Hộ kh u thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và 

các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng 

viên; 

+ Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của công ty trong vòng 6 

tháng liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham dự. 

- Việc ứng cử, đề cử phải được gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày 

khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông kiến ngh  phải đáp ứng các qui đ nh của Luật Doanh nghiệp. 

Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, 

chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này). 
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- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có kiến ngh  khác phải được gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 

03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông kiến ngh  phải đáp ứng các qui đ nh 

của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 16: Danh sách ứng cử viên 

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư 

ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui đ nh để bầu BKS.  

- Danh sách ứng cử viên BKS đủ điều kiện được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

Điều 17:  Phƣơng thức bầu cử 

- Bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu theo qui đ nh 

của Luật Doanh nghiệp. 

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu 

nhân với số thành viên được bầu của BKS.  

- Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một, một số hoặc tất cả 

các ứng cử viên.  

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban 

kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 

Điều 18: Phiếu bầu cử  

1. Nội dung của Phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng 

dấu treo Công ty. 

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải 

kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức Đại 

hội. 

2. Cách ghi Phiếu bầu cử 

 Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: 

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu; 

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “số phiếu bầu” 

của các ứng viên tương ứng, lúc này số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn; 

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “số 

phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không t y xoá, cạo sửa, 

không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy đ nh cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của 

đại biểu tham dự. 

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; 

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì; 

+ Gạch tên các ứng cử viên; 
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+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, 

hoặc đã t y xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui đ nh cho phiếu bầu; 

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng ứng viên cần bầu; 

+ Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được 

phép bầu của đại biểu; 

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; 

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự. 

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu 

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử 

mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. 

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào BKS. 

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm 

soát hoặc đại diện cổ đông. 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải 

quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

- Hồ sơ bầu cử sẽ được lưu trữ theo quy đ nh. 

5. Nguyên tắc trúng cử 

- Người trúng cử thành viên BKS được xác đ nh theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 

đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.  

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên 

cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu 

ngang nhau. 

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi 

bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

Điều 19: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông  

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên 

bản đại hội. Biên bản đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ tại 

Công ty. Ban thư ký đại hội và Chủ t ch đoàn có nghĩa vụ ch u trách nhiệm về tính chính xác và đầy 

đủ của Biên bản đại hội.  

Điều 20: Trƣờng hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành  

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy đ nh của Quy chế này 

thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày 

dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.  

2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ 

đông đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ công ty quy đ nh.  

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy đ nh tại mục 2 của 

Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến 

tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông, tỷ lệ cổ 
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phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.  

Điều 21: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu  

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu 

bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết 

của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo 

phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;  

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.  

Điều 22: Khiếu nại  

Các vấn đề khiếu nại về Đại hội, biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và 

được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông. 

Điều 23: Điều khoản thi hành  

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Đại lý vận tải SAFI. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết 

thông qua.  

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy đ nh của pháp luật, Điều lệ Công ty.  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 

     (đã ký) 

 

  NGUYỄN HOÀNG ANH 
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CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

 

1. Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

2. Báo cáo Ban kiểm soát 

3. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

VẬN TẢI SAFI 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 26  tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  

VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020  

 
 

 Kính thưa Đại hội. 

 Kính thưa Quý cổ đông. 

Hội đồng quản tr  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản tr  đối với 

Ban điều hành Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản tr  năm 2020:  

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng đ nh hướng 

chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm 

đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. 

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019: 

 Tổng doanh thu:   846 tỷ đồng 

 Lãi trước thuế:  54,2 tỷ đồng 

 Lãi sau thuế:   44,8 tỷ đồng 

II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019 

1. Thành viên Hội đồng quản tr  nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 06 thành viên: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Hoàng Anh Chủ t ch HĐQT 

2 Nguyễn Hoàng Dũng Uỷ viên HĐQT 

3 Đặng Trần Phúc Uỷ viên HĐQT 

4 Vũ Văn Trực Uỷ viên HĐQT 

5 Ngô Trung Hiếu Uỷ viên HĐQT 

(Từ nhiệm ngày 06/03/2020) 

6 Nguyễn Trường Nam Uỷ viên HĐQT 

(Trúng cử ngày 30/03/2019) 



12 

 

 

 Các hoạt động của HĐQT trong năm 2019:  

HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện 

Ngh  quyết ĐHĐCĐ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, thông qua 

các kế hoạch và các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, 6 tháng và năm 2019, giải quyết các vấn 

đề về hoạt động kinh doanh, phát triển th  trường, triển khai công tác đánh giá từng bước các kết 

quả đạt được theo đ nh hướng chiến lược về phát triển kinh doanh trong năm. 

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong năm 2019, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, chính sách phát triển kinh doanh 

của công ty trên cơ sở Ngh  quyết ĐHCĐCĐ thường niên ngày 30/03/2019. HĐQT luôn chủ động 

nắm bắt k p thời các diễn biến của kinh tế trong nước và thế giới, phân tích, đánh giá những khó 

khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để k p thời đưa ra những quyết sách đúng đắn 

và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện 

tốt nhiệm vụ thông qua các Ngh  quyết, Quyết đ nh của HĐQT.  

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên 

giám sát công việc điều hành của Tổng Giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin, thực hiện tốt vai trò 

quản tr , phát triển mở rộng th  trường, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn 

nhân lực. 

 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản tr : Công ty không thành lập các tiểu ban 

thuộc Hội đồng quản tr . 

 Các Ngh  quyết/ quyết đ nh của Hội đồng quản tr  đã ban hành trong năm 2019: 

Stt 
Số  Ngh  quyết / 

Quyết đ nh 
Ngày Nội dung 

1 
01/NQ-HĐQT-

2019 
18/01/2019 

Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đại lý 

Vận tải SAFI; 

2 02/NQ-HĐQT 06/03/2019 
Thông qua việc thay đổi tỷ lệ vốn góp tại Công ty 

TNHH SITC Việt Nam; 

3 
03/NQ-HĐQT-

2019 
05/04/2019 

Triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo 

Ngh  quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2019 đã 

thông qua; 

4 
04-2019/NQ-

HĐQT 
24/04/2019 

Thông qua việc giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của Công ty 

tại Công ty TNHH SITC Việt Nam; 

5 
05/NQ-HĐQT-

2019 
02/05/2019 

Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 

năm 2018 của Công ty; 
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Stt 
Số  Ngh  quyết / 

Quyết đ nh 
Ngày Nội dung 

6 
06/NQ-HĐQT-

2019 
28/05/2019 

Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu 

chi trả cổ tức năm 2018 (điều chỉnh số lượng cổ phiếu 

dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu có quyền biểu 

quyết) 

7 
07/NQ-HĐQT-

2019 
03/06/2019 

Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc 

trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm 

cổ phiếu quỹ; 

8 
08/NQ-HĐQT-

2019 
16/09/2019 Góp vốn liên doanh 

9 
09/NQ-HĐQT-

2019 
18/09/2019 

Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc 

trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm 

cổ phiếu quỹ; 

10 
10/NQ-HĐQT-

2019 
20/12/2019 

Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu 

ESOP năm 2019 của Công ty 

2. Đánh giá của Hội đồng quản tr  về các mặt hoạt động của công ty: 

Trong năm 2019, mọi hoạt động của công ty đều đảm bảo tuân thủ đúng quy đ nh của pháp 

luật và của Điều lệ công ty. HĐQT đã phối hợp với BKS kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch kinh doanh theo ngh  quyết ĐHĐCĐ đề ra. Các hoạt động của Công ty cũng đã được công 

bố thông tin đầy đủ, minh bạch đúng quy đ nh về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.  

 Tình hình thực hiện Ngh  quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 

HĐQT Công ty đã triển khai, thực hiện theo đúng tinh thần của Ngh  quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019: 

Các quyết đ nh của ĐHĐCĐ Kết quả thực hiện 

Chỉ tiêu tài chính năm 2019 Tổng doanh thu là 846 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, 

LNST của cổ đông công ty mẹ là 44,5 tỷ đồng, đạt 

105,7% kế hoạch 

Lựa chọn đơn v  kiểm toán Đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn 

v  kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài 

chính soát xét 6 tháng của công ty. 

Hoàn hành việc phát hành cổ tức 

bằng cổ phiếu 

Tỷ lệ phát hành 15% 
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Phát hành cổ phiếu ESOP 2019 Công ty đã phát hành 710.728 cổ phiếu ESOP và hoàn 

tất hồ sơ phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở 

giao d ch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam trong tháng 3/2020. 

3. Tình hình tài chính của công ty trong năm 2019 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm 

1 Tổng giá tr  tài sản 707.325.697.907  538.935.093.027  -23,81% 

2 Doanh thu thuần 869.055.315.642  845.984.587.605 -2,65% 

3 Lợi nhuận gộp 202.781.147.382 136.652.874.689 -0,32% 

4 Lợi nhuận trước thuế  68.170.482.984  54.223.967.698 -20,46% 

5 Lợi nhuận sau thuế   54.172.475.574  44.877.316.155 -17,16% 

6 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 34,67% 41.32% 19,19% 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.799  3.129 -0,17% 

4. Tình hình đầu tư tài chính, góp vốn vào công ty liên doanh liên kết  

 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết trong năm 2019 

                                                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

Tên công ty liên 

doanh liên kết 

Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 

Tỷ lệ 

lợi ích 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Giá tr  ghi sổ 

theo phương 

pháp vốn CSH 

Tỷ lệ 

lợi ích 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Giá tr  ghi sổ 

theo phương 

pháp vốn CSH 

Công ty TNHH 

Yusen Logistics 

Quốc tế (Việt Nam) 

45% 45% 3.375 45% 45% 3.507 

Công ty TNHH 

KCTC Việt Nam 
51% 50% 5.186 0% 0% - 

Tổng cộng   8.562   3.507 

 Đầu tư góp vốn vào đơn v  khác: 

 Đầu tư góp vốn vào  

đơn v  khác 

Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 

Giá gốc Giá hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá hợp lý Dự phòng 
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 Đầu tư góp vốn vào  

đơn v  khác 

Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 

Giá gốc Giá hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá hợp lý Dự phòng 

Cổ phiếu Công ty Cổ 

phần Vinalines Logistic 

- Việt Nam (Mã CK: 

VLG) 

1.500 735 (720) 1.500 780 (720) 

Cổ phiếu Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Container Việt Nam 

(Mã CK: VSC) 

97,30 90 (7,24) 80,89 101,64 - 

Công ty TNHH New 

SITC  
467 - - - - - 

Công ty TNHH SITC 

Bondex  
120 - - - - - 

Cộng 99.389  (7.961) 82.395  (720) 

 Đầu tư vào đơn v  khác: 

Tên công ty Nơi thành lập 

và hoạt động 

Cổ phần nắm giữ 

hoặc tỷ lệ lợi ích 

Hoạt động kinh 

doanh chính 

Công ty Cổ phần Vinalines 

Logistic - Việt Nam  
Hà Nội 

150.000 

Cổ phần 
D ch vụ vận tải 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Container Việt Nam  
Hải Phòng 

3.023.430 

Cổ phần 
D ch vụ hàng hải 

Công ty TNHH New SITC 

  
Hải Phòng 20,00% Đại lý vận tải hàng hóa 

Công ty TNHH SITC 

Bondex  
Hải Phòng 1,00% Giao nhận và đại lý tàu biển 

 Theo hợp đồng liên doanh giữa các bên là Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI, Công 

ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công nghệ, Công ty TNHH Yusen Air & Sea Service, 

thì vốn điều lệ của Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc tế (Việt Nam) (tên cũ là Công ty 

TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen Quốc tế (Việt Nam)) là 600.000 USD, trong đó vốn góp 

của các bên như sau: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI góp 270.000 USD chiếm 45% vốn 

điều lệ; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao công nghệ góp 36.000 USD chiếm 6% 
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vốn điều lệ và Công ty TNHH Yusen Air & Sea Service góp 294.000 USD chiếm 49% vốn 

điều lệ. 

 Cũng theo hợp đồng liên doanh thì Công ty TNHH Yusen Logistics Quốc tế (Việt 

Nam) đã hết thời hạn hoạt động kinh doanh vào ngày 05/09/2014. Đến thời điểm hiện tại, Công 

ty TNHH Yusen Logistics Quốc tế (Việt Nam) đang thực hiện các thủ tục để giải thể. Việc 

thanh lý khoản đầu tư sẽ thực hiện khi hoàn tất thủ tục giải thể, do đó việc ghi giảm giá gốc 

khoản đầu tư và các chi phí liên quan đến thanh lý cũng như tài sản được phân chia (nếu có) sẽ 

được ghi nhận tại thời điểm đó.  

 Công ty TNHH SITC Việt Nam (SITC Việt Nam) đã hết hạn liên doanh và đã làm thủ 

tục gia hạn liên doanh. Tuy nhiên, sau khi gia hạn liên doanh Công ty không còn kiểm soát 

hoạt động kinh doanh của SITC Việt Nam nên Công ty ghi nhận khoản đầu tư vào SITC Việt 

Nam là khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết.   

5. Tăng vốn điều lệ:  

Trong năm, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 1.854.416 cổ phiếu để chi trả 15% cổ tức 

theo NQ ĐHĐCĐ 2019 như sau: 

 Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 12.520.161 cổ phiếu 

 Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:         1.854.416 cổ phiếu 

 Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:      14.374.577 cổ phiếu 

 Giá tr  chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá):   143.745.770.000 đồng 

 Số cổ phiếu có quyền biểu quyết:         14.214.565 cổ phiếu 

 Cổ phiếu quỹ: thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV công ty nghỉ việc theo qui chế phát 

hành cổ phiếu ESOP. 

 

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Stt 

 

 

 

Chỉ tiêu 

 

 

 

Thực hiện so với  

kế hoạch 2019 
So với năm 2018 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Tỷ lệ 

Hoàn thành 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Tăng 

trưởng 

1 Tổng doanh thu 900 846 94,00% 869 846 -2,65% 

2 LNST của cổ đông công ty mẹ 42,1 44,5 105,70% 51,9 44,5 -14,32% 

 Tổng doanh thu đạt 846 tỷ đồng, hoànth thành 94% kế hoạch 

  Lợi nhuận sau thuế đạt 44,8 tỷ đồng, giảm 17,16% so với cùng kỳ năm 2018 

 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 44,5 tỷ đồng, vượt 105,70% kế hoạch 
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 Nhìn chung kết quả kinh doanh trong năm giảm nhẹ so với năm trước vì một số yếu tố 

khách quan do sức cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty trong ngành. 

  Cơ cấu theo lĩnh vực kinh doanh: 

 Hoạt động 

Logistic 

Hoạt động 

Forwarding 

D ch vụ đại lý 

hãng tàu. hoạt 

động khác 

Tổng cộng 

toàn doanh 

nghiệp 

- Doanh thu thuần từ hàng bán  344 454 47,7 845,9 

- Lợi nhuận từ hđ kinh doanh 77,7 43,5 15,3 136,6 

- Tổng tài sản 178,5 235,6 24,7 538,9 

- Tổng nợ phải trả 37,3 49,2 5,1 93,9 

 Xét về cơ cấu tổng doanh thu năm 2019, doanh thu Forwarding chiếm tỷ trọng 53,68% 

trên tổng doanh thu, đạt 454 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 43,5 tỷ đồng.  

 Doanh thu D ch vụ đại lý hãng tàu, hoạt động khác là 47,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là  

5,64% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 15,3 tỷ đồng (năm 2018 tỷ trọng doanh thu về 

d ch vụ đại lý hãng tàu và giá tr  lần lượt là 12,26% đạt 106 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 75 

tỷ đồng).  

 Trong năm Công ty SITC Việt Nam đã hết hạn liên doanh và Công ty không còn kiểm soát 

hoạt động kinh doanh của SITC Việt Nam nên Công ty ghi nhận khoản đầu tư vào SITC 

Việt Nam là khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết 

 Hoạt động Logistic luôn đem lại lợi nhuận ổn đ nh hằng năm của công ty. Mặc dù chỉ 

chiếm 40,68% tỷ trọng tổng doanh thu nhưng lại đạt tỷ suất lợi nhuận chiếm tới 56,88% 

trong cơ cấu tổng lợi nhuận, đạt giá tr  77,7 tỷ đồng 

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 

a. Chỉ tiêu tài chính: 

                                                                                                          Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 
% tăng 

(giảm) 

1 Tổng giá tr  tài sản 707.325.697.907  538.935.093.027  -23,81% 

2 Doanh thu thuần 869.055.315.642  845.984.587.605  -2,65% 

4 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh chính 
 68.012.611.195   53.930.985.880  -20,70% 

5 Lợi nhuận khác 157.871.789  292.981.818  +85,58% 

6 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  68.170.482.984   54.223.967.698  -20,46% 

7 Lợi nhuận sau thuế TNDN  54.172.475.574   44.877.316.155  -17,16% 
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8 
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 

công ty mẹ 
 51.936.255.829   44.529.665.005  -14,26% 

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.799 3.129 -0,17% 

10 Cổ tức 15% 15% 0,00% 

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Khoản mục Đơn v  Năm 2018 Năm 2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
   

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,50 3,00 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,49 2,92 

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

 

- Hệ số nợ/tổng nguồn vốn Lần 0,42 0,17 

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 2,40 0,65 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

 

- Vòng quay hàng tồn kho - - - 

- Doanh thu thuần/tổng tài sản  Vòng 1,23 1,57 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 
  

 

- Hệ số LNST/doanh thu thuần (ROS) % 6,23 5,30% 

- Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu (ROE) % 43,27 31,22% 

- Hệ số LNST/tổng tài sản (ROA) % 7,66 8,33% 

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/doanh thu thuần 
% 7,83 6,37% 

 

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 

1. Một số chỉ tiêu tài chính 

 Tổng doanh thu thuần: 900 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 43,5 tỷ đồng 

 Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt/cổ phiếu 
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Stt Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2020 (tỷ đồng) 

Thực hiện năm 

2019 (tỷ đồng) 

% KH 20  

so với TH 19 

1 Doanh thu thuần 900 869 +3,57% 

2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ 43,5 44,8 -2,90% 

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức 15% 15% 0,0% 

2. Các vấn đề khác: 

 HĐQT quyết đ nh việc đầu tư, thoái vốn tại các công ty khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và 

trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. 

 Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty 

liên doanh. 

 Đầu tư mua sắm thêm xe vận tải, romooc, xe cont bổ sung phương tiện vận tải.   

 Phát triển mạng lưới thông qua việc đầu tư mở rộng thêm chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh 

miền Trung. 

 Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với các 

quy đ nh của pháp luật. 

 Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác d ch vụ, phát triển khách hàng, tăng cường 

nhân sự có kinh nghiệm, tạo ra nguồn phát triển d ch vụ mớ. 

 

Hội đồng quản tr  và Ban Tổng Giám đốc Công ty xin trân trọng báo cáo. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

            CHỦ TỊCH 

       (đã ký) 

  

                                NGUYỄN HOÀNG ANH 
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BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

 

Kính thưa Đại hội. 

Kính thưa Quý cổ đông. 

 

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều 165 – Điều 168 

Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 

đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán; 

 

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 

Ban kiểm soát năm 2019 như sau: 

 

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm có: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nhữ Đình Thiện Trưởng ban 

2 Huỳnh Quang Thành Thành viên 

3 Nguyễn Th  Huyền Linh Thành viên 

Trong năm BKS đã thực hiện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh 

của Công ty: 

 Ban kiểm soát đã tiến hành th m đ nh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty; 

đồng thời đánh giá toàn diện công tác quản lý của Hội đồng quản tr  và Ban Tổng giám 

đốc Công ty, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho công 

ty trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản tr  và Ban Tổng giám đốc Công ty.  

 Các Ngh  quyết/ Quyết đ nh của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng đ nh hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc 

họp HĐQT đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, 

phù hợp với Điều lệ Công ty; 

 HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy 

chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; 
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 Hội đồng quản tr  công ty đã có những đ nh hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo 

th  trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài 

chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh, đầu tư luôn ổn đ nh bền vững. 

2. Tình hình tài chính năm 2019 

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 
% tăng 

(giảm) 

1 Tổng giá tr  tài sản 707.325.697.907  538.935.093.027  -23,81% 

2 Doanh thu thuần 869.055.315.642  845.984.587.605  -2,65% 

8 Lợi nhuận kế toán trước thuế  68.170.482.984   54.223.967.698  -20,46% 

9 Lợi nhuận sau thuế TNDN  54.172.475.574   44.877.316.155  -17,16% 

10 
Lợi nhuận sau thuế của cổ 

đông công ty mẹ 
51.936.255.829 44.529.665.005 -14,26% 

11 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.799  3.129 -0,17% 

12 Cổ tức 15% 15%  

b. Tình hình tài sản 

     Đơn vị tính: đồng 

Stt Khoản mục Số đầu năm Số cuối năm Tỷ lệ tăng /giảm 

1 Tài sản ngắn hạn  445.452.535.091   277.362.714.534  11,93% 

2 Tài sản dài hạn  261.873.162.816   261.572.378.493  51,85% 

 Tổng cộng  707.325.697.907   538.935.093.027   

c. Tình hình nợ phải trả 

  Đơn vị tính: đồng 

Stt Khoản mục Số đầu năm Số cuối  năm Tỷ lệ tăng/giảm 

1 Nợ ngắn hạn  298.581.060.414   92.499.677.862  -69,02% 

2 Nợ dài hạn  1.730.281.752   1.430.350.440  -17,33% 

 Tổng cộng  300.311.342.166   93.930.028.302   

d. Vốn điều lệ:  

Trong năm, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 1.854.416 cổ phiếu để chi trả 15% cổ tức 

theo NQ ĐHĐCĐ 2019 như sau: 

 Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết:  12.520.161 cổ phiếu 

 Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:     1.854.416 cổ phiếu 
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 Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:  14.374.577 cổ phiếu 

 Giá tr  chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá):  143.745.770.000 đồng 

e. Các vấn đề khác ảnh hưởng đến BCTC hợp nhất 2019: 

Trong năm 2019, Công ty TNHH SITC Việt Nam đã hết hạn liên doanh và đã làm thủ tục 

gia hạn. Do công ty không còn giữ quyền kiểm soát chi phối của SITIC Việt Nam sau khi 

SITIC sau khi hết hạn liên doanh nên từ năm 2019, Công ty trình bày khoản đầu tư vào 

SITIC là khoản đầu tư liên doanh liên kết và được hợp nhất theo phưng pháp vốn chủ sở 

hữu. Điều này dẫn đến các chỉ tiêu trên Bản cân đối kế toán hợp nhất, tổng tài sản và một 

số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019 giảm so với số 

liệu so sánh. 

Các công ty con được hợp nhất trên BCTC tại thời điểm 31/12/2019 gồm: 

Công ty con Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ biểu quyết Hoạt động kinh doanh 

Công ty Cổ phần Đại lý Vận 

tải Cosfi 

69% 69% Giao nhận và đại lý 

tàu biển 

Công ty TNHH Đầu tư hạ 

tầng Safi 

100% 100% Kinh doanh BĐS, cho 

thuê văn phòng 

 

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 Nhìn chung HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã và đang vận hành tốt Công ty theo 

đúng luật, Điều lệ Công ty, Ngh  quyết của Đại hội đồng cổ đông và Ngh  quyết của 

HĐQT, thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh, đề ra các chính sách linh hoạt, hiệu quả 

trong kinh doanh.  

 Về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Hãng 

kiểm toán AASC kiểm toán có ý kiến như sau: 

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình 

tài chính của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng 

như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày, phù hợp với Chu n mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

và các quy đ nh pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo của 

HĐQT và Ban Tổng giám đốc, trình ĐHĐCĐ thường niên. 

 

C. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020 

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, hoạt động quản tr  của Ban điều hành Công ty. Trong năm tài chính 

2020, Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc cụ thể theo kế hoạch sau: 

- Xem xét và kiểm tra Báo cáo tài chính các quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo tài 

chính năm 2020 của Công ty. 

- Kiểm tra và đánh giá các chi phí trong các quý của năm 2020, nhằm đảm bảo các khoản 
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chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra. 

- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 

tháng, cả năm 2020. Xem xét báo cáo soát xét, thư do Công ty kiểm toán độc lập phát 

hành, kiểm tra việc khắc phục các sai sót. 

- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về việc tuân 

thủ Ngh  quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy đ nh của Pháp luật. 

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ quy đ nh của 

pháp luật. 

 Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch 

hoạt động năm 2020.  Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo. 

  Xin trân trọng cảm ơn. 

 

     TM. BAN KIỂM SOÁT 

     TRƢỞNG BAN  

                                                                                                            (đã ký) 

 

         NHỮ ĐÌNH THIỆN 
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CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phƣơng án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 

chi trả cổ tức năm 2020; 

2. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát năm 2020;  

3. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 

2020 cho Công ty; 

4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễm nhiệm thành viên HĐQT; 

5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu nƣớc ngoài tối đa là 49%. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

VẬN TẢI SAFI 

 

Số: 01/TT-HĐQT/SAFI-20209 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020” 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI; 

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty; 

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty; 

 

Hội đồng quản tr  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua phương 

án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau: 

1. Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2019: 

 Tỷ lệ trích lập các quỹ: 

Stt Chỉ tiêu Thuyết 

minh 

Tỷ lệ % trích quỹ 

thực hiện 

Số tiền  đồng  

 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công 

ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng đã 

kiểm toán năm 2019 

a  
40.244.630.348 

 

1 Cổ tức năm 2019 (15% * SLCP có 

quyền biểu quyết *10.000) 

(SLCP có quyền biểu quyết có thể thay 

đổi tại thời điểm chốt danh sách chi trả 

cổ tức) 

b  

15% * 14.865.293 * 

10.000 đ 
   22.297.939.500 

 

2 Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS 

(3% * LNST theo Báo cáo tài chính 

riêng) 

c 3% * 

40.244.630.348 đ 1.207.338.910 

3 Trích quỹ đầu tư phát triển  

(10% * LNST Báo cáo tài chính riêng)  

d 10% * 

40.244.630.348 đ 
4.024.463.035 

4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu  

(e = a –b – c – d) 

e  
12.714.888.903 
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 Tỷ lệ chi trả cổ tức: 

- Phƣơng án 1: Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. 

- Phƣơng án 2: Chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. 

Đối với Phương án 2, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết để trả 

cổ tức bằng cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), thực hiện bổ sung, điều chỉnh 

phương án, số lượng cổ phiếu phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 

(nếu có) tại thời điểm thực hiện để phù hợp với các quy đ nh của UBCKNN, HOSE. Thực 

hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tại UBCKNN, thực hiện đăng ký lưu ký tại VSD và niêm 

yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE; Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi mức 

vốn tăng thêm tương ứng tại Điều lệ và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh 

tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM theo qui đ nh.  

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 

Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ % 

1 Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 

hoặc cổ phiếu 

15%  

- Thời gian thực hiện và mức tạm ứng cổ tức, đề ngh  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội 

đồng quản tr  Công ty thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty. 

- Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 

của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.  

Hội đồng quản tr  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Xin cảm ơn Đại hội. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

                                    (đã ký) 

NGUYỄN HOÀNG ANH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

VẬN TẢI SAFI 

 

Số: 02/TT-HĐQT/SAFI-2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

  TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

“V/v: Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019  

và kế hoạch phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020” 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI; 

- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2019 của Công ty; 

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty; 

 

Hội đồng quản tr  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI kính trình Đại hội thông qua ngân 

sách hoạt động của Hội đồng quản tr  và Ban Kiểm soát như sau: 

1. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: 

Căn cứ Ngh  quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã thông qua việc 

trích 3%/LNST cho ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản tr  và Ban kiểm soát (theo Ngh  

quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2019 ngày 30/03/2019) như sau: 

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính 

riêng đã kiểm toán năm 2019 

Tỷ lệ 

trích 

Ngân sách hoạt động của 

HĐQT & BKS 

40.244.630.348 đồng 3% 1.207.338.910 đồng 

2. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 

a. Căn cứ xác đ nh kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020: 

- Số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS năm 2017–2022. 

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. 

- Tham khảo mức chi thù lao của HĐQT và BKS của một số doanh nghiệp cùng quy mô, 

ngành nghề, đ a bàn kinh doanh. 

b. Đề xuất của Hội đồng quản tr  

Để kế hoạch hoá và quản lý chi phí, Hội đồng quản tr  xin kính trình Đại hội đồng cổ đông 

phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế 

của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. 

Hội đồng quản tr  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

                               (đã ký) 

   NGUYỄN HOÀNG ANH 



28 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

VẬN TẢI SAFI 

 

Số: 03/TT-BKS/SAFI-2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

“V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2020 cho Công ty” 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI; 

 Căn cứ Danh sách công bố của  y ban chứng khoán Nhà nư c về việc l a ch n tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận th c hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc 

lĩnh v c chứng khoán năm 2020 qua các đợt; 

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán 

tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau: 

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 

 Chọn tổ chức kiểm toán có uy tín, được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho 

đơn v  có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020. 

 Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do 

Công ty yêu cầu. 

2. Đề xuất của Ban kiểm soát 

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách lựa chọn tổ 

chức kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp theo danh sách 

như sau: 

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); 

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY); 

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

4. Công ty TNHH Kiểm toán ERNST & YOUNG Việt Nam  - E&Y; 

5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; 

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

TM.BAN KIỂM SOÁT 

TRƢỞNG BAN 

                                (đã ký) 

NHỮ ĐÌNH THIỆN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

VẬN TẢI SAFI 

 

        Số: 04/TT-HĐQT/SAFI-2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

“V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS ” 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 05/03/2020 của Ông Ngô Trung Hiếu; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS ngày 05/06/2020 của Ông Huỳnh Quang Thành; 

 

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS đối với các thành viên sau: 

- Ông Ngô Trung Hiếu – Thành viên HĐQT 

- Ông Huỳnh Quang Thành – Thành viên BKS 

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS  

- Số lượng thành viên BKS  :  01 người 

- Nhiệm kỳ còn lại (2017-2022) :  02 năm (từ 2020 - 2022) 

 (Hồ sơ tài liệu của người ứng cử, đề cử được đính kèm tại Đại hội) 

 HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Xin cảm ơn Đại hội. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

                           (đã ký) 

  NGUYỄN HOÀNG ANH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ  

VẬN TẢI SAFI 

 

        Số: 05/TT-HĐQT/SAFI-2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

“V/v: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty” 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ về  Sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ quy 

định chi tiết và hư ng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; 

 

   Ngh  đ nh số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ quy đ nh tại Điều 1 

Khoản 2 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đại chúng như sau: Trường hợp Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy đ nh về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện 

theo điều ước quốc tế; Trường hợp Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy đ nh về tỷ lệ sở hữu nước 

ngoài thì thực hiện theo quy đ nh tại pháp luật đó. Đối với Công ty đại chúng hoạt động 

trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa 

có quy đ nh cụ thể về sớ hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sỡ hữu nước ngoài tối đa là 49%.  

  HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 

ngoài tối đa của Công ty là 49% Vốn điều lệ. 

  ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, loại bỏ các 

ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các ngành nghề thực 

tế không hoạt động hoặc không trọng yếu có tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp hơn 49% (nếu 

có); thực hiện đăng ký với UBCKNN, các Cơ quan Nhà nước có th m quyền liên quan. 

Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49% vốn điều lệ.   

  Xin cảm ơn Đại hội. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

                            (đã ký) 

  NGUYỄN HOÀNG ANH 
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Các phụ lục đính kèm 

 

1. Báo cáo tài chính công ty riêng đã kiểm toán năm 2019 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI;  

2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI; 

3. Các tài liệu liên quan khác 

 

     Xin Quý cổ đông vui lòng xem đầy đủ chi tiết các phụ lục trên website : www.safi.com.vn  

hoặc trên các phương tiện công bố thông tin theo qui đ nh  

 

http://www.safi.com.vn/


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

Kính gửi :  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

Tôi tên là:  .......................................................................................................................................... 

CMND số:  .........................................Ngày cấp:  ..............................Nơi cấp: .................................. 

Địa chỉ thường trú:  ............................................................................................................................ 

Địa chỉ liên lạc:  ................................................................................................................................. 

Trình độ học vấn:  ...................................................... Chuyên ngành:  ............................................. 

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu :  ....................................................................... cổ phần. 

(Bằng chữ:  ........................................................................................................................ cổ phần). 

Tương ứng với tổng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu là:

..............................................………………………………………………………………… đồng. 

Số cổ phần đang nắm giữ và/hoặc đại diện ủy quyền liên tục trong 6 tháng là: ………….……. cổ 

phần. 

 

Đề nghị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

của Công ty nhiệm kỳ còn lại 2020 - 2022 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực 

và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 ...................., ngày ... tháng … năm 2020 

 Cổ đông 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

 

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ 

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

Kính gửi :  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi, đại diện cho ………..…. 

cổ phần, tương đương với ……% vốn điều lệ của Công ty liên tục trong thời hạn 6 tháng kể từ  

thời điểm chốt danh sách cổ đông (Danh sách đính kèm), đề nghị Công ty cho chúng tôi được đề 

cử: 

Ông/Bà:   ............................................................................................................................................ 

CMND số:  .........................................Ngày cấp:  ..............................Nơi cấp: .................................. 

Địa chỉ thường trú:  ............................................................................................................................ 

Địa chỉ liên lạc:  ................................................................................................................................. 

Trình độ học vấn:  ...................................................... Chuyên ngành:  ............................................. 

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu:  ................................................................................... cổ phần. 

(Bằng chữ:  ........................................................................................................................ cổ phần). 

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..............................................................................................đồng. 

 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi  nhiệm kỳ 

còn lại 2020 – 2022 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 ……………, ngày    tháng    năm 2020 

 NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ          ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 

 

Họ tên ứng cử viên :……………………………………………………………………………….. 

CMND số :  ........................................Ngày cấp :  .............................Nơi cấp : ................................. 

Địa chỉ thường trú :  ........................................................................................................................... 

 

Stt Họ tên cổ đông 
CMND hoặc 

GCNĐKKD 
Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu 

Số CP sở 

hữu liên 

tục trong 

6 tháng 

Ký tên 

xác nhận 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

20       

Tổng cộng    

Chiếm tỷ lệ …. % trên vốn điều lệ  

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 (Dùng cho các thành viên Ban Kiểm soát) 

 

- Họ và tên :  

- Giới tính :  

- Số CMND : Ngày cấp:   Nơi cấp:  

- Ngày sinh :  

- Nơi sinh :  

- Quê quán :  

- Dân tộc :  

- Quốc tịch :  

- Địa chỉ thường trú :  

- Số điện thoại liên lạc :  

- Trình độ học vấn :  

- Trình độ chuyên môn:  

- Quá trình công tác: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

   

   

   

   

   

   

- Chức vụ hiện nay tại Công ty và tổ chức khác:  

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ:     cổ phiếu 

      Trong đó:  Sở hữu:       cổ phiếu 

  Uỷ quyền đại diện:     cổ phiếu 

- Người có liên quan: 

- Các khoản nợ đối với Công ty:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: 

- Hành vi vi phạm pháp luật:  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu  

trách nhiệm trước pháp luật. 

 ................, ngày     tháng    năm 2020 

NGƯỜI KHAI 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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