
CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DU LICH-  DJCH VJ HOT  AN Doe 1p — Tir do — Hanh phüc  

BAN KIEM SOAT 
* 

S: 01 /2023/BC-BKT Quáng Nam, ngày 10 tháng 3 nám 2023 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 
CONG TY CO PHAN DU LCH- D!CH  VJ HQI AN 

Tii Di hi dng C dông thung niên nãm 2023 

KInh gt'i: Qu C dông Cong ty c ph.n Du ljch- Djch v11 Hi An. 

- Can cü chirc näng, thim v11 cüa Ban Kim soát quy djnh tai  Diu l t 
chüc và hott dng cüa Cong ty c phn Du ljch — Djch vil Hi An (Sau day gçi 
tt là Cong ty); 

- Can cix Báo cáo tài chInh näm 2022 cüa Cong ty dã ducic kim toán bôi 
Cong ty TNHH Kim toán và K toán AAC; 

Ban Kim soát (sau day gçi t&t là BKS) báo cáo truâc Dai  hi dng c dông 
kt qua kim tra, giám sat các m.t hott ctng trong näm 2022 cüa Cong ty cô phtn 
Du ljch- Djch vi Hi An nhu sau: 

I- Hot dng cüa Ban Kim soát 

- Näm 2022, BKS dâ tham gia dy dü các cuc hçp djnh kS'  cüa HOi  dng 
quân trj (sau day gi t&t là HDQT) Cong ty. Hot dng cUa BKS thirc hin theo 
dung chüc näng, nhim v11 duçic quy djnh tai  Diu l Cong ty. 

- BKS dã tin hành kim tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh cüa pháp 
lut tai  Cong ty trong vic quán l, di&u hành hoit dng kinh doanh cüa HDQT và 
Ban Diu hành (sau day gi tt là BDH) trong näm 2022, c11 th: 

+ Kim tra, giám sat vic trin khai thirc hin Nghj quy& Dai  hi dng c 
dông thu&ng niên nàm 2022, Diu l Cong ty, nghj quyt các cuc hp djnh kS', 
dt xu.t cüa HDQT Cong ty. 

+ Kim soát vic tuân thu các quy djnh v cong b thông tin cUa Cong ty 
theo quy djnh pháp lutt. 

+ Tham gia kin và dua ra các kin nghj vói HDQT, BDH ye các van dê 
lien quan dn hoat dng cUa Cong ty. 

+ Tham gia gop các quy ch quân trj Cong ty nhu: Quy ch quân l tài 
chInh; quy ch hott dng cüa Cong ty dam bâo dung theo quy dnh mth v quán 
trj doanh nghip. 
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II- Kt qua kim tra, giám sat các mit hot dng 

1-D6ivó'iHDQT 

Näm 2022, HDQT dã t chirc các cuc hçp djnh kS'  hang qu, nám và các 
cuc hçp dt xut khi can thit theo Diu 1 cüa Cong ty; thông tin, trao dôi cong 
vic qua dja chi email d kjp thii thông qua các chü truong quan tr9ng nhix: K 
hoach san xu.t kinh doanh; k hoach s1ra chüa, mua srn tài san c djnh, phuang 
an dam phán chm dirt hçip dng vói Tp doàn Melia; dir thào Quy ch hoçtt dng, 
Quy chê tài chInh cüa Cong ty CP Du ljch — Djch vii Hi An; Diu l Cong ty 
TN}IH MTV Lu hành Hi An; tham gia dir h9p chuyên d bàn ni dung kin toàn 
b may t chirc Van phông Cong ty và các chi nhánh, n djnh nhân sir, h sa pháp 
1 ti Cong ty thành viên ,... Trong nàm, HDQT Cong ty dã ban hành nhiu nghj 
quyt, quyt djnh quan trçng nhm kjp thii ciii th hóa Nghj quy& DHDCD, d ra 
các giài pháp, djnh hung, chi do giãi quyt các vn d lien quan dn hot dng 
cüa Cong ty bão dam theo quy djnh pháp 1ut và Diu l Cong ty. 

2- D6i vói BDH 

Sau hon 02 nám bj ãnh hithng nng n cüa dai  djch bnh Covid-19, hott 
dng kinh doanh djch vii du ljch cüa Cong ty phài di mt vâi nhung khó khän 
nht djnh, Co si 4t ch.t xung cp, tim 1rc tài chInh cüa các cOng ty giám süt, 
tranh chip hçp dng có yu th nuc ngoài di vâi Tp doân Melia chua duçxc giài 
quyt dirt dim... Näm 2022, thrc hin chü truang cüa ChInh phü "ThIch üng an 
toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch bnh Covid-19", m& cira khOi phitc kinh 
t& phát trin du lich;  theo do, các hoat dng san xut - kinh doanh djch vii, du ljch 
di vào hoat  dng trâ li. Ngay tir du näm, Ban Diu hành Cong ty tp trung chi 
do trin khai k hotch, xây drng k hotch san xut - kinh doanh, tang doanh thu 
và kim soát djch bnh; chü dng rà soát các hoat dng pháp 1, diu chinh b 
sung Diu 1 cong ty, cci ch quán trj, quãn l tài chInh cüa doanh nghip theo quy 
dnh cüa Lut Doanh nghip; tái co cu tai chInh, kim soát chit chê chi phi trong 
diu kin kinh doanh khó khan; cüng c, kin toàn t chüc b may nhân sx theo 
thm quyn, nh&m kjp thai n djnh t chirc, b may nâng cao hiu qua hot dng 
san xut - kinh doanh cüa doanh nghip sau djch bnh Covid-19. 

Kt qua hot dng kinh doanh näm 2022 cüa Cong ty dà duçic COng ty 
TNIHH Kim toan và K toan AAC thirc hin, két qua nhii sau: 

- Tng doanh thu ti.'r COng ty mc là: 34.104 t5'; dt 89,68% so vi KH; bang 
134,99% so vâi näm 2021. 

- L trithc thus COng ty mc là: -16.573 t'; bang 123,85% so v&i 1(11 và bang 
78,98% so vói näm 2021. 

- Doanh thu hçip nht toàn COng ty là: 40.730 ti'; dat 90,39% so vói KH; 
bang 153,91% so vth näm 2021. 
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- L truóc thug hçip nht toàn Cong ty là: -16.761 t'; bang 126,85% so vOi 
KH và bang 79,88% so vâi nàm 2021. 

BKS dánh giá cao BDH dã nhanh chóng, kjp thai, linh boat trong vic diu 
chinh huàng kinh doanh, khôi phçic hoat  dng phçic v1i khách du ljch ni dja. 
BDH dâ xác djnh day là thj tru?Yng chü yu, 1y ni dja lam bàn dp, b phóng 
cho vic phiic hi thj tris?ing quc t. Ben ctnh do, BDH dâ kjp thai tái 1p phông 
kinh doanh, khôi phic h tMng ban hang, tip can, kt ni vol các hang lü hành 
truyên thng, khai thác thj truOng mOi, chInh sách giá ban linh hoat, chü trng 
djch vii hi nghj, hi tháo, các hoat dng gn k& nhân viên cüa các tp doàn d 
khai thác doanh thu. NhO 4y, doanh thu näm 2022 tang cao so vOl näm 2021 
(tang 154,1%), giái quyt vic lam cho nguOi lao dng, giâm thiu ti da sr 
xuông cap cüa tài san 0 các khu hru trü. 

Tuy nhiên, doanh thu có tang cao nhung vn chua cO li nhu.n nhu k' v9ng 
do cc sO vt ch.t xung cap, hix hông nhiu nén chi phi bão trI tang cao, chi phi 
du tu lOn va bü l cho Chi nhánh Tam Thanh; chi phi nguyen 4t lieu, chi phi 
din tiêu thii tang giá, tin thus d.t tang cao. BKS kin nghj HDQT chi dao  BDH 
trong thOi gian tOi xây dirng k hoach  kinh doanh linh hoat, phü hçip vOi tInh hInh 
du ljch trong nuOc và quc t d sOm khôi phiic, dem lai  hiu qua kinh doanh tt 
hcrn, dc bit là phãi có giài pháp xü l di vOi Chi nhánh Tam Thanh. 

3- V cong tác du tu'xây drng co' bàn và mua sm tài san 

Sau khi dung trin khai Dr an nâng cp khách san  Hi An theo tiêu chun 
cüa Tp doàn Melia, ngay tr d.0 näm 2022, HDQT d quyt djnh tp trung dâu 
tu nâng cap, mua s&m nhüng hang m1c cn thit d phiic vi khách luu trü, trong 
dO phê duyt kinh phi du tu là 1.570.844.000 dng, kinh phi mua sm, nâng cap 
tài san là 6.949.700.000 dng. Tuy nhiên, do ngun tài chInh không dam bão 
nên HDQT da diu chinh k hoach du tu, trong do chi uu tiên si:ra cha, nâng 
cp tài san, trang thi& bj that sir cn thi&, hang ch vic xuông cap dê phi1c vii 
các djch vii tai  khách  san  vOi tng chi phi süa chüa trong nam 2022: 
3.524.000.000 dng (trong do, chi phi các hang mic dang trién khai di dang 
chuyn sang näm 2023 là: 999.5 89.500 dng). 

BKS dánh giá cao BDH dâ can nhc trong vic du tu, sira chüa, bão duOTig 
các thit bj, tài san phü hçip vOi ngun tài chInh cüa Cong ty nhäm han  chê tInh 
trang xung cp do lâu ngày không khai thác, sü diing và dáp 1rng yêu cau phiic 
vii khách kjp thOi, gop phn cài thin doanh thu cüa Cong ty trong nam 2022. 

4- COng tác tài chmnh- k bàn và quàn brj a'iu hành 

Cong tác tài chinh- k toán tai  Cong ty duçic thirc hin theo dung Lu.t K 
toán hin hanh. BDH dã can di, linh boat  sü diing dOng tiên dê dam bão duy trI 
boat dng kinh doanh tai  các chi nhánh và hoat dng quân l. Tang cuOng thu hôi 
cong n và ct giâm chi phi djch vii, lam vic vOl các cG quan có lien quan dê xin 
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diu chinh giãm don giá thuê dt. Phông Tài chInh- k toán dâ thirc hin t& ch 
dt báo cáo djnh kST theo quy djnh di vói Cong ty có niêm yt trên san chfrng 
khoán. 

Näm 2022, BDH dä tham muu cho HDQT phé duyt diu chinh Diu l t 
chüc boat  dng Cong ty phü hçp vói Lutt Doanh nghip; tham muu diu chinh mô 
hInh quân 1 phü hçp, bão dam quy djnh cüa pháp lut và trmnh phê duyt Diu l 
to chirc boat  dng cüa Cong ty TNHH MTV Lu hành Hi An; trInh phê duyt 
Quy chê to chirc hoat  dng và Quy ch tài chInh cüa Cong ty. 

5- Cong tdc nhân sir- thn lu'ong 

Näm 2022, BDH Cong ty dâ kin toàn chirc näng cüa Phông Hành chInh-
Nhân s11, tái ltp Phông kinh doanh trên CO SO diu dng nhân sir hin có tai  chi 
nhánh, xây dmg h thng ban hang theo chui cOng ty, hurng dn sir n djnh, 
chuyên nghip, phü hcp vói mô hInh quán l trong giai doan  h.0 Covid. 

Trong 11am, BDH dã b nhim 01 Trtrâng phông K toán kiêm Kê toán 
twang, 01 Tru&ng phông Kinh doanh, 02 Giám dc 4n hành và tip nhn mOt  s 
lao dng Cu dã lam vic tai  Cong ty trong tmg giai doan phU hqp; dng thai, thuê 
lao dng cong nht khi phát sinh djch vii d tao  diu kin lam vic và thu nhp 
cho ngrai lao dng. Ben canh  do, nhân sir BCH Dáng b, BCH Cong doàn duc 
kin toàn kjp th?yi sau khi cO s1r thay di nhân sir quãn l. Dã t chirc thành Cong 
Dai hi Doàn Thanh nien Cong ty. Theo do, tng s lao dng toàn Cong ty den 
ngày 3 1/12/2022: 149 ngix?i (tang 34 nguai so vâi cuôi näm 2021). 

Vê chê d di vói nguôi lao dng: Cong ty dä thirc hin d&y dü, kjp thai CaC 
chê d, chInh sách cho nguai lao dng và không dê ncr d9ng BHXH, BHYT kéo 
dài. Chi trá thu nhp cho ngithi lao dng theo ding quy ch luong. Tuy nhiên,do 
kinh doanh cüa các chi nhánh chua hiu qua nên thi nhp bInh quân cUa nguai 
lao dng vn cOn thp. 

A A III- Kho khan, hin che, nguyen nhan 

1-Khokhan,hnche 
- Ngày 15/3/2022, ChInh phü d quy& djnh ma cira du ljch. Tuy nhiên, thj 

truang quc t chi that sir mi cua sau ngày 15/5/2022 khi ChInh phü Vit Nam 
chInh thi'rc chm dirt vic khai báo y t và xét nghim dôi vai khách nhtp cánh; 
mt s nuac vn duy trI chInh sách "zero" nhu Trung Quôc; xung dt Nga — 
Ucraina phn nào dä ánh hu&ng lucrng khách quc té den Vit Nam, dn den boat 
dng san xut kinh doanh tip tiic khó khàn, l kéo dài, khâ näng Cong ty bj buy 
niêm y& khi kinh doanh thua l trong 03 nàm lien tiic. 

- TInh hInh tài chInh cüa Cong ty khó khän, co s& 4t ch.t xuông cap sau 
nbiu näm không du tu nâng cap, mua sm môi. 
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- Hot dng cüa Ban Diu hành Cong ty, tuy dã có nhiu n hrc, c gang 
nhixng hot dng san xu.t - kinh doanh dem 1i hiu qua chixa cao. 

2- Nguyen nhân 

- Do yu th thj trix&ng thay di, chua that s1r hi phiic nên t tr9ng doanh thu 
mãng lu'u trü giãm mnh so vOi k ho.ch nàm. 

- Cong tác dam phán, thuing thão chm dirt Hçip dng quân 1 vâi Tp doàn 
Melia gp nhiêu kho khän, vixrng mac, ãnh huàng lan dn hot dng san xut 
kinh doanh cUa Cong ty. 

- Qua nhiu 11am không du tu süa chCa, c si 4t chat xung cap trong khi 
thj truang du ljch dang bj cnh tranh khc 1it v giá ban nên các chi nhánh du 
không thirc hin duçic chi tiêu k hoch giá ban djch vii. 

- Chi phi tin thuê dt tang cao; chi phi läi vay ngân hang, chi phi bao trI bão 
dixng tài san täng,...nên t sut lcii thu.n dt th.p. 

IV- Kien ngh 

1-DEii wflHDQT 

- Cn tang cumg vai trô quyt djnh trong vic 1p chin hrgc, k hoach  phát 
trin trung hn và k hoch kinh doanh hang näm cüa Cong ty phü hçip vâi tInh 
hInh trong nuóc và quc t hin nay. 

- C.n lam vic vai cac chU sa hUu cüa Cong ty d có phucmg an huy dng 
vn v mt dài han, tháo gc kho khän v tài chInh cho cong ty d vixçYt qua giai 
don hin ti, thirc hin k hoch phát trin trong thai gian tói. 

- Chi dao BDH xây dmg các phuang an tài chInh, nhân sr, kinh doanh linh 
hoat, tp trung khai thác các thj triiông và hoàn chinh k hoch kinh doanh nàm 
2023 phü hçp vâi diu kin cüa Cong ty và tInh hInh du ljch trong nuâc, quôc tê. 

- Chi dto BDH khtn trucing thirc hin dirt dim các thu tVc  dam phán vói 
Tp doàn Melia và có phucing an tài chinh d dn bü thit hi (nu co) cho phIa 
Tp doàn. 

2- D6i vol BDH 

- Tp trung quãn 1, diu hânh các hot dng cUa Cong ty theo chuc näng, 
nhim vi duçic giao và các nghj quy&, kt 1un ti phiên hçp cüa HDQT. 

- Chü dtng xây drng phumg an tai chInh, huy dng ngun vn phü hçip vói 
ngun 1irc tài chInh cüa Cong ty. 

- Xây drng k hoach  kinh doanh linh hot d khai thác trit dé mci thj 
truang khách du ljch trong nuóc, quc t, dam bao nguin khách tang tru&ng trong 
näm 2023 và nhu'ng nàm tip theo. 
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- Chü dng xây dirng, dào tao  ngun nhân 1rc dam bào tiêu chun khi ngun 
khách quc t tang truôrng trä iaj. 

- Chü dng xây drng CG ch, chInh sách tin luong, ch d phüc igi Va sir 
diing lao dng phü hqp vi tInh hInh kinh doanh cüa Cong ty trong 11am 2023. 

- T.p trung giãi quy& dirt dim các thu tiic diàm phán vâi TQp doàn Melia d 
báo cáo HDQT quyt djnh. 

3- D xutt ch9n Cong ty TN}]IH Kim toán và K toán AAC Dà Nng thrc 
hin kim toán Báo cáo Tài chInh näm 2023 cüa Cong ty (Bao gm BCTC riêng, 
BCTC cong ty thành viên và BCTC hcip nhá't). 

Trên day là Báo cáo cüa Ban Kim soát trInh DHDCD thuing niên näm 
2023 cüa Cong ty c phn Du ljch — Djch vi Hi An, BKS kInh trInh Dai  hi và 
d nghj DHDCD thông qua. 

T/M BAN KIEM SOAT 
TRU'O'NG BAN 

Trinh ThI Kim Quy 
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