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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
Tên tiếng Anh:

HOI AN TOURIST SERVICE CO.
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4000102418, thay đổi lần thứ 7 vào 
ngày 23/09/2014 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp.

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Vốn điều lệ :

80.000.000.000 đồng

(0235) 3910 885                       

(0235) 3911 099

info@hoiantourist.com

www.hoiantourist.com

Mã cổ phiếu:

HOT

1990 1991 1992
Hợp nhất Công ty Ăn uống - 
Dịch vụ và Công ty Dịch vụ - 
Du Lịch để thành lập Công ty 
Dịch Vụ - Du Lịch Hội An vào 
tháng 04/1990.

Khách Sạn Hội An chính thức 
hoạt động vào tháng 08/1991. 
Đây là khách sạn đầu tiên và 
duy nhất trên địa bàn thị xã 
Hội An lúc bấy giờ.

Công ty đổi tên thành Công ty 
Du Lịch - Dịch Vụ Hội An và 
trực thuộc UBND tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng vào tháng 
10/1992.

2014

2018

2006 2011 2012

2013

2017

2016

2019

Công ty chính thức đổi tên 
thành Công ty Cổ phần Du lịch 
- Dịch vụ Hội An , hoạt động 
dưới hình thức Công ty Cổ phần 
vào tháng 10/2006.

Đây là năm công ty tập trung 
công tác cải tạo nâng cấp toàn 
Khu Du lịch Biển, nâng chất 
lượng cơ sở vật chất tương xứng 
Resort 05 sao và một số khu 
Khách sạn Hội An.

Thực hiện đề án tái cấu trúc 
Công ty, Hội đồng quản trị Công 
ty ra quyết định chấm dứt hoạt 
động chi nhánh Công ty CP 
Du lịch - Dịch vụ Hội An - Xí 
nghiệp Giặt Hội An vào tháng 
11/2017.

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ 
Hội An trở thành thành viên 
chính thức của Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh với mã chứng khoán 
là HOT vào tháng 07/2011.

Xí nghiệp Giặt là chi nhánh 
duy nhất trong công ty hoàn 
thành kế hoạch năm 2014 
(doanh thu 8,88 tỷ đồng bằng 
104,47% so với kế hoạch đề 
ra) nhờ vào việc triển khai điều 
chuyển nguồn điện năng sang 
nhiệt năng cho các máy móc 
thiết bị tại xí nghiệp Giặt Hội 
An nhằm tiết kiệm chi phí điện 
và đưa vào hoạt động ổn định.

Thành lập Công ty TNHH 
MTV Lữ hành Hội An đồng 
thời chấm dứt hoạt động chi 
nhánh Trung tâm Lữ hành Hội 
An vào tháng 03/2018.

Công ty đạt được nhiều giải 
thưởng lớn như: giải thưởng 
“Gold Circle Awards 2012” 
của Agoda, Hoi An Hotel và Hoi 
An Beach Resort nhận chứng 
nhận “Certificate of Excel-
lence 2012” của Tripadvisor, 
Hoi An Beach Resort đạt top 10 
Khách sạn hàng đầu Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh 
chính thức đi vào hoạt động 
vào tháng 06/2016.

Chuyển giao khách sạn Hội 
An cho tập đoàn Meliá Hotels 
International điều hành
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Năm Giải thưởng
1994-2004

Khách Sạn Hội An đạt danh hiệu “ 10 Khách sạn hàng đầu của Việt Nam” do Hiệp Hội Du Lịch 
Việt Nam và Tổng Cục Du Lịch Việt Nam bình chọn.

1999 Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng III.
2004 Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng II.
2005 Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
2008 Giải thưởng Nhân Ái Việt Nam.

2010

         • Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng I;
         • Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen nhiều năm liền hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân                  
sách nhà nước;
         • Nhiều năm liền được Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn: Best Hotel Service in Hoi An.

2011
         • Khu du lịch Biển Hội An đạt top 10 Khách sạn hàng đầu Việt Nam;
         • Khu du lịch Biển Hội An đạt giải Khách sạn chất lượng tốt của mạng Booking.com;
         • Khách sạn Hội An nhận giải thưởng “Gold Circle Awards 2011” của Agoda.

2012

         • Khách sạn Hội An nhận giải thưởng “Golden Circle Awards 2012”. Giải thưởng vàng 
thường niên năm 2012 của Agoda;
         • Khu du lịch Biển Hội An đạt top 10 Khách sạn hàng đầu Việt Nam;
         • Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển Hội An nhận chứng nhận “Certificate of Excel-
lence 2012” của Tripadvisor;
         • Đạt 3 và 4 bông sen theo tiêu chí nhãn du lịch bền vững “Bông sen xanh”.

2013

         • Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng bảng vàng “Doanh Nghiệp Văn Hóa 
2013”;
         • Hoi An Hotel và Hoi An Beach Resort nhận chứng nhận “Certificate of Excellence 
2013” của Tripadvisor;
         • Đạt giải thương hiệu uy tín năm 2013;
         • Hoi An Hotel và Hoi An Beach Resort nhận giải thưởng “Guest review adward” của 
Booking.com;
         • Hoi An Beach Resort được cấp chứng nhận Nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh - cấp 
độ 4 và Hoi An hotel cũng được cấp chứng nhận này ở cấp độ 3 do Tổng Cục Du Lịch Việt Nam 
cấp;
         • DN niêm yết có hoạt động IR tốt trong năm 2013 do VietStock.vn khảo sát (Top 29 DN);
         • “Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2013” do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Báo 
Đầu Tư trao tặng.

2014

         • “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 năm 2014” do Ủy Ban Nhân dân 
tỉnh Quảng Nam trao tặng;
         • “Thương hiệu Á Đông năm 2014” do Diễn đàn truyền thông quốc tế trao tặng;
         • Gold Circle Awards 2014” của Agoda trao tặng Hội An Beach Resort.

2015

         • “Gold Circle Awards 2015” do Agoda trao tặng Hội An Hotel;
         • Hoi An Hotel nhận chứng nhận “Certificate of Excellence 2015” của Expedia;
         • Hoi An Beach Resort nhận giải thưởng “khu nghỉ dưỡng sang trọng của năm 2015 do tạp 
chí Luxury Travel Guide của nước Anh trao tặng;
         • Công ty Cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An được nhận giải Sao Vàng Đất Việt do Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương 
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng.

CÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

2017

         • Khách sạn Hội An được Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn và 
trao giải thưởng Topten khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam năm 2017;
         • Ngày 29/10/2017, Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An vinh dự được trao giải 
thưởng “Thương hiệu hàng đầu Top Brands 2017” do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên 
cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA Vương quốc Anh phối hợp xét duyệt và trao 
tặng, dưới sự giám sát chất lượng của tổ chức InterConformity - Đức;
         • Giải thưởng World Luxury Hotel Awards hạng mục World Luxury Beach Resort Awards 
(Khu Du lịch Biển Hội An).

2018

         • Thêm một lần nữa, khách sạn Hội An tiếp tục được Tổng Cục Du lịch và Hiệp Hội Du 
lịch Việt Nam bình chọn và trao giải thưởng Topten khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam năm 
2018;
         • Tháng 5/2018, Công ty được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng nam trao tặng Cờ dẫn đầu 
thi đua;
         • Giải thưởng World Luxury Hotel Awards (Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển Hội 
An).

2019

         • Hội An Beach Resort được trao tặng Giải thưởng Du Lịch Việt Nam, được bình chọn là 
Top 10 khách sạn 4 sao tốt nhất Việt Nam.
         • Khách sạn Hội An đạt giải thưởng đối tác thường niên “ Top Partner by room nights 
2019”. 
         • Hoi An Beach Resort được liên đoàn du lịch Châu Á- Thái Bình Dương trao tặng giải 
thưởng “Best Family Retreat Resort”
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

STT Tên ngành Mã ngành

1 Khách sạn; 55101
(Chính)

2 Hoạt động các cơ sở thể thao
Chi tiết: Dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước, dịch vụ lặn biển; 9311

3 Điều hành tour du lịch
Chi tiết: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; 7912

4 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải ven biển bằng ca nô; 5011

5 Vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; 50211

6 Đại lý, môi giới, đấu giá 
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, đại lý đổi ngoại tệ; 4610

7 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt 
động thể thao); 9610

8 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú; 9620

9 Hoạt động các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: Dịch vụ thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình; 9312

10
Kinh doanh bất động sản, quyền sở hữu đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê
Chi tiết: kinh doanh bất động sản;

6810

11 Hoạt động viễn thông khác (Dịch vụ Internet); 6190

12 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 5610

13 Hoạt động vui chơi giải trí
Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; 932

14 Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải khách du lịch, vận tải khách theo hợp đồng; 4932

15 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ… 4649
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Công ty con:
Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An.

Địa chỉ

Hoạt động kinh doanh chính

Vốn điều lệ thực góp

Tỷ lệ vốn góp của Chủ sở hữu

Tình hình hoạt động kinh doanh

:

:

:

:

:

Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

• Dịch vụ lữ hành nội địa quốc tế
• Vận tải hành khách bằng ô tô, vận tải khách theo hợp đồng
• Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
• Đại lý bán vé máy bay
• Mua bán hàng mỹ nghệ
• Vận tải hành khách ven biển
• Dịch vụ internet
• Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

10.590.481.371 đồng

100%

STT Chỉ tiêu Năm 2019

1 Doanh thu thuần 32.264.578.379

2 Chi phí 30.600.633.494

3 Lợi nhuận sau thuế 1.663.944.885

Công ty liên kết: Không có

Đơn vị tính: đồng
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Bên cạnh việc phấn đấu phát triển về mặt kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty vẫn luôn coi trọng 
các yếu tố cống hiến cho cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường là tiền đề cho sự phát triển bền vững.

Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
Thông qua quá trình hoạt động của Công ty đã tạo 
ra hơn 500 việc làm cho người lao động với nhiều 
chính sách phù hợp về đào tạo, lương thưởng và phúc 
lợi xã hội. Công ty luôn tạo điều kiện để mỗi nhân 
viên được phát huy năng lực, được ghi nhận và tưởng 
thưởng xứng đáng.

Từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho 
người lao động, duy trì các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao trong nội bộ và tham gia các 
phong trào văn hóa, các hoạt động thể thao do Thành 
phố, Tỉnh tổ chức.

Trách nhiệm đối với môi trường:
Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 
HOT luôn nhận thức môi trường tự nhiên đã mang 
đến cho Công ty nhiều lợi ích kinh tế và ngược lại 
Công ty phải có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi 
trường. Vì vậy, Công ty luôn chủ động thực hiện các 
mục tiêu bảo vệ môi trường: 

Chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
bình đẳng cởi mở và sáng tạo và xem đây là một tài 
sản vô giá của Công ty.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Công ty 
luôn quan tâm đến công tác xã hội và xem đây là 
trách nhiệm đối với cộng đồng. Công ty tích cực tham 
gia các hoạt động công ích xã hội như phụng dưỡng 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc con cựu thanh 
niên xung phong nhiễm chất độc da cam; hưởng ứng 
và tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo, từ thiện 
các hoạt động văn hóa- văn nghệ do Thành phố và 
Tỉnh tổ chức. 

Thực hiện thu gom và phân loại rác tại nguồn; 

Phủ xanh tại khu du lịch biển, resort và khách sạn; 

Vận động mỗi nhân viên đều có ý thức tiết kiệm điện 
nước, vứt rác đúng quy định.
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Thời gian qua tại Cửa Đại, nước biển đã xâm thực vào 
đất liền gần 200 m và khiến nhiều công trình tại đây 
đổ sập, cuộc sống người dân điêu đứng, ngành du lịch 
Hội An bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sang đến cuối 
năm 2019, đầu năm 2020, Dịch bệnh COVID - 19 
bùng phát với quy mô toàn cầu, gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến sức khỏe con người và tổn thất nặng nề đến 
các Doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là vận tải 
và du lịch. Để đối mặt với những tổn thất trên, Do-
anh nghiệp xác định đây là rủi ro mang tính bất khả 
kháng, nên HOT chỉ có thể phòng ngừa và giảm thiểu 
thiệt hại bằng cách mua bảo hiểm cho tài sản, hàng 
hóa; tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành 
ở địa phương để có những giải pháp kịp thời nhằm 
ngăn chặn tình trạng xâm thực. Về dịch bệnh COVID 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Quảng 
Nam lượt khách Quốc tế đến Hội An năm 2019 đạt 
5.350.000 lượt, tăng 5,24% so cùng kỳ, đây được xem 
là một con số khá lớn nên rủi ro tỷ giá là một vấn đề 
quan trọng mà Công ty cần phải đề phòng. Trong năm 
2019, tỷ giá USD/VND tại thị trường Việt Nam khá ổn 
định, thậm chí VND còn tăng giá so với USD vào cuối 
tháng 11 khi Ngân hàng Nhà nước giảm giá mua vào 
USD xuống 25 đồng so với đầu năm 2019. Tuy nhiên, 
cũng không loại trừ khả năng cặp tỷ giá USD/VND 
biến động theo hướng bất lợi cho Doanh nghiệp, nhất 
là khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày 

Du lịch được xem là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, 
vì du lịch có những tác động qua lại đối với rất nhiều 
ngành trong nhóm ngành kinh tế dịch vụ, một du 
khách khi đến một đất nước du lịch sẽ phải sử dụng 
thêm các dịch vụ khác như: vận tải, viễn thông, tài 
chính, thương mại,… Do đó có thể nói việc tăng trưởng 
kinh tế và phát triển ngành du lịch có mối quan hệ 
tương quan. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc 
độ tăng 7,02% so với năm 2018, vượt mục tiêu quốc 
hội đề ra từ 6,6% - 6,8%. Nền kinh tế tăng trưởng 
mạnh sẽ kéo theo nhu cầu du lịch và nghỉ dưỡng của 
du khách tăng lên, đây là tín hiệu tích cực đối với toàn 
ngành du lịch nói chung và HOT nói riêng. 
Năm 2020, do tác động hết sức tiêu cực của dịch bệnh 
COVID - 19, nhiều chuyên gia kinh tế đã dự báo đây Hội An được xem là một điểm đến ưa thích của mọi du 

khách cả trong và ngoài nước, dẫn đến các cơ sở lưu 
trú, khách sạn, resort,… liên tục xuất hiện với đa dạng 
về giá cả, kiểu cách, làm thu hẹp thị phần kinh doanh 
của HOT. Theo số liệu của Phòng Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Hội An, hiện nay trên địa bàn thành phố 
có khoảng hơn 717 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 
11.745 phòng, tăng 22,6% so cùng kỳ. Qua đó có thể 

CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Rủi ro về tỷ giá

Rủi ro dịch bệnh, thiên tai

Rủi ro cạnh tranh

6,68%

6,21%

6,81%
7,08% 7,02%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

2015 2016 2017 2018 2019

Tăng trưởng GDP của Việt Nam qua các năm (%)

- 19, Doanh nghiệp luôn cố gắng tuyên truyền, nâng 
cao hiểu biết của công nhân viên về bệnh dịch, cách 
phòng chống bệnh dịch, ý thức tự cải thiện sức đề 
kháng cho bản thân, nâng cao những quy định, quy 
chuẩn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở cả trong 
khuôn viên Khách sạn và khu vực địa phương.

càng trở nên căng thẳng. Vì vậy, Công ty luôn phải 
theo dõi những thay đổi nhỏ nhất của tỷ giá để đưa ra 
những hướng đi có lợi nhất cho Doanh nghiệp.

sẽ là một năm khó khăn chung của toàn thế giới, đặc 
biệt là những doanh nghiệp trong ngành vận tải, du 
lịch,... Vì vậy công ty cần phải có những biện pháp để 
giảm thiểu thiệt hại như: giảm giá các dịch vụ du lịch 
để kích thích nhu cầu nghỉ dưỡng khi tình hình dịch 
bệnh đã được kiểm soát, siết chặt chi phí đầu vào, tạm 
ngưng thực hiện các dự án lớn cho đến khi tình hình 
diễn biến tích cực hơn,…

thấy mức độ cạnh tranh khắc nghiệt trong ngành du 
lịch dịch vụ lưu trú ở Hội An. Để đối phó với rủi ro này, 
Công ty không những đẩy mạnh công tác tiếp thị mà 
còn không ngừng đa dạng các loại hình kinh doanh, 
nâng cao chất lượng dịch vụ, ngày càng hoàn thiện cơ 
sở vật chất để nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng của 
khách hàng.

Các rủi ro về mặt pháp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 
hoạt động kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng đến 
khả năng điều hành, thực hiện các dự án và giá trị của 
Công ty. Là Công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công 
ty sẽ chịu sự chi phối của rất nhiều văn bản pháp luật 
và các văn bản dưới luật. Trong năm 2019, HOT nhận 
thấy đã có một số thay đổi quan trọng ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động của Công ty như Luật Chứng khoán 
(sửa đổi), Luật lao động, Luật Du lịch,… Hiện nay, hệ 
thống luật pháp ở nước ta đang trong quá trình hoàn 
thiện, những thay đổi về mặt chính sách luôn có thể 
xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh, quản trị của Công ty. Để hạn chế những 
rủi ro luật pháp phát sinh trong quá trình hoạt động, 

Rủi ro về pháp lý
Công ty thường xuyên thực hiện cụ thể hóa các quy 
định của pháp luật thông qua việc ban hành các quy 
chế, quy định và hướng dẫn thực hiện các chính sách 
mới liên quan đến hoạt động của Công ty, đồng thời 
tham khảo ý kiến từ các Công ty tư vấn khi xây dựng 
các văn bản này.

Yếu tố an ninh, ổn định về chính trị của các quốc gia 
sẽ ảnh hưởng mạnh đến lượng khách và sự phát triển 
của ngành du lịch. Trong năm 2019, mâu thuẫn giữa 
người dân Hồng Kông và chính phủ Trung Quốc đã 
đạt đến đỉnh điểm, kéo theo là một loạt những hệ quả 
xấu. Trước khi những cuộc biểu tình xảy ra, khách du 
lịch quốc tế từ Hong Kong tăng trưởng rất tốt trong quý 
I năm 2019. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 
quý I/2019, khách du lịch từ Hong Kong tăng 16,1% so 
với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 2 tăng tới 25,5%. 
Tuy nhiên, sau khi cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ 
bùng nổ tại Hong Kong vào 31/3/2019, lượng khách từ 
vùng lãnh thổ này đến Việt Nam đã nhanh chóng suy 
yếu. Ngay trong tháng 4 đã giảm 27,1%, tháng 5 giảm 
19,6%, tháng 6 và tháng 7 giảm sâu lần lượt 49,5% 

Rủi ro biến động chính trị trên thế giới
và 50,3%. Có thể nói điều này đã gây ra một tác động 
không hề nhỏ cho hoạt động kinh doanh của Công ty 
cũng như là toàn ngành du lịch nước ta.
Đối mặt với những khó khăn trên, thành phố Hội An 
luôn tìm cách để đa dạng lượng khách du lịch, tránh 
rơi vào trường hợp bị phụ thuộc vào lượng khách đến 
từ một khu vực. Cụ thể, thành phố Hội An và Lãnh 
sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh vừa thống 
nhất phục dựng “Phố văn hóa Việt - Pháp” tại đường 
Phan Bội Châu. Việc tạo dựng không gian văn hóa 
Việt - Pháp nhằm tạo một không gian thật ấm cúng để 
du khách Châu Âu có thể tìm đến. Đây hứa hẹn sẽ là 
một giải pháp để phát huy giá trị độc đáo của đô thị cổ 
Hội An và giải quyết được nhiều vấn đề về thị trường 
khách du lịch.

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, còn nhiều rủi ro mang tính bất khả kháng khác ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của Công ty như hỏa hoạn, bệnh dịch, bão lũ,.. Đây là những rủi ro hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy 
ra sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Công ty. Công ty luôn chủ động đề phòng và 
xây dựng các giải pháp ứng phó như: tuyên truyền nâng cao hiểu biết về bệnh dịch và mở các lớp huấn luyện 
phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên cũng như người dân,… nhằm nâng cao ý thức, giảm thiểu 
thiệt hại về người và của.

Rủi ro khác



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
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Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 % tăng 

giảmGiá trị
(triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị
(triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Dịch vụ nhà hàng khách sạn 156.756 80,92% 145.346 79,35% -7,28%

Dịch vụ lữ hành, du lịch 29.590 15,27% 30.995 16,92% 4,75%

Doanh thu khác 7.373 3,81% 6.837 3,73% -7,28%

Tổng cộng 193.719 100% 183.178 100% -5,44%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

80,92%

15,27%

3,81%

Dịch vụ nhà hàng khách sạn

Dịch vụ lữ hành, du lịch

Doanh thu khác

79,35%

16,92%

3,73%

Năm 2019, tổng doanh thu của HOT chỉ đạt hơn 
183 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ. Nguồn 
thu đến từ dịch vụ nhà hàng, khách sạn của Công ty 
vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khi đạt hơn 145 
tỷ đồng, chiếm 79% trên tổng doanh thu, nhưng so 
với cùng kỳ thì khoản này đã giảm đi 7,28%, nguyên 
nhân là do hiện nay tại thị trường Hội An, mảng dịch 
vụ lưu trú đang cạnh tranh rất gay gắt khi có hàng 

Nguồn: BCTC hợp nhất Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An năm 2019

loạt những resort, khách sạn mới mọc lên, thu hẹp 
thị phần của 3 khách sạn trực thuộc HOT. Ngược 
lại, khoản thu từ dịch vụ lữ hành và du lịch trong 
năm 2019 đã tăng gần 5% so với cùng kỳ, nâng giá 
trị của khoản thu này lên gần 31 tỷ đồng, do trong 
năm hoạt động kinh doanh vé máy bay và tổ chức 
các tour du lịch cho khách nước ngoài tham quan 
tìm hiểu văn hóa Việt Nam đã tăng lên đáng kể. 

Năm 2018 Năm 2019

STT Thành viên Chức vụ Số lượng 
CP sở hữu 

Tỷ lệ
sở hữu

1 Ông Lê Tiến Dũng Tổng Giám đốc 31.484 3,89%

2 Ông Nguyễn Văn Cư Phó Tổng Giám đốc 4.841 0,06%

3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng - -

Tính đến ngày 31/12/2019
Danh sách Ban điều hành

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Quá trình công tác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Quá trình công tác

Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chứng chỉ đào tạo Giám đốc điều hành
Chứng chỉ đào tạo Quản trị CTCP đại chúng

Cử nhân kinh tế

Chứng chỉ sau đại học do chương trình giảng dạy kinh tế FULBRIGHT.
Chứng chỉ đào tạo Quản trị CTCP đại chúng

Ông Lê Tiến Dũng

Ông Nguyễn Văn Cư

Thời gian Chức vụ

1986 - 2005 Kế toán trưởng Công ty Ăn uống Dịch vụ Hội An.

2005 - 03/2009 Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An.

03/2009 - 04/2009 Quyền Tổng Giám đốc CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An.

04/2009 - Nay Tổng Giám đốc CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Thời gian Chức vụ

1993 - Nay Công tác tại CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An.

2013 - Nay Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An

:

:

:

:

:

:

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ

Quá trình công tác

Cử nhân Tài chính - Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

Chứng chỉ đào tạo Giám đốc điều hành
Chứng chỉ đào tạo Quản trị CTCP Đại chúng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thời gian Chức vụ

1989 - 2000 Công tác tại Chi cục thuế thành phố Hội An.

2000 -2005 Công tác tại Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An.

2005 - Nay
Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính tại Công ty CP Du lịch - Dịch vụ 
Hội An

2013 - Nay
Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởngtại Công ty CP Du lịch - Dịch vụ 
Hội An.

:

:

:
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2019

Số lượng cán bộ công nhân viên

Thu nhập bình quân

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Trần Văn Tân Thành viên HĐQT 11/03/2015 20/04/2019

2 Phạm Thị Thanh Huệ Thành viên BKS 18/03/2018 20/04/2019

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
A Theo trình độ 452

1 Trình độ trên đại học 1 0,22%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 129 28,54%

3 Trình độ trung cấp 38 8,41%

4 Công nhân kỹ thuật 228 50,44%

5 Lao động phổ thông 56 12,39%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 452

1 Hợp đồng không thời hạn 212 46,90%

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 233 51,55%

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 7 1,55%

C Theo giới tính 452

1 Nam 203 44,91%

2 Nữ 249 55,09%
Phân loại theo giới tính

Phân loại theo loại hợp đồng

Phân loại theo trình độ lao động

28,54%

8,41%

50,44%

12,39%

Trình độ trên đại học

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

46,90%

1,55%

51,55%

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

44,91%

55,09%

Nam

Nữ

STT Năm Số lượng người lao động 
(người)

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

1 2016 541 5.300.000

2 2017 496 5.856.000

3 2018 468 6.783.000

4 2019 452 6.929.000
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Chính sách nhân sự

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Về đào tạo:
Một trong những chính sách được Ban lãnh đạo 
Công ty coi trọng và ưu tiên hàng đầu là đào tạo và 
phát triển cho nhân viên.

Đối với một cán bộ nhân viên mới sẽ được Công ty 
đào tạo hội nhập, hướng dẫn báo cáo, tương tác với 
các phòng ban nghiệp vụ. Sau khi ký hợp đồng lao 

động chính thức với công ty sẽ được đào tạo thêm về 
chuyên môn, nghiệp vụ. Công ty còn tạo điều kiện 
cho cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo bên 
ngoài, bao gồm cả đào tạo kiến thức chuyên môn và 
đào tạo các kỹ năng mềm khác. Công ty luôn động 
viên và khuyến khích phong trào tự học, phát huy 
sáng kiến của nhân viên.

Về tuyển dụng
Các chương trình tuyển dụng tại Công ty được thực 
hiện một cách minh bạch và khách quan thông qua 
quy trình đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng 
tuyển, kiểm tra hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn đánh 

giá hồ sơ ứng tuyển đảm bảo bình đẳng cho tất cả 
các ứng viên tham gia. Toàn bộ nhân sự khi được 
tuyển dụng đều được thực hiện đầy đủ các bước theo 
Quy trình tuyển dụng đã được Công ty ban hành.

Các dự án đầu tư ngắn hạn trong năm 2019 được triển khai theo đúng kế hoạch được duyệt. Các hạng mục đầu 
tư phát sinh tăng là do:

Thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc phê duyệt đầu tư, 
và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, theo đó, trong năm 2019, Công ty đã triển khai các đầu tư, mua sắm 
các hạng mục sau:

Đối với việc thực hiện kế hoạch đầu tư ngắn hạn:

STT Tên hạng mục Kế hoạch 2019 Thực hiện 
2019

I TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN  680.442.390 

1 Lắp đặt hệ thống PCCC khu spa, tầng hầm KS…  291.779.730 

2 Lắp đặt hệ thống báo cháy không dây
tại nhà hàng Hội An  50.769.400 

3 Lắp đặt bổ sung thiết bị PCCC và tuyến cáp cho 
tất cả hành lang và các khu công cộng  218.093.260 

4 Mua bếp Âu 6 họng, lò nướng  96.800.000 

5 Máy cắt thịt  23.000.000 

II TẠI KHU DU LỊCH BIỂN  1.016.950.000  569.570.000 

1 Máy lạnh 18.000 BTU - 10 bộ  252.450.000  156.140.000 

2 Nâng cấp phòng tắm khu biệt thự  372.000.000  125.485.000 

3 Đóng trần thạch cao WC khu 50 phòng
( bao gồm đóng hoàn thiện + bả + sơn)  92.500.000  88.715.000 

4 Sửa chữa lại Bar tre ngoài bãi biển  100.000.000  38.350.000 

5 Bơm cát bãi biển tạo lại cảnh quan  200.000.000  134.380.000 

6 Lắp đặt cầu thang nhựa cho khách xuống tắm 
biển  26.500.000 

STT Tên hạng mục Kế hoạch 2019 Thực hiện 
2019

III KDL TAM THANH  242.840.200 

1 Duy tu bảo dưỡng đường dây hạ thế, thay thế 
một số thiết bị đã hỏng và thay bình biến áp  188.234.200 

2 Sơn vôi toàn khu  54.606.000 

IV CÔNG TY LỮ HÀNH HỘI AN  2.378.000.000  671.000.000 

1 Mua 01 xe 7 chỗ  730.000.000  671.000.000 

2 Mua 02 xe 16 chỗ  1.648.000.000 

TỔNG CỘNG  3.394.950.000  2.163.852.590 

Đơn vị tính: đồng

Tại Khách sạn Hội an: Triển khai nâng cấp, điều chỉnh 
và hoàn thiện trang thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy và mua sắm các thiết bị cần thiết cho hoạt động 
theo tiêu chuẩn tập đoàn để đủ điều kiện bàn giao.

Tại Tam Thanh, cải tạo và mua mới trạm biến áp do 
bị hư hỏng từ hiện tượng sét đánh ngày 29/5/2019.

Đối với việc thực hiện kế hoạch đầu tư dài hạn:
Các dự án đã được Đại hội đổng cổ đông phê duyệt như : Dự án xây dựng khách sạn Dòng Sông Xanh tại Thanh 
Tây, Cẩm Châu; Dự án nâng cấp cải tạo Khách sạn Hội an theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý (152,8 tỷ) vẫn chưa 
triển khai do nhiều nguyên nhân khách quan từ việc thay đổi một số định hướng của Hội đồng quản trị công ty.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Khoản phải thu

Khoản phải trả

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng giảm

A Các khoản phải thu ngắn hạn  9.244 9.170  -0,80%

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng  7.700 5.924  -23,06%

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn  63 815  1.196,39%

3  Phải thu ngắn hạn khác  1.482 2.724  83,83%

4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi  -   -293  -

B Các khoản phải thu dài hạn 529 529 0%

1 Phải thu dài hạn khác  529  529 0%

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng giảm

A Nợ ngắn hạn 27.527 28.615 3,95%

1 Phải trả người bán ngắn hạn 5.231                  6.552 25,25%

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 2.249                  2.460 9,38%

3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước 8.556                  7.544 -11,83%

4 Phải trả người lao động 11.110               11.138 0,25%

5 Phải trả ngắn hạn khác 749 746 -0,40%

6 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (368) 398 -208,15%

B Nợ dài hạn 856 500 -41,59%

1 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 856 500 -41,59%
Kết thúc năm 2019, khoản phải thu ngắn hạn của 
Công ty đã giảm nhẹ so với cùng kỳ khi chỉ đạt 
hơn 9,1 tỷ đồng, nguyên nhân chính dẫn đến việc 
này là do hoạt động kinh doanh của mảng dịch vụ 
khách sạn gặp khó khăn, cộng với việc khách sạn 
Hội An đang trong quá trình chuyển giao quản lý, 
làm các khoản phải thu trong năm từ những đối tác 
liên quan giảm xuống, thấp hơn 23% so với cùng 
kỳ. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn trong 
năm đã tăng thêm đến 1.196% do Công ty đã trả 

trước những khoản phí như phí tư vấn, lương chuyên 
gia, phí nâng cấp cơ sở vật chất,… nhằm mục đích 
tái cấu trúc hoạt động theo chủ trương đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể là chuyển giao 
khách sạn Hội An cho tập đoàn Meliá quản lý. Mặt 
khác, dòng tiền phải thu từ hoạt động kinh doanh của 
Công ty đã giảm xuống hơn 81% so với cùng kỳ, cho 
thấy khả năng thu tiền về của Doanh nghiệp đã được 
cải thiện rõ rệt, giảm thiểu rủi ro bị các khách hàng 
chiếm dụng vốn.

Nhìn chung, các khoản phải trả ở thời điểm cuối năm 
2019 của Doanh nghiệp đã tăng nhẹ so với cùng kỳ, 
đạt mức hơn 28 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 
gần 4%. Nguyên nhân chính làm tăng khoản phải trả 

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

là do khoản chi hơn 1,2 tỷ đồng cho tập đoàn quản lý 
khách sạn Meliá Hotels International nhằm mục đích 
chuyển giao khách sạn Hội An cho tập đoàn Meliá 
điều hành. 

Nguồn: BCTC hợp nhất Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An năm 2019

Nguồn: BCTC hợp nhất Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An năm 2019
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2018

Năm 
2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,15 2,53

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,02 2,38

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 19,08% 20,30%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 23,58% 25,47%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 49,31 50,33

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,30 1,25

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 10,15% 6,73%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 16,95% 10,47%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 13,24% 8,41%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 13,22% 9,21%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khả năng thanh toán của Công ty trong năm 
2019 đã có sự cải thiện rõ rệt cả về hệ số 
thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán 
nhanh, cho thấy Doanh nghiệp vẫn đảm bảo 
được khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn 
hạn. Hệ số về khả năng thanh toán ngắn hạn 
tăng từ 2,15 lên đến 2,53 lần, hệ số về khả 
năng thanh toán nhanh tăng từ 2,02 lên 2,39 
lần. Trong năm 2019, Công ty đã dùng dòng 
tiền nhàn rỗi và một phần lợi nhuận chưa 
phân phối ở năm trước để gửi ngắn hạn vào 
các Ngân hàng thương mại, với mức lãi suất từ 
6,2% - 6,9%, làm tăng khoản đầu tư tài chính 
ngắn hạn lên 45 tỷ đồng, tạo động lực cho cả 
2 hệ số về khả năng thanh toán tăng lên.

Cả 2 hệ số về cơ cấu vốn của Doanh nghiệp 
trong năm 2019 đã tăng nhẹ so với cùng kỳ. 
Nhìn chung tỷ trọng nợ trong cơ cấu vốn của 
HOT vẫn đang ở mức khá thấp, đa số nguồn 
vốn của Doanh nghiệp được hình thành từ 
nguồn lực nội tại, doanh nghiệp không phát 
sinh bất cứ một khoản vay nào trong năm 
2019. Hệ số nợ/tổng tài sản tăng từ 19% ở 
thời điểm cuối năm 2018 lên hơn 20% ở thời 
điểm cuối năm 2019, do trong năm Doanh 
nghiệp phát sinh thêm khoản nợ phải trả hơn 
1,2 tỷ đồng nhằm mục đích thuê tập đoàn 
Meliá Hotels International quản lý khách sạn 
Hội An. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối của Doanh nghiệp trong năm giảm 
từ 19,6 tỷ đồng xuống còn 12,6 tỷ đồng, góp 

Nhìn chung cả 2 vòng xoay về năng lực hoạt 
động của Công ty trong năm 2019 không có 
nhiều thay đổi. Với đặc thù hoạt động trong 
ngành dịch vụ du lịch, giá trị hàng tồn kho của 
Công ty là rất thấp nên chỉ số vòng xoay hàng 
tồn kho khá cao. Tuy hàng tồn kho bình quân 
và giá vốn hàng bán trong năm đều giảm nhẹ 
so với cùng kỳ, nhưng nhờ vào sự tăng trưởng 
của mảng dịch vụ lữ hành và du lịch đã làm 
cho giá vốn hàng bán từ dịch vụ này tăng lên 
tương ứng, kéo theo giá trị vòng xoay hàng tồn 
kho tăng từ 49,31 vòng ở năm 2018 lên 50,6 
vòng ở năm 2019. 

Các hệ số liên quan đến khả năng sinh lời của Công ty 
trong năm 2019 đều bị giảm so với cùng kỳ. Nguyên 
nhân chính gây ra sự giảm sút là do chi phí quản lý 
doanh nghiệp, mà cụ thể là chi phí tuyển dụng GM 
(General Manager) tăng cao, phía tập đoàn Meliá 
yêu cầu phải có một GM chất lượng, do đó Công ty 
đã phải chi một khoản lớn để tìm được người phù hợp 
với các tiêu chuẩn của đối tác dẫn đến biên lợi nhuận 

phần làm cho vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp giảm xuống tương ứng, dẫn đến hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng 
lên đến 25,46% trong năm 2019.

của Công ty bị thu hẹp. Tuy khả năng sinh lời bị giảm 
sút, nhưng đây là điều tất yếu phải xảy ra trong một 
năm mà Doanh nghiệp có nhiều đổi mới trong công 
tác vận hành, điều này đã được Hội đồng quản trị 
nêu ra ở Đại hội đồng cổ đông 2019 và dự báo sau 
khi mô hình mới vận hành ổn định thì tình hình kinh 
doanh sẽ phát triển tích cực hơn.
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ SỞ HỮU
Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu quỹ

Loại cổ phần

Mệnh giá cổ phần

8.000.000 cổ phiếu

7.999.937 cổ phiếu

63 cổ phiếu

Cổ phần phổ thông

10.000 đồng

:

:

:

:

:

STT Loại cổ đông Số lượng 
cổ đông

Số cổ 
phiếu

Giá trị 
(đồng)

Tỷ lệ 
sở hữu

I Cổ đông trong nước 209  7.998.117  79.981.170.000 99,98%

1 Cổ đông nhà nước 1  4.520.238  45.202.380.000 56,50%

2 Cổ đông tổ chức 5  1.760.488  17.604.880.000 22,01%

3 Cổ đông cá nhân 203  1.717.391  17.173.910.000 21,47%

II Cổ đông nước ngoài 4  1.820  18.200.000 0,02%

1 Cá nhân 2  1.200  12.000.000 0,02%

2 Tổ chức 2  620  6.200.000 0,01%

III Cổ phiếu quỹ 1  63  630.000 0,001%

Tổng cộng 214  8.000.000  80.000.000.000 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Không có

Không có

Không có

:

:

:
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Về mặt môi trường:

Về mặt xã hội:

Tiêu thụ nước:
Tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ hệ thống 
tuyến ống và các trang thiết bị cấp nước để kịp thời 
khắc phục sửa chữa, duy tu các sự cố hư hỏng xảy 
ra, nhằm hạn chế tình hình thất thoát nước.

Tiêu thụ năng lượng:
Năng lượng sử dụng cho quá trình kinh doanh tại 
Công ty và các địa điểm kinh doanh chủ yếu là điện 
năng, dùng cho việc thắp sáng, sử dụng các thiết 
bị văn phòng, điều hòa nhiệt độ; xăng dầu phục 
vụ cho xe đưa đón, chạy máy phát điện khi mất 
điện; Gas dùng để nấu nướng tại Bếp, Nhà hàng. 
Các biện pháp tiết kiệm năng lượng được Công ty 
sử dụng:

Lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải, lập đề án bảo 
vệ môi trường tại cơ sở kinh doanh dịch vụ và được 
cấp Giấy phép đúng quy định.

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, chỉ chiếu sáng 
theo công việc tức là cung cấp chiếu sáng tập trung 
vào diện tích thực nơi công việc được thực hiện 
để việc chiếu sáng chung cho văn phòng chỉ giữ ở 
mức thấp. Ngoài ra, Công ty và các địa điểm kinh 
doanh cũng chọn đèn, bố trí đèn và sử dụng bộ đèn 
hiệu suất cao, giảm điện áp dây dẫn chiếu sáng, 

giảm điện năng tiêu thụ. Đặc biệt, Công ty luôn bảo 
dưỡng hệ thống chiếu sáng định kỳ.

Ban hành các văn bản hướng dẫn về định mức tiêu 
thụ nhiên liệu của xe; hướng dẫn vận hành và bảo 
trì máy phát điện; hướng dẫn an toàn sử dụng gas 
trong bếp;…

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Ngoài ra, công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cho khu vực Spa tại Khách sạn Hội An.

Công ty quy định tất cả các địa điểm kinh do-
anh phải sử dụng dịch vụ thu gom rác sinh hoạt, 
phân loại rác tại nguồn, không để chất thải y tế, 
chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp vào 
rác sinh hoạt.
Thường xuyên vệ sinh môi trường làm việc, khu 
cảnh quan xung quanh khách sạn định kỳ.
Hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni-lông, thay thế 
bằng các sản phẩm có chất liệu thân thiện với 
môi trường.
Đầu tư dây chuyền công nghệ xử lý hiệu quả, 
máy móc thiết bị xử lý hiện đại, các thiết bị xử 
lý như bơm, máy nén khí,… đều được lắp đặt dự 
phòng.

Cùng với môi trường, các vấn đề xã hội cũng được 
Công ty quan tâm chú trọng tới. Hiện nay, các vấn 
đề về lao động, thu nhập, phúc lợi, phân biệt đối xử, 
chống ngược đãi, trách nhiệm đối với cộng đồng, 
trách nhiệm với sản phẩm dần dần đã trở thành 
những tiêu chí không thể thiếu trong các yêu cầu về 
đầu tư và hợp tác toàn cầu. Sự quan tâm của cộng 
đồng về vấn đề, an sinh xã hội cũng ngày càng tăng 
đòi hỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thay 
đổi theo xu hướng tích cực hơn, quan tâm nhiều hơn 
đến tác động xã hội.

Kết cấu công trình được xây dựng vững chắc 
(thành, móng được đúc bằng bê tông cốt thép) 
nhằm tránh tình trạng hư hỏng, bể vỡ.
Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên 
tục, đảm bảo môi trường sống của các chủng vi 
sinh vật.
Tuyển 2 lao động có chuyên môn về cấp thoát 
nước, xử lý nước thải đảm nhận việc vận hành 
hệ thống thu gom và xử lý nước thải.
Định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng 
tiến hành lấy mẫu nước thải trước và sau xử lý 
để đánh giá hiệu quả của công trình.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hoạt động trong ngành dịch vụ du lịch nên có thể 
nói các tác động của Công ty đối với cộng đồng 
địa phương là rất lớn. Ngoài việc tạo ra công việc 
ổn định cho hơn 450 lao động ở địa phương, Công 
ty cũng rất tích cực trong công tác xã hội, thiện 
nguyện như:

Công ty thường xuyên phụ dưỡng 02 mẹ Việt 
Nam Anh hùng và viếng thăm và mẹ đã mất 
hằng năm.
Tham gia cùng địa phương về tất cả các quỹ Xã 
hội, quỹ khuyến học với tổng số tiền trong năm  
194.306.914 đồng.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

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

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2019

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Thương hiệu Công ty đã tạo được uy tín trên 
thị trường, được mệnh danh là “cánh chim đầu 
đàn của ngành du lịch Quảng Nam”.

Các khách sạn trực thuộc đều được xây dựng 
và quản lý theo tiêu chuẩn 4 sao, cơ sở vật 
chất và cảnh quan luôn được chú trọng đầu tư 
nghiêm chỉnh.

Cả 3 khách sạn trong hệ thống đều nằm ở vị 
trí rộng rãi, thoáng mát, phù hợp cho việc phát 
triển và thu hút khách du lịch.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chuyên 
môn cao, luôn đoàn kết, thống nhất, tìm tòi 
những giải pháp mới để hoàn thành các chỉ 
tiêu đã đề ra.

Có công ty con hoạt động trong lĩnh vực lữ 
hành, kết hợp với mảng kinh doanh khách sạn 
nhằm mang lại cho khách hàng sự phục vụ tốt 
nhất.

Công ty có nguồn vốn đủ mạnh để duy trì hoạt 
động kinh doanh và nâng cấp cơ sở vật chất.

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty luôn 
nhận được sự ưu ái và giúp đỡ từ các cấp chính 
quyền địa phương.

Mảng kinh doanh khách sạn hiện tại đang 
chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cả 
trong và ngoài nước.

Công ty TNHH MTV lữ hành Hội an tuy đã 
được thành lập từ năm 2018 và chính thức 
hoạt động nhưng cơ chế tự chủ về tài chính, 
các quy chế hoạt động tại công ty chưa được 
ban hành nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh, hoạt động đầu tư tại công ty.

Mặc dù công tác phát triển nguồn nhân lực 
luôn được chú trọng, thể hiện qua công tác 
quy hoạch, đánh giá và bố trí nguồn nhân lực. 
Tuy nhiên, nguồn nhân lực tại địa phương vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu chung và xu thế 
phát triển của thế giới. 

Tổng doanh thu hợp nhất trong năm 2019 của Công 
ty chỉ đạt hơn 183 tỷ đồng, thấp hơn 5,44% so với 
cùng kỳ, nguyên nhân do mức độ cạnh tranh trong 
ngành dịch vụ khách sạn ở Hội An là vô cùng gay 
gắt, hàng loạt các cơ sở lưu trú mới mọc lên ở mọi 
phân khúc, làm thu hẹp thị phần của 3 khách sạn 
trong cùng hệ thống. Giá vốn hàng bán được duy 
trì ổn định, không có nhiều biến động, nhưng biên 
lợi nhuận của Doanh nghiệp bị giảm sâu, giảm gần 
37% so với cùng kỳ, do chi phí quản lý doanh ng-

Thuận lợi Khó khăn

STT Chỉ tiêu

Thực hiện năm 
2018 Kế hoạch 

năm 2019 
(Công ty 

mẹ)

Thực hiện năm 
2019 % tăng giảm

Công 
ty mẹ

Hợp 
nhất

Công 
ty mẹ

Hợp 
nhất

So với 
kế hoạch
(Công ty 

mẹ)

So với 
cùng kỳ

(Hợp 
nhất)

1 Doanh thu thuần 171.189 193.719 161.188 152.564 183.178 -5,35% -5,44%

2 Lợi nhuận gộp 58.332 61.124 52.818 50.206  54.030 -4,95% -11,61%

3 Lợi nhuận trước thuế 23.585 25.065 11.551 14.905  15.801 29,04% -36,96%

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất, riêng Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An năm 2018, 2019

hiệp tăng cao mà cụ thể là chi phí tuyển dụng nhân 
viên quản lý phù hợp với các yêu cầu từ phía tập 
đoàn Melia. Tuy chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế bị 
giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn cao hơn 29% so với 
kế hoạch đặt ra, do nguồn tiền nhàn rỗi được Công 
ty mang gửi có kỳ hạn, làm thu nhập tài chính tăng 
cao; đồng thời, do chậm triển khai công tác bàn 
giao, vẫn còn một số vị trí chuyên gia cao cấp chưa 
tuyển dụng được nên chi phí tập đoàn theo dự lường 
và thực tế giảm 2,1 tỷ đồng.
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Tại Chi nhánh Khách sạn Hội An:
So kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 
công ty phê duyệt (Phương án cải tạo khách sạn Hội 
An trong năm 2019), khách sạn đã hoàn thành các 
chỉ tiêu tài chính chủ yếu. 

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019: Khách sạn Hội 
An vận hành trong điều kiện công ty tự quản lý; 
đồng thời triển khai các công việc liên quan đến 
hợp đồng tư vấn kỹ thuật, chuẩn bị cho việc tuyển 
dụng Giám đốc điều hành theo yêu cầu của công ty 
quản lý.

Từ ngày 6/9/2019, triển khai các công việc điều 
chỉnh hệ thống, nâng cấp sửa chữa nhỏ, bổ sung hồ 
sơ pháp lý, các thủ tục kiểm tra, giám định kỹ thuật 
và thực hiện mua bổ sung bảo hiểm tài sản, bảo 
hiểm công cộng, tạo các kênh bán hàng, ... Khách 
sạn Hội An chính thức được bàn giao cho tập đoàn 
quản lý, hoạt động theo thương hiệu “THE HOI AN 
HISTORIC HOTEL MANAGED BY MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL”.

Việc chuyển giao các quy trình nghiệp vụ, điều 
chỉnh hệ thống, thay đổi quản lý điều hành bước 

Chi nhánh Tam Thanh:
Là chi nhánh hoạt động trong điều kiện thị trường còn 
nhiều khó khăn, chịu sự tác động của thiên nhiên khá 
lớn nên cơ sở vật chất dù mới đầu tư nhưng đến nay đã 
bắt đầu xuống cấp, chi phí sửa chữa tăng. Doanh thu 
khai thác không cao, nên tiền lương nhân viên thấp, 
lao động nghỉ việc nhiều kể cả Giám đốc chi nhánh. Vì 
vậy, dù đã rất cố gắng khai thác tốt thị trường, tối đa hoá 
doanh thu nhưng tình trạng bất cập về số lượng phòng 
so với nhu cầu và cơ sở vật chất toàn khu nên không 

Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An:
Năm 2017- 2019 là những năm Công ty TNHH 
MTV Lữ hành bị ảnh hưởng nhiều về việc thay đổi 
định hướng đầu tư, điều chỉnh mô hình hoạt động, 
vì vậy, cơ sở vật chất, phương tiện vận tải không 
được đầu tư, mua sắm mới. Định hướng trên phần 
nào ảnh hưởng đến tâm lý lo ngại của người lao 
động, tình trạng nghỉ việc nhiều, nhân viên và cả 
lãnh đạo điều hành làm việc kiểu “ chân trong, 
chân ngoài” nên ảnh hưởng khá nhiều đến chất 
lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

Tại Chi nhánh Khu Du lịch Biển:
Ngoài yếu tố sạt lở biển, mất bãi tắm đã ảnh hưởng 
và tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 
của Khu Du lịch Biển Hội An, tình trạng xuống cấp 
về cơ sở vật chất tại đây cũng là nguyên nhân không 
thể bán phòng đúng giá kế hoạch. Cùng với khó 
khăn chung về thị trường khách, cộng với các yếu 
tố như phân tích trên, có thể thấy rằng, năm 2019 
là năm Khu Du lịch Biển gặp nhiều khó khăn, hoạt 
động kinh doanh kém hiệu quả.

đầu chưa được triển khai đồng bộ; tư tưởng người lao 
động chưa thật sự an tâm, tin tưởng. Sự chênh lệch thu 
nhập giữa nhân sự mới và nhân sự cũ, cũng như áp lực 
công việc, cơ hội việc làm tương đối tốt nên đội ngũ 
trưởng bộ phận tại khách sạn nghỉ việc nhiều, công 
tác tuyển dụng chậm nên phần nào ảnh hưởng lớn 
đến công tác quản trị điều hành cũng như hoạt động 
kinh doanh tại chi nhánh.

Cả năm 2019, lợi nhuận trước thuế của KSHA chỉ đạt 
14,166 tỷ đồng, đạt 81,32% kế hoạch đã điều chỉnh 
và chỉ bằng 73% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu của chi nhánh 66,6 tỷ đồng đạt 
84,8% so kế hoạch và giảm 11,5% so cùng kỳ. Trong 
đó, doanh thu ẩm thực chỉ đạt 83% so kế hoạch và 
bằng 90% so cùng kỳ. 

Các chỉ tiêu đón khách tại Khu Du lịch biển Hội An 
đều giảm so cùng kỳ, công suất phòng bình quân cả 
năm đạt 64,85%, giảm 8% so cùng kỳ, giá bán phòng 
bình quân giảm, xấp xỉ 2% so cùng kỳ và không đạt 
kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nếu xét đến yếu tố bổ 
sung các lợi ích gia tăng cho khách như miễn phí một 
bữa ăn, miễn phí spa….giá phòng thực tế sẽ giảm sâu 
hơn. 

Chỉ tiêu doanh thu tụt giảm nhưng các khoản chi phí 
hoạt động hầu như không giảm (Chi phí nhân viên, chi 
phí phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí điện nước….), 
bên cạnh đó, chi phí bảo trì, mua sắm công cụ, phụ 
tụng thay thế tăng do điều kiện cơ sở xuống cấp.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh chỉ đạt 8 
tỷ, bằng 64,45% so cùng kỳ, và chỉ đạt 66,5% so kế 
hoạch (Mặc dù đã hoàn nhập chi phí sửa chữa, nâng 
cấp theo số thực tế).

thể khai thác tốt phân khúc thị trường MICE (Meeting Incentive Conference Event), các sự kiện lớn như Team 
Buiding của các công ty trong nước trong mùa cao điểm. Đây cũng là năm thứ 3 chi nhánh tiếp tục kinh doanh 
thua lỗ, số lỗ năm 2019 là: 2 ,647 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2019, HĐQT thống nhất tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời, thay 
đổi mô hình quản lý, thành lập Hội đồng thành viên công ty (Thay vì mô hình Công ty cổ phần), bổ nhiệm mới 
Chủ tịch Hội đồng thành viên.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu
31/12/2018 31/12/2019

% tăng 
giảmGiá trị 

(triệu đồng)
Tỷ trọng 

(%)
Giá trị

(triệu đồng)
Tỷ trọng

(%)
Tài sản ngắn hạn 59.260 39,84% 72.885 50,41% 22,99%

Tài sản dài hạn 89.467 60,16% 71.707 49,59% -19,85%

Tổng tài sản 148.727 100,00% 144.592 100% -2,78%

Nợ ngắn hạn 27.527 96,98% 28.839 98,30% 4,77%

Nợ dài hạn 856 3,02% 500 1,70% -41,63%

Tổng nợ 28.382 100,00% 29.338 100% 3,37%
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Tình hình tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tổng giá trị tài sản ở năm 2019 không có nhiều thay 
đổi so với cùng kỳ, nhưng cơ cấu tài sản trong năm 
lại có sự thay đổi lớn. Tài sản ngắn hạn đã tăng từ 
59 tỷ đồng lên xấp xỉ 73 tỷ đồng ở thời điểm cuối 
năm 2019, nguyên nhân đến từ khoản tiền 45 tỷ 
đồng gửi ngắn hạn vào các Ngân hàng thương mại 

Nhìn chung tình hình nợ phải trả trong năm không 
có nhiều biến động. Cơ cấu nợ của HOT chủ yếu vẫn 
là nợ ngắn hạn khi khoản này chiếm đến 98,3% 
tổng nợ. Trong năm nợ ngắn hạn tăng thêm 4,7% 
chủ yếu đến từ các khoản phải trả người bán, cụ 

và khoản chi phí trả trước cho các hoạt động bảo trì 
phần mềm và bảo hiểm tài sản. Ngược lại, tài sản 
dài hạn trong năm lại bị giảm gần 20% so với năm 
2018, do sự giảm xuống của khoản chi phí trả trước 
cho công cụ dụng cụ.

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ 
Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 147.719.868.452 49.822.285.737 33,73%

Máy móc thiết bị 34.999.368.236 3.312.632.084 9,46%

Phương tiện vận tải 20.523.409.108 2.761.577.540 13,46%

Thiết bị, dụng cụ quản lý 6.464.820.876 1.038.993.942 16,07%

TSCĐ khác 451.095.000 157.883.250 35,00%

Cộng 210.158.561.672 57.093.372.553 27,17%

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ 
Nguyên giá

Phần mềm máy tính 10.891.918.998 7.616.201.125 69,93%

Cộng 10.891.918.998 7.616.201.125 -

Đơn vị tính: đồng27.527 28.839 
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Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

thể là khoản phải trả hơn 1,2 tỷ đồng cho tập đoàn 
Meliá Hotel International S.A. Nợ dài hạn của Công 
ty đã giảm xuống hơn 41% do khoản thuế thu nhập 
được hoãn lại của Doanh nghiệp trong năm bị giảm 
xuống.

 Nguồn: BCTC hợp nhất Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An năm 2019
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NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Về công tác nhân sự
Tổng số lao động toàn Công ty có mặt tại thời điểm 
ngày 31/12/2019 là 452 người (giảm 44 lao động so 
với cùng kỳ năm trước), trong đó có 249 lao động 
nữ, chiếm 55,09% trên tổng số lao động. Trong đó 
có 436 lao động hợp đồng chính thức, 09 lao động 
công nhật có ký hợp đồng lao động, 07 lao động thử 
việc; Tổng số lao động đóng BHXH là 445 người , 
chiếm 98,45% trên tổng số lao động có mặt;

Tổng số lao động bình quân có mặt trên danh sách 
trong năm 2019 toàn công ty là 463,5 lao động, 
tăng 0,12% kế hoạch lao động bình quân toàn công 
ty (458 lao động), giảm 0.02% so với cùng kỳ (472,8 
lao động); Việc tăng lao động trên danh sách là do 
việc tuyển dụng thay thế ra vào liên tục.

Trong đó số lao động bình quân thực tế sử dụng tính theo ngày công là 446,3 lao động, đạt 97% kế hoạch lao 
động bình quân sử dụng (458 lao động), giảm 0,01% so với cùng kỳ (452,4 lao động).

Nhìn chung, các chi nhánh thực hiện tốt định hướng của Công ty về tinh giảm biên chế lao động, tiết giảm 
nhân công, kiểm soát tốt số lao động theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, năng suất lao động ngày càng tăng đáng 
kể.

Về công nghệ thông tin
Thường xuyên chú trọng công tác bảo hành, bảo trì 
hệ thống máy móc, thiết bị, bảo hành, duy trì hoạt 
động 24/7 của hệ thống mạng toàn công ty, đáp ứng 
yêu cầu quản lý và yêu cầu kinh doanh của các chi 
nhánh. Luôn chú trọng đến công tác bảo mật, lưu trữ 

Về các công tác khác
Công tác xây dựng Đảng: Việc sinh hoạt cấp 
ủy, chi bộ, đảng bộ được duy trì thường xuy-
ên, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, các chi bộ 
quan tâm việc đưa nội dung Nghị quyết Trung 
ương 4 của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy đã 
tập trung tổ chức rà soát, bổ sung cán bộ vào 
Quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác bảo vệ an toàn doanh nghiệp được 
giữ vững; thực hiện tốt công tác giáo dục kiến 
thức quốc phòng; lực lượng tự vệ của cơ quan 
được kiện toàn và tham gia huấn luyện quân 
sự hằng năm đảm bảo đúng quy định của cơ 
quan quân sự thành phố; công tác an toàn vệ 
sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh 
an toàn thực phẩm được quan tâm đúng mức, 
không có sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, ngộ 
độc thức ăn xảy ra tại doanh nghiệp; công tác 
bảo vệ môi trường được thực hiện đúng quy 
định của pháp luật.

Các hoạt động xã hội, từ thiện như gây quỹ 
tình thương, quỹ xã hội phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng, con thương binh luôn được 
duy trì thường xuyên...

nhằm đảm bảo quản trị tốt thông tin nội bộ. Triển khai 
thủ tục nâng cấp hệ thống Wifi giai đoạn II cho Khu du 
lịch biển Hội An để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
Chịu sự tác động chung của thị trường và nền kinh 
tế toàn cầu do đại dịch Covid-19, Công ty CP Du 
lịch Dịch vụ Hội An cũng không tránh khỏi ảnh 
hưởng vô cùng lớn đến hoạt động kinh doanh, đời 
sống người lao động và hiệu quả kinh doanh bị giảm 
sút, dự kiến thua lỗ ngay từ quý I năm 2020.
Thực tế trong quý I năm 2020, việc ảnh hưởng của 
dịch bệnh đã làm cho hàng loạt các booking bị hủy 
dẫn đến tình trạng doanh thu tụt giảm dần từ tháng 
2 và tháng 3.

Tại Khu Du lịch Biển, thực hiện công văn số 1344/
UBND-KGVX ngày 13 tháng 3 năm 2020 phục vụ 
mục đích làm khu lưu trú an toàn cho khách ngoại 
giao và du khách quốc tế; thông báo số 717/ TB-
UB ngày 13/03/2020 của Tỉnh Ủy Quảng Nam về 
việc kết luận của Thường trực Tỉnh Uỷ về lãnh đạo 
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo 
đó, HĐQT đã có phiên họp trực tuyến bất thường 
và ban hành Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT ngày 14 
tháng 3 năm 2020 về việc tạm ngưng hoạt động 
kinh doanh tại Khu Du lịch Biển, tiến hành bàn 
giao tài sản cho Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng nam 
phục vụ mục đích chống dịch, người lao động nghỉ 
hết từ ngày 16/3/2020 trừ các bộ phận gián tiếp, 
cây xanh.

Kế hoạch kinh doanh của các chi nhánh và các đơn 
vị thành viên tuy đã tạm giao nhưng bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch nên không thể điều chỉnh phù hợp với 
thực tế được.

Từ tình hình trên, Ban Điều hành công ty cũng chỉ 
xây dựng được kế hoạch tài chính ước tính thiệt hại 
và các kịch bản sau mùa dịch, chưa thể đề xuất 
được bản kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Những ngày cuối tháng 3, cùng với các chủ trương 
quyết liệt của Chính phủ để ngăn chặn dịch lây 
lan trong cộng đồng, nguồn khách đến không còn, 
nhân dân được khuyến cáo hạn chế đi lại, cùng 
hàng loạt các chủ trương về tạm ngưng kinh doanh, 
tạm ngưng đón khách . Vì vậy, Công ty đã quyết 
định tạm ngưng hoạt động đón khách, cắt giảm tất 
cả các khoản chi phí, tạm hoãn hợp đồng lao động 
với đại đa số nhân viên nhằm hạn chế tối đa thiệt 
hại.

Tiến độ triển khai hợp đồng quản lý giữa Công ty 
và tập đoàn Melia cũng bị chậm tiến độ do nhiều 
nguyên nhân khách quan, vì vậy, cho đến nay, mặc 
dù đã bàn giao cho tập đoàn nhưng công tác cải 
tạo, nâng cấp dự án vẫn chưa được triển khai, kế 
hoạch kinh doanh năm 2020 của khách sạn vẫn 
chưa được phê duyệt.



47  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019    CTCP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN 48

Nhiệm vụ cụ thể
Trong 6 tháng đầu năm 2020:
Từ nhận định tình hình thực tế cho thấy, đây là giai đoạn mà các doanh nghiệp du lịch được gọi là “ngủ đông”, 
các hoạt động kinh doanh của Công ty tạm dừng, doanh thu Quý I giảm bằng 62 % cùng kỳ, doanh thu quý II 
dự kiến không có. Theo đó, nhiệm vụ của toàn công ty là “Chấp nhận ngủ nhưng không được phép ngủ quên”, 
cụ thể:

Tại các Chi nhánh:
Triển khai phương án lao động, tiền lương, 
thỏa thuận với người lao động tạm hoãn hợp 
đồng lao động, hướng dẫn người lao động hoàn 
thành thủ tục nghỉ việc tạm thời để hưởng trợ 
cấp thất nghiệp theo phương án nhân sự của 
Công ty, ổn định tư tưởng người lao động. Các 
tổ chức chính trị xã hội, hai đoàn thể kịp thời 
nắm bắt tâm tư người lao động, tình hình đời 
sống người lao động kịp thời động viên và báo 
cáo về Công ty để có giải pháp hỗ trợ;
Bố trí nhân sự phù hợp nhằm duy trì hoạt động 
an ninh, bảo trì, sân vườn, tăng cường tối đa 
công tác phòng cháy trong mùa nắng nóng, 
duy trì hoạt động quan hệ khách hàng. Tại Chi 
nhánh Khu Du lịch Biển, triển khai bàn giao, 
tiếp nhận lại tài sản sau thời gian được Ban 
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•

chỉ đạo trưng dụng làm khu cách ly; phối hợp 
với các cơ quan chức năng triển khai tiêu trùng, 
khử độc, thanh lý các vật dụng không thể tái sử 
dụng, làm sạch môi trường trước khi tạm ngưng 
hoạt động kinh doanh;
Triển khai giám sát tốt công tác quản lý tài 
chính, dòng tiền và tập trung thu hồi công nợ, 
đối chiếu và xác nhận nợ, giảm tối đa số dư nợ 
phải thu trong giai đoạn này;
Giám đốc chi nhánh cần nghiên cứu, tìm kiếm 
các giải pháp tạm thời khai thác các đối tượng 
khách hàng nội địa, khách hàng nước ngoài về 
ngay sau mùa dịch; nghiên cứu, kiến tạo sản 
phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu 
các chính sách bán hàng phù hợp với mùa thấp 
điểm, nhất là dịch vụ ẩm thực tại hai khách sạn.

Trong 6 tháng cuối năm 2020: (Dự kiến với kịch bản dịch bệnh sẽ chấm dứt trong tháng 6 năm 2020)

Tại Khối Văn phòng Công ty:
Đây là giai đoạn Văn phòng Công ty khá nhiều công việc nhằm triển khai các dự án được Hội đồng quản trị phê 
duyệt, cũng như hỗ trợ các chi nhánh trong việc định hướng các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó trong 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể:

Xây dựng phương án tài chính, phương án kinh 
doanh, cơ cấu thị trường, phương án nhân sự 
phù hợp cho thời gian tạm ngưng hoạt động 
kinh doanh đảm bảo ổn định đời sống người 
lao động, chuẩn bị cho doanh nghiệp sẵn sàng 
bắt nhịp trở lại kinh doanh ngay sau khi dịch 
bệnh tạm ổn, nhưng đảm bảo đúng quy định 
của pháp luật;
Triển khai công tác quyết toán Tài chính, quyết 
toán Thuế năm 2019, thực hiện nộp các báo 
cáo đúng hạn; quyết toán Quý I năm 2020; 
đồng thời, kiểm soát và tham mưu sử dụng 
nguồn tiền phù hợp, hiệu quả;
Chuẩn bị tốt các tài liệu và các bước công việc 
theo quy định để tổ chức phiên họp thường 
niên Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020 
phù hợp với điều kiện thực tế mùa dịch bệnh và 
quy định của luật pháp.
Triển khai và hoàn tất dự án “Xây dựng hệ thống 
văn bản quản trị nội bộ” tại Công ty và tại Công 
ty thành viên; đồng thời, tiếp tục triển khai các 
bước tái cấu trúc tổ chức hoạt động tại các chi 

nhánh, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh 
nghiệp, phù hợp với mô hình doanh nghiệp có 
vốn nhà nước chi phối nhưng lại thuê tập đoàn 
nước ngoài quản lý hoạt động kinh doanh;
Triển khai lập phương án cải tạo Khu Du lịch 
Biển, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lại 
thương hiệu (Tên gọi) phù hợp trong điều kiện 
cơ hội bãi tắm của Khu Du lịch biển mất dần 
do hiện tượng sạt lở theo định hướng của Hội 
đồng quản trị;
Triển khai các thủ tục đầu tư của Dự án “Nâng 
cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn 
quản lý”, tiến hành hạng mục đầu tư 03 phòng 
mẫu để làm tiền đề triển khai đồng loạt vào 
tháng 9/2020 theo tinh thần nội dung phiên 
làm việc giữa Hội đồng quản trị và đại diện tập 
đoàn Melia.
Tiếp tục làm việc với các ban ngành về tính 
pháp lý của lô đất tại Thanh Tây, hoàn thiện 
nhanh hồ sơ pháp lý, trên cơ sở đó, đôn đốc và 
xin cấp phép xây dựng dự án Dòng Sông xanh.
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Cần xác định sau thời gian tạm ngưng kinh doanh, 
thị trường du lịch sẽ chưa thể bình ổn ngay trở lại, 
do nhiều nguyên nhân như tài chính, tâm lý e ngại… 
Thị trường nội địa chắc chắn chưa khôi phục do nhu 
cầu du lịch hầu như giảm mạnh, học sinh lại đến 
trường, tình trạng thất nghiệp nhiều …. Bên cạnh 
đó, các doanh nghiệp đều đồng loạt hoạt động lại, 
động thái tranh giành, chia sẻ thị phần khá gay gắt, 

các chính sách giảm giá , khuyến mãi … sẽ vô cùng 
phức tạp. Từ đó, công ty cần nhận định sẽ khó khăn 
hơn trong thời gian đầu và khá lâu mới bắt nhịp lại 
hoạt động kinh doanh bình thường.
Theo kế hoạch cải tạo, tháng 9/2020, công ty lại 
tiếp tục tạm ngưng đón khách tại Khách sạn Hội 
An, vì thế cơ hội kinh doanh của Khách sạn Hội An 
xem như thất bại trong những tháng cuối năm 2020.

Trong tình hình trên, nhiệm vụ trọng tâm luôn đặt ra là giữ uy tín, thương hiệu, đảm bảo tồn tại và phục hồi 
nhanh sau đợt khủng hoảng, theo đó, các nhóm giải pháp được đề xuất:

Luôn giữ quan hệ và duy trì tốt với các đối tác 
truyền thống, thường xuyên cập nhật hình ảnh, 
tình hình của khách sạn đến cho đối tác; xây 
dựng chính sách kích cầu, chính sách giá bán 
ngay sau mùa dịch;
Ưu tiên củng cố bộ phận bán hàng nhằm kịp 
thời liên hệ, kết nối bán hàng, tăng cường quảng 
bá, tiếp thị, tập trung bán hàng thông qua kênh 
website & Fanpage, hợp tác quảng cáo qua các 
phương tiện trên Internet, đẩy mạnh khai thác 
bán hàng qua kênh mobile.
Các chi nhánh kịp thời đưa vào khai thác các 
bộ phận phục vụ khách nội địa, nhu cầu đi lại, 
ẩm thực của khách tại chỗ, khai thác dịch vụ 
bán hàng online mạnh hơn nhằm đảm bảo việc 
làm cho người lao động trong điều kiện khó 
khăn chung.

Ổn định tư tưởng cho người lao động trong từng 
giai đoạn, bố trí sắp xếp nguồn nhân sự phù 
hợp, tiết kiệm chi phí. Tập trung công tác đào 
tạo và đào tạo lại, nhất là đối với khách sạn 
Hội An do chuyển đổi theo tiêu chuẩn quản lý 
tập đoàn. Tranh thủ thời gian tạm ngưng kinh 
doanh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy trình quản lý để đưa vào vận hành 
ngay khi chi nhánh hoạt động bình thường.
Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng từng 
dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
du khách; Chú trọng nghiên cứu sản phẩm mới, 
tạo sự khác biệt trong sản phẩm nhằm tăng giá 
trị cho khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY
Về quản trị kinh doanh:
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển 
khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Điều hành đã 
giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chi nhánh, đề ra các giải 
pháp cụ thể phù hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh như: 
Tập trung đổi mới các mô hình hoạt động kinh doanh, sắp 
xếp tổ chức bộ máy, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng 
cao tại các chi nhánh đảm bảo theo yêu cầu hoạt động đạt 
hiệu quả kinh doanh; đẩy mạnh khai thác thị trường, tăng 
doanh thu, giám sát chi phí, tiết kiệm, giảm chi phí, quản 
lý chặt chẽ hoạt động đầu tư góp phần tăng hiệu quả kinh 
doanh, đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ 
đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của du khách. Tuy kết quả hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành về doanh thu, 
nhưng lợi nhuận đã vượt chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra. 

Về quản trị công tác đầu tư:
Trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản, Hội đồng quản trị 
đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư đã 
được Đại hội cổ đông phê duyệt, thực hiện đầy đủ các thủ 
tục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định, 
tăng cường công tác giám sát hoạt động đầu tư, nhất là việc 
thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư, đảm bảo 
chất lượng công trình theo quy định. Nguồn kinh phí đầu 
tư ngắn hạn Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt 
3.394 triệu đồng, thực hiện 2.163 triệu đồng bằng 63,73% 
kế hoạch. Ban Điều hành đã triển khai các hạng mục sửa 
chữa, nâng cấp tài sản, mua sắm thiết bị phương tiện vận 
chuyển tại Khách sạn Hội An, Khu du lịch Biển, Khu du 

lịch Tam Thanh và Công ty Lữ hành. Riêng Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An đang trong giai đoạn thiết 
kế và dự kiến cải tạo nâng cấp vào quý III năm 2020.

Về quản trị công tác thị trường:
Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành sắp xếp 
Phòng Thị trường phù hợp với việc Tập đoàn quản 
lý Melia vào quản lý tại Khách sạn Hội An; củng cố 
các bộ phận thị trường các chi nhánh để đẩy mạnh 
doanh thu bán phòng tại các khách sạn; tập trung 

điều chỉnh cơ cấu thị trường, tập trung cho công tác 
quảng bá, tiếp thị bán hàng, tham gia các sự kiện 
hội chợ, triển lãm, kết hợp với các hãng lữ hành để 
tìm kiếm khách hàng; đẩy mạnh phát triển thị trường 
khu vực Châu Á và Châu Âu.

Về quản trị đổi mới, phát triển Công ty:
Tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty, Hội 
đồng quản trị đã cùng với Ban Điều hành triển khai 
công việc bàn giao Khách sạn Hội An cho Tập đoàn 
quản lý Melia quản lý, đến ngày 6/9/2019 đã hoàn 
thành công tác bàn giao, Khách sạn Hội An chính 
thức hoạt động theo thương hiệu “The Hoi An His-
toric Hotel Managed By Melia Hotels Internation-
nal”; Khu du lịch Biển Hội An đã chủ động tổ chức 
điều hành hoạt động kinh doanh, khắc phục hạn 
chế tình trạng sạt lở xâm thực bãi biển để đón du 
khách; Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội 
An đi vào hoạt động từng bước đã đầu tư mua sắm 
phương tiện vận tải và đổi mới phương thức điều 
hành công ty theo mô hình mới; Khu du lịch Tam 
Thanh đang triển khai tìm kiếm các đối tác hợp tác 
kinh doanh để khắc phục khó khăn.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tập trung công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên, 
người lao động trong toàn Công ty nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ đảm bảo theo tiêu chuẩn, thực 
hiện công tác quy hoạch, đào tạo, chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Đối với Khách 
sạn Hội An giao cho Ban Điều hành làm việc với Tập đoàn quản lý Melia có phương án đào tạo lại và sử dụng 
nguồn nhân lực hiện có không để người lao động gặp khó khăn về việc làm khi Khách sạn Hôi An bàn giao 
Tập đoàn quản lý.
Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống chính trị của Công ty thực hiện và phát huy tốt vai trò của tổ 
chức Đảng, các đoàn thể trong việc lãnh đạo tổ chức tốt phong trào thi đua; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 
kinh doanh; đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách 
có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hàng năm tổ chức hội nghị người lao 
động đúng quy định.

Về công tác quản trị tài chính:
Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được 
Hội đồng Quản trị chú trọng, công tác kiểm toán, kiểm 
soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, 
trong đầu tư xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng 
cường, công khai, minh bạch tình hình tài chính của 
Công ty đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật, 
Điều lệ Công ty. Thực hiện tốt công tác công bố thông 
tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối 
với Công ty niêm yết theo quy định của Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước. Ban Điều hành, các chi nhánh thường xuyên chấp hành việc kiểm tra, giám sát định kỳ và 
chuyên đề của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành 
của Ban Điều hành, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc; Qua đó, Ban Điều hành đã xây dựng và triển khai 
tổ chức thực hiện các công việc như: 

Chỉ đạo và giám sát tổ chức thành công phiên 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 
năm 2019; 
Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh 
hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh 
giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị 
trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; 
kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng 
cao hiệu quả kinh doanh; 

Về mục tiêu
Trong chiến lược phát triển năm 2020 và những 
năm tiếp theo, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận. Công ty 
luôn hướng đến giá trị chân thiện mỹ, mang tính 
nhân văn sâu sắc và thể hiện trách nhiệm cho cộng 
đồng, xã hội. Đồng thời, chú trọng xây dựng văn hóa 

Thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện kế 
hoạch kinh doanh định kỳ nhằm nâng cao hiệu 
quả điều hành, và kết quả kinh doanh. 
Theo dõi và chỉ đạo triển khai công tác đầu tư 
mua sắm tài sản cố định và triển khai phương 
án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh tại công 
ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 
Công ty phê duyệt. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị ban hành và tình 
hình chấp hành các quy định của Nhà nước.

doanh nghiệp nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công nhân lao động có tinh thần đoàn kết, 
ý thức trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thiện bản 
thân, luôn sáng tạo đổi mới, với mục tiêu hướng 
đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững.

Về nhiệm vụ và giải pháp
Để đạt được những mục tiêu đề ra, Hội đồng Quản trị tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông năm 2020 đạt hiệu quả kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Hội 
đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành giao kế 
hoạch cho từng chi nhánh thực hiện, thường 
xuyên bám sát kế hoạch để triển khai đồng bộ 
các biện pháp tăng doanh thu, kiểm soát chi 
phí, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chú trọng 
chất lượng dịch vụ, đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi 
nhuận giao.
Về quản trị công tác thị trường: Ban Điều hành 
cùng với Tập đoàn quản lý đẩy mạnh công tác 
thị trường theo kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp 
Khách sạn Hội An, Ban Điều hành chỉ đạo Giám 
đốc các chi nhánh tập trung đẩy mạnh khai thác 
thị trường, tăng doanh thu; tham gia các chương 
trình xúc tiến, tìm kiếm khách thị trường. Xây 
dựng phương án kinh doanh, thị trường đối phó 
với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra một 
cách tối ưu để giảm thiệt hại cho Công ty. Chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực để nâng 
cấp cơ sở vật chất Công ty đẩy mạnh kinh doanh 
trong giai đoạn “Hậu dịch bệnh COVID-19”.
Về quản trị công tác đầu tư: Năm 2020, Công ty 
tập trung đầu tư theo kế hoạch đã được Đại hội 
đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo đồng bộ chất 
lượng của sản phẩm, cần xây dựng kế hoạch 
đầu tư hợp lý hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh, thực hiện đảm bảo đúng các 
quy trình thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản và 
tiết kiệm chi phí đầu tư. 
Triển khai Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn 
Hội An theo tiêu chuẩn của tập đoàn Melia, 
hoàn thiện các thủ tục về đầu tư để quý III/2020 
triển khai xây dựng công trình; đầu tư cải tạo 
nâng cấp Khu Du lịch Biển Hội An theo các sản 
phẩm mới phù hợp với thị trường, tiếp tục đàm 

phán phương án hợp tác kinh doanh hoặc cho 
thuê Khách sạn Tam Thanh, tiếp tục hoàn thiện 
về cơ sở pháp lý và xây dựng dự án đầu tư Khách 
sạn Dòng Sông Xanh, nghiên cứu phát triển một 
số dự án mới trên địa bàn. 
Tập trung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, huy 
động kịp thời các nguồn vốn của Công ty, vốn 
vay, vốn của các cổ đông, vốn liên doanh, liên 
kết đáp ứng cho nhu cầu các dự án đầu tư.
Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý 
Công ty: Tập trung điều hành hoạt động kinh 
doanh Khách sạn Hội An theo sự quản lý bởi 
Tập đoàn quản lý Melia; đẩy mạnh hoạt động 
kinh doanh và đầu tư Công ty TNHH Một thành 
viên Lữ hành Hội An đạt hiệu quả; xây dựng 
các Quy định, quy chế mới phù hợp với Luật 
Doanh nghiệp và hoạt động thực tế của Công 
ty; xây dựng các quy định, quy chế hoạt động, 
điều hành giữa ban Điều hành Công ty với Ban 
Điều hành Khách sạn Hội An quản lý bởi Tập 
đoàn Melia phù hợp với thực tế và Điều lệ, quy 
định Công ty.
Chú trọng việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất 
lượng cao vào các vị trí chủ chốt quan trọng tại 
Khách sạn Hội An và các Chi nhánh khác; tiếp 
tục xây dựng các giải pháp về phát triển nguồn 
nhân lực; đề xuất các cơ chế, chính sách thu 
hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; làm tốt 
công tác tư tưởng để sắp xếp cán bộ quản lý và 
người lao động phù hợp trong giai đoạn sau khi 
bàn giao, nhất là đội ngũ quản lý và nguồn nhân 
lực chất lượng cao; tổ chức đào tạo lại chuyên 
môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho người lao động 
theo hợp đồng tư vấn chuyển giao hoặc thuê các 
đơn vị tư vấn đào tạo; thực hiện tốt các chế độ, 
chính sách đối liên quan với đội ngũ cán bộ 
quản lý và người lao động.



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT.
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP
sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Văn Ban Chủ tịch Hội đồng quản trị - -

2 Ông Vũ Hiền Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - -

3 Ông Lê Tiến Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 311.484 0,04%

4 Ông Trần Nam Hưng Thành viên Hội đồng quản trị

5 Ông Nguyễn Tống Sơn Thành viên Hội đồng quản trị - -

6 Ông Trần Văn Tân Thành viên Hội đồng quản trị

STT Tên Tiểu ban Thành viên

1 Tiểu ban Nhân sự
- Nguyễn Văn Ban
- Vũ Hiền
- Lê Tiến Dũng

2 Tiểu ban Đầu tư
- Nguyễn Văn Ban
- Vũ Hiền
- Lê Tiến Dũng

3 Tiểu ban Thị trường
- Vũ Hiền
- Lê Tiến Dũng
- Trần Thị Ngọc Minh (Trưởng phòng Thị trường)

4 Tiểu ban Kiểm tra - Giám sát
- Nguyễn Tống Sơn
- Đoàn Ngọc Trung
- Trưởng phòng nhân sự

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/
không còn là 

thành viên BKS

Số buổi 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do 
không 
tham 

dự họp

1 Ông Nguyễn Văn Ban Chủ tịch 
Hội đồng quản trị 03/03/2012 6 100%

2 Ông Vũ Hiền Phó chủ tịch 
Hội đồng quản trị 13/03/2012 6 100%

3 Ông Lê Tiến Dũng Thành viên 
Hội đồng quản trị 03/03/2012 6 100%

4 Ông Trần Văn Tân Thành viên
Hội đồng quản trị

11/03/2015
- 20/04/2019 0 0%

Bận 
công 
việc

5 Ông Nguyễn Tống Sơn Thành viên 
Hội đồng quản trị 18/03/2018 4 66,7%

Bận 
công 
việc

6 Ông Trần Nam Hưng Thành viên 
Hội đồng quản trị 20/04/2019 5 83,3%

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:

STT SỐ NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 01/2019/NQ-
HĐQT 07/01/2019 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý I năm 2019

2 04/2019/QĐ-
HĐQT 08/03/2019 Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ 

chức phiên hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

3 06/2019/QĐ-
HĐQT 02/04/2019 Quyết định về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2019

4 20/2019/QĐ-
HĐQT 29/04/2019 Quyết định về thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 

năm 2018

5 23/2019/QĐ-
HĐQT 29/05/2019 Quyết định về việc thành lập Ban quản lý đầu tư phát triển dự án 

Khách sạn Hội An

6 24/2019/QĐ-
HĐQT 27/06/2019 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý II năm 2019

7 29/2019/QĐ-
HĐQT 01/08/2019 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2019

8 33/2019/QĐ-
HĐQT 04/10/2019 Quyết định về việc thay đổi mô hình tổ chức tại Công ty TNHH 

MTV Lữ hành Hội An

9 34/2019/QĐ-
HĐQT 04/10/2019 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành 

viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An

10 35/2019/QĐ-
HĐQT 23/11/2019 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công ty TNHH 

MTV Lữ hành Hội An

11 36/2019/QĐ-
HĐQT 31/12/2019 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2019

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Không có:

:

Hoạt động của Tiểu Ban Kiểm tra - Giám sát: Phối hợp cùng với Ban Kiểm soát tiến hành kiểm ra việc thực hiện 
Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
trong năm 2019 và một số nội dung liên quan.
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BAN KIỂM SOÁT
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và 
cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/
không còn là 

thành viên BKS

Số buổi 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Bà Trình Kim Quy Trưởng ban 11/03/2015 4 100%

2 Bà Phạm Thị Thanh Huệ Thành viên 18/03/2012
- 20/04/2019 1 25% Bận công 

việc

3 Ông Đoàn Ngọc Trung Thành viên 18/03/2018 4 100%

4 Bà Nguyễn Thị Hương Thảo Thành viên 20/04/2019 3 75%

Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong 06 tháng đầu năm để bắt kịp tình 
hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tiểu Ban Kiểm tra - Giám sát và Ban Điều hành để 
triển khai chức năng, nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, 
tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho 
công tác kiểm tra, giám sát. Ban ĐIều hành đã chỉ đạo tổ thư ký cung cấp đầy đủ thông tin khi Ban Kiểm soát 
yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng 
pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu 
chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một 
cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích 
của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công 
ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty 
sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, STT Họ và tên Lương Thưởng Tổng cộng

Cho 
Công ty 

vay

Vay của 
Công ty

A Hội đồng quản trị

1 Ông Nguyễn Văn Ban 62.001.000 84.184.000 146.185.000 Không có Không có

2 Ông Vũ Hiền 49.602.000 67.348.000 116.950.000 Không có Không có

3 Ông Trần Nam Hưng 41.334.000 39.779.000 81.113.000 Không có Không có

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Không có

Không có

:

:

STT Họ và tên Lương Thưởng Tổng cộng
Cho 

Công ty 
vay

Vay của 
Công ty

4 Ông Nguyễn Tống Sơn 41.334.000 56.122.000 97.456.000 Không có Không có

5 Ông Trần Văn Tân  - 16.343.000 16.343.000 Không có Không có

B Ban kiểm soát

1 Bà Trình Thị Kim Quy 43.275.000 58.758.000 102.033.000 Không có Không có

2 Bà Phạm Thị Thanh Huệ 9.617.000 39.171.000 48.788.000 Không có Không có

3 Bà Nguyễn Thị Hương 
Thảo 19.234.000  - 19.234.000 Không có Không có

4 Ông Đoàn Ngọc Trung 28.851.000 39.171.000 68.022.000 Không có Không có

C Ban điều hành

1 Ông Lê Tiến Dũng 784.464.000 273.844.753 1.058.308.753 Không có Không có

2 Ông Nguyễn Văn Cư 494.776.596 150.731.060 645.507.656 Không có Không có

3 Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 526.344.000 150.731.060 677.075.060 Không có Không có

Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các 
thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 
đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo 
thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và 
các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn 
vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin 
đối với cổ đông, nhà đầu tư. 



BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
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Hội An, ngày 13 tháng 04 năm 2020
Người đại diện theo pháp luật


