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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.  
Ngày 14/04/1976, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giao thông Vận tải Chính 

phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký Quyết định số 249/VP thành lập 
Công ty Phục vụ Đường sắt Sài Gòn. 

Ngày 20/03/1989, theo Quyết định số 231/ĐS-TC của Tổng cục Đường 
sắt Việt Nam, đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài 
Gòn. 

Ngày 05/04/1993, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 
605/QĐ/TCCB-LĐ thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch 
Đường sắt Sài Gòn.  

Ngày 15/4/2004, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định thành lập doanh 
nghiệp số 990/QĐ- Bộ Giao thông Vận tải chuyển doanh nghiệp nhà nước Công 
ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn, đơn vị thành viên của Tổng Công ty 
Đường sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần. 

Ngày 04/01/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003015 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Du lịch Đường sắt Sài Gòn.   

Ngày 16/5/2005, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
đổi tên thành Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa. 

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới hiện tại, 
Công ty chưa thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ. Vốn điều lệ vẫn duy trì ở mức 
17.200.000.000đ.  

2. Cơ cấu tổ chức Công ty.  
 
 
 
Diễn giải:  
Công ty đặt trụ sở chính tại số 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, 

Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
Công ty có chi nhánh, kinh doanh các ngành nghề theo Giấy đăng ký hoạt 

động. 
- Khách sạn Hải Vân 

CÔNG TY 

Các chi nhánh 
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Địa chỉ: 69 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
- Trung tâm Dịch vụ Thương mại 
Địa chỉ: 50/8 Bến Chương Dương, P. Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
- Khách sạn Kỳ Đồng 
Địa chỉ: 10D Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 
- Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
Địa chỉ: 10D Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 
- Khách sạn Ga Sài Gòn 
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thông, P.9,  Q.3, TP. Hồ Chí Minh 
- Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải Hỏa xa Sài Gòn 
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thông, P.9,  Q.3, TP. Hồ Chí Minh 
- Nhà hàng Khách sạn Hưng Triệu 
Địa chỉ: 146/33 Kha Vạn Cân, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
- Trung tâm Dịch vụ và Kinh doanh Địa ốc 
Địa chỉ: 156/3 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 
- Trung tâm Dịch vụ và Thương mại Bình Triệu 
Địa chỉ: 310/4B Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 
- Khách sạn Đường sắt Đà Lạt 
Địa chỉ: Số 01 Quang Trung, P.9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
- Khách sạn Cà Ná 
Địa chỉ: Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 
- Khách sạn Đường sắt Nha Trang 
Địa chỉ: 17 Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty. 

 

 
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)  
ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm 

quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ 
Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của 
Công ty, kế hoạch SXKD năm tiếp theo, bầu, miễn nhiễm, bãi nhiệm thành viên 
Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS). 

 - HĐQT 
HĐQT là cơ quan quản lý Công ty do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm. 

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty. HĐQT đại diện cho các cổ 
đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến 
mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ. 

- BKS 
BKS là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm 

vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất của Công ty. 
Hiện BKS Công ty gồm 3 thành viên. 
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- Văn phòng HĐQT 
Gồm bộ phận hành chính và Ban tư vấn (sẽ áp dụng từng bước tùy thuộc 

vào quy mô phát triển và nhu cầu của Công ty). 
- Ban điều hành  

Ban điều hành gồm có Tổng Giám đốc và Giám đốc các khối, do HĐQT 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu 
trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  

- Các khối và phòng chức năng 
Khối Nhân sự gồm 2 phòng: Phòng Nhân sự và Phòng Hành chính 
Phòng Nhân sự: thực hiện công tác quản trị và phát triển nhân sự tiền 

lương, thanh tra pháp chế và bảo vệ nội bộ. 
Phòng Hành chính: Thực hiện công tác quản trị hành chính. 
Khối Kinh doanh gồm 1 phòng: Phòng Nghiệp vụ kinh doanh 
Phòng Kinh doanh: Thực hiện công tác về kinh doanh. 
Khối Tài chính gồm 1 phòng: Phòng Kế toán 
Phòng Kế toán: Thực hiện công tác tài chính kế toán. 
Khối Đầu tư gồm 2 phòng: Phòng Quản lý xây dựng và Tài sản và Ban 

quản lý dự án 
Phòng Quản lý xây dựng và Tài sản: Thực hiện công tác quản lý về xây 

dựng và quản lý tài sản. 
Ban Quản lý dự án: Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng. 
Các chi nhánh: Trực tiếp thực hiện SXKD theo Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh. 
4. Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần 

của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ (nếu các 
quy định về hạn chế chuyển nhượng còn hiệu lực); cơ cấu cổ đông (tổ chức, 
cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ). 

- Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại 
ngày 15/9/2015:   
Stt Họ và tên Địa chỉ Số lượng 

CP nắm giữ 
Tỷ lệ 

nắm giữ 
1 Đỗ Xuân Thu 208C Nguyễn Ngọc Nhựt, P. Tân 

Quý, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh 

86.000 5,00% 
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2 Lê Văn Phước 1050/6 Quang Trung, P.8, Q. Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

86.000 5,00% 

3 Nguyễn Bá Linh 50 đường 10, P. Tân Thuận Đông, 
Q.7, TP. Hồ Chí Minh 

172.000 10,00% 

4 Nguyễn Văn Phẩm Tổ 7, Lương Khánh Thiện, TP. Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

172.000 10,00% 

5 Công ty TNHH 
Thương mại và Du 
lịch  Đại Lâm 

Tầng 6 số 43 Lê Thị Hồng Gấm, P. 
Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ 
Chí Minh 

500.000 29,07% 

6 Trần Thiên Kim 161 Nguyễn Duy Dương, P.3, 
Q.10, TP. Hồ Chí Minh 

542.170 31,52% 

- Công ty đã trở thành công ty cổ phần trên 3 năm nên không còn các quy 
định về hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.  

- Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/9/2015:   
Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ nắm giữ 

Trong nước, trong đó 132 1.720.000 100,00% 
Tổ chức 1 500.000 29,07% 
Cá nhân* 131 1.220.000 70,93% 
Ngoài nước, trong đó 0 0 0,00% 
Tổ chức 0 0 0,00% 
Cá nhân 0 0 0,00% 
Tổng cộng 132 0 100,00% 

* Ghi chú: Trong số 131 CĐ cá nhân có 1 CĐ vừa chuyển nhượng trong 
tháng 7/2015 cho 1 nhóm nhà đầu tư, trong đó 100 nhà đầu tư mỗi người nắm 
giữ 3 phần, và giữ lại cho mình 3 cổ phần.   

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, 
những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ 
phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng: Không có. 

6. Hoạt động kinh doanh. 
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa có các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:  
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Kinh doanh thuốc lá, kinh doanh nhà hàng khách sạn, cung cấp dịch vụ du lịch 
lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ vận tải bằng đường sắt...  

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần 
nhất. 

Đơn vị tính: VNĐ 

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 16                  632.288.821.216 881.961.518.929
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 17                      1.567.698.061        1.564.513.413 
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ

10 18                  630.721.123.155    880.397.005.516 
4. Giá vốn hàng bán 11 19                  600.929.407.781 849.978.869.920
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)

20                    29.791.715.374      30.418.135.596 
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 20                         149.390.008 171.541.890
7. Chi phí tài chính 22 21                    12.620.674.291 13.065.771.126
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23                   12.103.609.291 13.065.771.126
8. Chi phí bán hàng 24                      5.402.813.250 5.349.611.546
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25                      9.244.377.156 10.180.109.951
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nhập khác 31 22                         944.873.421 621.980.762
12. Chi phí khác 32 23                         693.737.907 28.342.578
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40                         251.135.514           593.638.184 
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 50                      2.924.376.199        2.587.823.047 
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 24                         863.219.110 942.307.444
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52                                         -                              -   
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
      (60 = 50 – 51 - 52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70                                    1.198                         957 

30                      2.673.240.685        1.994.184.863 

60                      2.061.157.089        1.645.515.603 

CHỈ TIÊU  Mã 
số  

 Thuyết 
minh  Năm 2014  Năm 2013 

 
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. 
a. Vị thế của Công ty trong ngành: 
Đối với hầu hết các mảng hoạt động, Công ty nhắm đến đối tượng khách 

hàng bình dân với thị phần hẹp, mang tính chất địa phương.  
Đối với mảng kinh doanh thuốc lá, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở một số 

tỉnh ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do đặc thù của sản phẩm không được phép 
quảng bá rộng rãi nên khách hàng của Công ty chủ yếu là các khách hàng truyền 
thống, không mở rộng phân phối thêm cho các khách hàng mới. 

Đối với mảng dịch vụ du lịch, khách hàng nội địa và inbound là chủ yếu, 
khách hàng outbound thường hướng đến thị trường Trung Quốc và Asian. Với 
dịch vụ còn đơn giản như hiện nay, Công ty khó cạnh tranh với các Công ty 
trong khu vực. Trong bối cảnh ngày càng nhiều các doanh nghiệp có lợi thế về 
kinh nghiệm, thương hiệu mạnh và vốn đầu tư cho ra những sản phẩm du lịch 
năng động, khiến Công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trong ngành. Ngoài ra, 
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nhiều doanh nghiệp kinh doanh chụp giật, thiếu lành mạnh khiến các dịch vụ lữ 
hành khác trong đó có Công ty gặp nhiều khó khăn. 

Đối với mảng kinh doanh nhà hàng - khách sạn: Các khách sạn của Công 
ty hiện đã xuống cấp và thiếu vốn đầu tư để nâng cấp, cải tạo. Khả năng cạnh 
tranh và thương hiệu của Công ty còn yếu trong bối cảnh nhiều khách sạn cùng 
phân khúc đang hiện diện tại Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Ninh Thuận với chất 
lượng dịch vụ tốt.  

Đối với mảng dịch vụ vận tải: Công ty không hoạt động mạnh về lĩnh vực 
này nên không thể cạnh tranh với các công ty có tính chuyên nghiệp cao trong 
ngành. 

b. Triển vọng phát triển của ngành: 
- Thuốc lá: Đây là ngành kinh doanh không được khuyến khích nên càng 

ngày các chính sách của Nhà nước càng quy định về việc sản xuất, kinh doanh 
thuốc lá một cách khắt khe, nghiêm ngặt, hạn chế hơn. Bên cạnh đó, việc chưa 
kiểm soát được việc nhập lậu thuốc lá ngoại dẫn tới việc ngành này sẽ cạnh 
tranh khốc liệt hơn, và việc kinh doanh cũng sẽ phải tuân thủ các quy định ngặt 
nghèo.  

- Du lịch: Chính phủ có các chính sách hỗ trợ ngành du lịch phát triển. Tuy 
nhiên, ngành du lịch mang tính liên ngành, liên vùng rất cao, do vậy rất cần sự 
phối hợp đồng bộ để khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện nay. Nếu các 
ngành và chính quyền địa phương các cấp không thực sự vào cuộc quyết liệt thì 
ngành du lịch Việt Nam dù có rất nhiều lợi thế, được chính phủ hỗ trợ cũng khó 
có thể phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.  

- Nhà hàng – Khách sạn: Ngành này cũng là một ngành gắn với du lịch, do 
vậy nếu tương lai du lịch phát triển mạnh mẽ thì ngành này cũng phát triển. Tuy 
nhiên, ở phân khúc bình dân, ngày càng có nhiều cơ sở mới ra đời, sẽ dẫn tới sự 
cạnh tranh khốc liệt đối với Công ty.  

- Dịch vụ vận tải: Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt là một tín hiệu 
tích cực đối với lĩnh vực vận tải; hệ thống đường cao tốc Băc Nam dần hình 
thành, các thành phố lớn được thông với nhau qua trục đường thuật tiện, ngành 
đường sắt tiến hành cải tổ mang đến cơ hội tốt cho việc vận chuyển hàng đi các 
tỉnh một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất, hàng hóa sẽ được phân phối dễ 
dàng hơn. 

9. Chính sách đối với người lao động 
a. Tổng số lượng người lao động tính đến ngày 15/9/2015 là 230 người, 

trong đó: 
- Tổng số lao động nam: 146 chiếm 63.47 % 
- Tổng số lao động nữ: 84 chiếm 36.53 % 
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b. Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty: 
- Đại học và trên đại học: 41 người chiếm 17.82% 
- Cao đẳng và trung cấp: 23 người chiếm 10,00% 
- Còn lại: 166 người chiếm 72,18%. 
c. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp ... 
- Chính sách đào tạo tại Công ty là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của bộ 

phận quản lý nhân sự mà còn là trách nhiệm các cấp quản lý tại Công ty và chi 
nhánh. 

Công ty có hai hình thức đào tạo:  
+ Đào tạo nội bộ: Do người của Công ty đảm nhận nhằm mục đích nâng 

cao tay nghề thường xuyên cho người lao động. Đây là loại hình Công ty áp 
dụng thường xuyên nằm đảm bảo cho người lao động đáp ứng để phục vụ cho 
khách hành ngày càng tốt hơn. 

+ Đào tạo bên ngoài: Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại Công ty, Công ty cử 
người lao động đi đào tạo. Tùy theo từng thời điểm và nhu cầu, Công ty sẽ có 
quyết định cụ thể. 

- Chính sách tiền lương: Với chính sách tiền lương, thưởng dựa trên năng 
lực, hiệu quả công việc và đóng góp của từng vị trí, Công ty lương đảm bảo cho 
người lao động mức thu nhập tương đương với thị trường lao động và ngày 
càng tốt hơn để người lao động đảm bảo cuộc sống và yên tâm công tác. 

- Các chính sách khác đối với người lao động: 
+ Người lao động làm việc tại Công ty, ngoài chế độ tiền lương còn được 

hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp ốm đau thai sản theo 
luật định. 

+ Người lao động còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần như 
mừng sinh nhật, chia sẻ các hiếu hỉ của gia đình, … 

10. Chính sách cổ tức (nêu rõ tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất và 
các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức). 

a. Chính sách cổ tức:  
- Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty hoạt động có lãi;  

đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo 
quy định của pháp luật; trích lập các quỹ Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã 
định, Công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác đến hạn. 

- ĐHĐCĐ quyết định mức cổ tức trên cơ sở kiến nghị của HĐQT.  
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- Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp.  
- Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài 

khoản ngân hàng của cổ đông) hoặc bằng cổ phần của Công ty.  
b. Tỷ lệ cổ tức trong hai năm gần nhất:  

 Năm 2013 Năm 2014 
Tỷ lệ cổ tức 0% 0% 

11. Tình hình tài chính. 
Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 

1. Chỉ tiêu về khả năng thành toán   
Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ 
ngắn hạn 

Lần 1,38 

Hệ số thanh toán nhanh = Tài sản ngắn hạn – 
Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn 

Lần 0,80 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
Nợ phải trả/Tổng tài sản Lần 2,88 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 6,24 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 2,88 
Vòng quay hang tồn kho: Giá vốn hang bán/Hàng 
tồn kho bình quân 

Vòng 8,37 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
Hệ số LNST/Doanh thu thuần % 0,33% 
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 6,83% 
Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) % 0,94% 
Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % 0,42% 
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12. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty). 
Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, vô hình và bất động sản đầu tư tính 

đến ngày 31/12/2014.  
Đơn vị tính: VNĐ 

Khoản mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại 
1. TSCĐ hữu hình 34.872.756.118 23.954.506.213 10.918.249.905 
Nhà cửa, vật kiến trúc 30.657.323.579 20.625.560.863 10.031.762.716 
Máy móc, thiết bị 750.373.162 709.873.162 40.500.000 
Phương tiện vận tải, thiết 
bị truyền dẫn 3.228.999.620 2.423257.431 805.742.189 
Thiết bị, dụng cụ quản lý 236.059.757 195.814.757 40.245.000 
2. TSCĐ vô hình 252.023.800 252.023.800 0 
Phần mềm máy vi tính 252.023.800 252.023.800 0 
3. Bất động sản đầu tư 9.612.153.510 4.272.809.031 5.339.344.479 
Bắt động sàn đầu tư – Nhà 9.612.153.510 4.272.809.031 5.339.344.479 

 
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo. 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 Năm 2016 

Kế hoạch 
% tăng 
giảm so 
với năm 
2014 

Kế hoạch 
% tăng 
giảm so 
với năm 
2015 

Doanh thu thuần 687.000.000.000đ 9% 755.700.000.000 10% 
Lợi nhuận sau thuế 1.800.000.000đ -13% 1.980.000.000 10% 
Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 

0,26% -20% 0,26% 0% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/Vốn chủ sở hữu 

5,96% -13% 6,56% 10% 

Cổ tức 0% 0% 0% 0% 
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- Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên: 
- Đầu tư duy tu sửa chữa để duy trì tốt công năng của các chi nhánh đặc biệt 

là các khách sạn từng bước thay thế trang thiết bị quá cũ đáp ứng yêu cầu kinh 
doanh theo hướng giao quyền chủ động cho các chi nhánh để đạt được sự hợp lý 
về chủng loại, chất lượng, thời gian đặc biệt là vì giá. 

-   Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị thông qua các hình thức: Hội 
chợ, các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là hình thức thư ngỏ gửi và 
đàm phán trực tiếp với khách hàng đặc biệt chú trọng tới công tác hậu mãi và 
chăm sóc khách hàng. 

-   Tập trung công tác chăm sóc khách hàng trong mạng lưới kinh doanh 
thương mại để duy trì thị phần.   

-   Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, mỹ thuật hóa môi trường triệt 
để tại các chi nhánh lưu trú theo tiêu chí đạt được văn minh lịch sự du lịch, vệ 
sinh môi trường triệt để nhằm đạt được văn minh lịch sự quốc tế để thu hút 
khách và trực tiếp quảng cáo cho thương hiệu của chi nhánh. 

- Do tình hình về vốn kinh doanh và tình hình kinh doanh khó khăn, nên 
phần dự định để chia cổ tức sẽ được để lại và đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.  

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty 
đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay...): Không có. 

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh. 
- Do khó khăn về vốn, cơ sở vật chất, thị trường…nên Công ty cố gắng 

ổn định hoạt động kinh doanh hiện nay, không mở rộng thêm cơ sở kinh doanh.  
- Duy tu và sửa chữa nhỏ các cơ sở kinh doanh để tránh tình trạng xuống 

cấp và duy trì được tình trạng kinh doanh hiện tại. 
- Tăng cường phát triển vận tải đa phương thức trong dịch vụ vận tải. 
- Nỗ lực giữ vững thị phần, giữ tốt hệ thống phân phối trong ngành 

thương mại để duy trì doanh thu trong bối cảnh ngày càng nhiều quy định hạn 
chế thuốc lá ra đời.   

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty 
(nếu có). 

- Vụ tranh chấp với ông Lê Hạnh (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ 
vận tải của Công ty) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; tòa án thụ lý: Tòa án 
nhân dân Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

- Vụ tranh chấp cũng với ông Lê Hạnh về hợp đồng lao động; tòa án thụ 
lý: Tòa án nhân dân Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 
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- Vụ tranh chấp với Công ty Vinafco (cũng liên quan đến ông Lê Hạnh) 
về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; tòa án thụ lý: Tòa án nhân dân Q.3, TP. Hồ 
Chí Minh 

- Vụ cổ đông Nguyễn Bá Linh kiện yêu cầu hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ 
năm 2015; tòa án thụ lý: Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh. 

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động HĐQT (giới thiệu cơ cấu HĐQT 

bao gồm cơ cấu các tiểu ban của HĐQT (nếu có), danh sách và sơ yếu lý 
lịch các thành viên HĐQT, phân biệt rõ thành viên HĐQT độc lập, thành 
viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT điều hành). 

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 
1  Trần Vĩ Đường Chủ tịch HĐQT Điều hành 
2  Trần Thiên Kim Thành viên HĐQT Không điều hành 
3  Lưu Thị Lê Thành viên HĐQT Không điều hành 
4  Trương Ái Liễu Thành viên HĐQT Không điều hành 
5  Tăng Thị Minh Tân Thành viên HĐQT Điều hành 

(Công ty không có thành viên HĐQT độc lập). 
a.  Ông Trần Vĩ Đường – Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều 

hành). 
- Ngày sinh: 23/3/1956 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 9/12 
- Trình độ chuyên môn: Kinh doanh 
- Quá trình công tác: 1987-2005: Công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch 

Đường sắt Sài Gòn 
2005 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa. 
b. Bà Trần Thiên Kim – Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không 

điều hành). 
- Ngày sinh: 16/10/1993 
- Quốc tịch: Việt Nam 
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- Địa chỉ: 161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 12/12 
- Quá trình công tác: 2012-2015: học tập tại Đại học RMIT, Đại học Luật 

TP. HCM. 
c. Bà Lưu Thị Lê – Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều 

hành). 
- Ngày sinh: 10/10/1953 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: Số 82 đường 23, P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
- Quá trình công tác:  
+ 1977 – 1981: Chuyên viên Vụ Giao thông – Bưu điện, Bộ Tài chính 
+ 1981 – 1993: Chuyên viên P. TCKT – Xí nghiệp Liên hiệp Vận tải 

Đường sắt khu vực 3 
+ 1993 – 2004: Kế toán trưởng Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài 

Gòn 
+ 2005: Thành viên HĐQT, Giám đốc Đầu tư Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa 
+ 2006 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa. 
d. Bà Trương Ái Liễu – Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không 

điều hành). 
- Ngày sinh: 13/4/1960 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 161 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 5/12 
- Trình độ chuyên môn: Kinh doanh 
- Quá trình công tác:  
+ 1994 – 2004: Công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2004 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa, Giám đốc 

Công ty TNHH TM và DL Đại Lâm.  
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e. Bà Tăng Thị Minh Tân – Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều 
hành). 

- Ngày sinh: 16/11/1961 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 20/16F, Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh 
- Quá trình công tác:  
+ 1994 – 2004: Công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2004 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa.  
2. Ban kiểm soát (BKS).  

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 
1 Huỳnh Thị Đào Trưởng BKS  
2 Lữ Thị Tiến Thành viên BKS  
3 Lê Nguyễn Thanh Tuấn Thành viên BKS  

a. Bà Huỳnh Thị Đào – Trưởng BKS. 
- Ngày sinh: 15/8/1982 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 306 Lô E CC Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán 
- Quá trình công tác:  
+ 2005 - 2007: Công tác tại Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ 
+ 2007 – nay: Công tác tại Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa. 
b. Bà Lữ Thị Tiến – Thành viên BKS. 
- Ngày sinh: 28/8/1961 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 82/23 Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
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- Quá trình công tác:  
+ 1981 - 2004: Công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2005– nay: Công tác tại Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa. 
c. Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn –Thành viên BKS. 
- Ngày sinh: 05/5/1979 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ: 1412/1A KP1, P. An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh 
- Trình độ văn hóa: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
- Quá trình công tác:  
+ 2003 - 2004: Công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa. 
3. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. 
- Ông Trần Vĩ Đường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, kiêm Giám 

đốc Khối Đầu tư, kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Thương mại (sơ yếu lý 
lịch như phần Chủ tịch HĐQT). 

- Bà Tăng Thị Minh Tân – Thành viên HĐQT kiêm Phụ trách Khối nhân 
sự (sơ yếu lý lịch như phần thành viên HĐQT). 

- Ông Nguyễn Minh Đức – Kế toán trưởng. 
+ Ngày sinh: 23/7/1968 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
- Ông Mai Đình Võ – Trưởng phòng Hành chính. 
+ Ngày sinh: 05/5/1958 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật. 
- Ông Lưu Ngọc Xanh – Trưởng ban Thanh tra – Pháp chế. 
+ Ngày sinh: 01/5/1958 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 10/10 
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+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật. 
- Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng phòng Quản lý xây dựng và tài sản. 
+ Ngày sinh: 20/7/1960 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 10/10 
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế. 
- Ông Khiếu Quang Lân - Trưởng phòng Nghiệp vụ Kinh doanh. 
+ Ngày sinh: 24/10/1958 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 10/10 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
- Ông Trần Bộ Thiên – Giám đốc Khách sạn Hải Vân, Giám đốc Khách 

sạn Kỳ Đồng, Giám đốc chi nhánh Du lịch Đường sắt Sài Gòn. 
+ Ngày sinh: 30/4/1970 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Kinh doanh. 
- Ông Bùi Quang Toản – Giám đốc Khách sạn đường sắt Đà Lạt. 
+ Ngày sinh: 15/5/1955 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 10/10 
+ Trình độ chuyên môn: Kinh doanh.  
- Bà Quản Thị Cẩm Tú – Giám đốc Khách sạn Ga Sài Gòn. 
+ Ngày sinh: 23/5/1962 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. 
-  Bà Huỳnh Nguyễn Bích Phượng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và 

Kinh doanh Địa ốc. 
+ Ngày sinh: 13/5/1980 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
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-  Ông Trần Trung Trị - Giám đốc Khách sạn Cà Ná. 
+ Ngày sinh: 04/02/1975 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Kinh doanh. 
-  Bà Lê Thị Thu Bình – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Thương mại 

Bình Triệu. 
+ Ngày sinh: 29/10/1977 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán. 
-  Ông Huỳnh Văn Hảo – Giám đốc Khách sạn Đường sắt Nha Trang 
+ Ngày sinh: 01/01/1959 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
- Bà Lý Thị Hồng Vân – Giám đốc Nhà hàng Khách sạn Hưng Triệu 
+ Ngày sinh: 24/4/1978 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Kinh doanh. 
- Bà Trần Ngọc Minh Thu – Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải Hỏa xa 

Sài Gòn 
+ Ngày sinh: 01/01/1974 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Trình độ văn hóa: 12/12 
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty 
- Công ty sẽ chuẩn bị dự thảo Điều lệ trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành  

theo Thông tư 121/2012/TT-BTC để trình ĐHĐCĐ thông qua. 
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu quả hoạt 

động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các chi 
nhánh. 




