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Thông tin khái quát 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN 

Tên giao dịch: HOI AN TOURIST HOLDING COMPANY 

Giấy CNĐKDN: Số 4000102418 thay đổi lần thứ 7 ngày 23/09/2014 

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND  

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu: 

110.391.790.934 VND  

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo – TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam 

Số điện thoại: (84) 0510.3861373 – 0510.3861445 – 0510.910885 

Số fax: (84) 0510.911099 

Website: www.hoiantourist.com.  

Email: info@hoiantourist.com 

Mã cổ phiếu: HOT 

 

mailto:info@hoiantourist.com


 

5 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Quá trình hình thành và phát triển 

Tiền thân là Công 

ty Ăn uống Dịch 

vụ Hội An. 

10/04/1990,Công 

ty Dịch Vụ - Du 

Lịch Hội An được 

thành lập trên cơ 

sở hợp nhất Công 

ty Ăn uống – Dịch 

vụ và Công ty 

Dịch vụ - Du Lịch.    

9/10/1992, UBND tỉnh 

Quảng Nam – Đà Nẵng 

ban hành quyết định 

thành lập doanh nghiệp 

nhà nước: Công ty đổi 

tên thành Công ty Du 

Lịch – Dịch Vụ Hội An và 

trực thuộc UBND tỉnh 

Quảng Nam – Đà Nẵng 

01/10/2006, Công ty Du 

Lịch – Dịch Vụ Hội An, 

chính thức chuyển sang 

hoạt động theo hình 

thức Công ty Cổ phần, 

tên gọi được đổi thành 

Công ty Cổ Phần Du 

Lịch – Dịch Vụ Hội An. 

21/07/2011,  CTCP 

Du lịch - Dịch vụ 

Hội An chính thức 

trở thành thành 

viên chính thức 

của Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán 

Thành phố Hồ Chí 

Minh với mã chứng 

khoán HOT. 

Năm đầu tiên có tỷ 

trọng bán hàng qua 

mạng tại Khách sạn 

Hội An tăng gần 22% 

so với năm 2011 và là 

năm Công ty đạt 

được nhiều giải 

thường lớn như: giải 

thưởng "Gold Circle 

Awards 2012" của 

Agoda, Hoi An Hotel 

và Hoi An Beach 

Resort nhận chứng 

nhận "Certificate of 

Excellence 2012" của 

Tripadvisor, Hoi An 

Beach Resort đạt top 

10 Khách sạn hàng 

đầu Việt Nam. 

Tiền thân 1992 - 2006 2011 2012 
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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. Cũng là năm Công 

ty nhận được nhiều giải 

thường lớn như: Bảng 

Vàng Doanh nghiệp Văn 

Hóa - UNESCO Việt Nam 

do Liên hiệp các Hội 

UNESCO Việt Nam đã trao 

tặng, “Báo cáo thường 

niên tốt nhất năm 2013” 

do Sở Giao dịch chứng 

khoán TP.HCM và Báo Đầu 

Tư trao tặng, TripAdvisor 

trao giải "Khách sạn xuất 

sắc" năm 2013 cho 2 

khách sạn Hội An Beach 

Resort và Hội An Hotel đều 

của CTCP Du lịch – Dịch vụ 

Hội An. 

Doanh thu XN Giặt 

đạt 8,88 tỷ đồng, 

tăng 23,64% so cùng 

kỳ và bằng 104,47% 

so kế hoạch đề ra. 

Đây là chi nhánh duy 

nhất trong toàn Công 

ty hoàn thành kế 

hoạch năm 2014, do 

triển khai việc điều 

chuyển nguồn điện 

năng sang nhiệt 

năng cho các máy 

móc thiết bị tại XN 

Giặt Hội An nhằm tiết 

kiệm chi phí điện và 

đưa vào hoạt động 

ổn định.  

Công ty đã thành 

lập chi nhánh mới: 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần Du lịch 

Dịch vụ Hội An – 

Khách sạn ven 

sông Bàn Thạch và 

tiến hành khởi 

công xây dựng dự 

án Khu nghỉ dưỡng 

Tam Thanh tại xã 

Thôn Hạ Thanh – 

Xã Tam Thanh – 

TP Tam Kỳ - Tỉnh 

Quảng Nam. 

2013 2014 2015 

Tháng 6/2016, 

Khu nghỉ dưỡng 

Tam Thanh chính 

thức đi vào hoạt 

động. 

Ngày 29/10/2016, 

Công ty cổ phần 

Du lịch - Dịch vụ 

Hội An vinh dự 

được trao giải 

thưởng "Thương 

hiệu hàng đầu - 

Top Brands 2016”  

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. 

2016 



 

7 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

 

  

  

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 Excellence 2012" của 
Tripadvisor; 

Đạt 3 và 4 bông sen theo tiêu chí nhãn du lịch bền 
vững “Bông sen xanh”. 

 



 

8 
 

CTCP DỊCH VỤ - DU LỊCH  

  

 

 

 

 

  

Các giải thưởng tiêu biểu 

Top  
Brands  

2016 
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Năm 2013 

Về chất lượng dịch vụ 

 Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng bảng vàng 

"Doanh Nghiệp Văn Hóa 2013" - Đơn vị điển hình về thực 

hiện trách nhiệm Xã Hội & phát huy bản sắc văn hóa Việt 

Nam; 

 Hoi An Hotel và Hoi An Beach Resort nhận chứng nhận 

"Certificate of Excellence 2013" của Tripadvisor; 

 Đoạt giải thương hiệu uy tín năm 2013; 

 Hoi An Hotel và Hoi An Beach Resort nhận giải thưởng “guest 

review score” 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. 

Về công tác quan hệ cổ đông  

 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. 

Năm 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. 

Năm 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 “khi 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. 
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- 

Hiện nay Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đang hoạt động trong các lĩnh vực 
chính như sau: 

- Khách sạn; 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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; 

- Hoạt động viễn thông khác (Dịch vụ Internet); 

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

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

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

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. 
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Ngành nghề kinh doanh 

 và địa bàn hoạt động 

Chi nhánh CTCP Du Lịch – Dịch vụ Hội An - Trung tâm Lữ hành Hội An 

Chi nhánh CTCP Du Lịch – Dịch vụ Hội An - Khách sạn Hội An 

Chi nhánh CTCP Du Lịch – Dịch vụ Hội An - Khu du lịch Biển Hội An 

Chi nhánh CTCP Du Lịch – Dịch vụ Hội An - Xí nghiệp giặt ủi  Hội An 

Chi nhánh CTCP Du Lịch – Dịch vụ Hội An – Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh  

 



 

13 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

KHÁCH SẠN  

HỘI AN 

KHU DU LỊCH 

 BIỂN HỘI AN 

TT LỮ HÀNH 

HỘI AN 

XN GIẶT ỦI 

 HỘI AN 

KHU NGHỈ DƯỠNG  

TAM THANH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                          

Chủ tịch  

NGUYỄN VĂN BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

LÊ TIẾN DŨNG 
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BAN KIỂM SOÁT 

 

Phòng Hành chính - Nhân sự - Tổng hợp 

Phòng Tài chính - Kế toán 

Phòng Công nghệ thông tin 

Phòng Thị trường 

Phòng Đầu tư 

VP ĐẠI DIỆN  

TP.HCM 

VP ĐẠI DIỆN  

HÀ NỘI 

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Với mục tiêu không ngừng phát triển để xứng đáng với "Vị thế người 

dẫn đầu" về dịch vụ du lịch tại miền trung Việt Nam, chúng tôi còn 

hướng tới là người dẫn đầu về dịch vụ du lịch Việt Nam trong thời điểm 

đang hội nhập với thế giới. Để làm được điều đó Công ty CP Du Lịch – 

Dịch Vụ Hội An sẽ đầu tư và phát triển nhiều sản phẩm về Du Lịch trên 

khắp Việt Nam trong tương lai gần. Trong đó sẽ tập trung nhân lực và 

tài chính để phát triển tổng lực từ nhiều hướng kinh doanh như kinh 

doanh tài chính ngân hàng, đầu tư các khu vui chơi giải trí, khu du lịch 

sinh thái, sân golf tiêu chuẩn quốc tế và khu nghỉ dưỡng cao cấp...  

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Công ty phấn đấu trở thành một trong năm Công ty du lịch có quy mô 

lớn, hiệu quả cao tại miền Trung, chiếm thị phần từ 15-20% tại thị 

trường du lịch Quảng Nam. 

Mục tiêu cụ thể 

 Về doanh thu bình quân mỗi năm tăng từ 15-18%; doanh thu dịch 

vụ tăng gấp đôi so với 2010; chuyển biến mạnh cơ cấu dịch vụ 

theo tỷ trọng lưu trú/ ăn uống/ lữ hành/ dịch vụ khách lần lượt là 

52/28/13/07. 

 Lợi nhuận tăng mỗi năm bình quân từ 18 – 20%. 

 Về nguồn khách phấn đấu tăng từ 5 – 10% các thị trường: thị 

trường nguồn khách truyền thống, nguồn khách khai thác thị 

trường mới, tiềm năng, thị trường khách qua mạng, nguồn khách 

MICE, corporate, khách nội địa… đạt tỷ lệ công suất buồng phòng 

bình quân 70% hàng năm, giá phòng tăng bình quân hàng năm 

từ 5 – 10%. 
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Định hướng phát triển 

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội 

Công ty luôn đặt mục tiêu kinh doanh kết hợp với trách nhiệm đối với môi 

trường, xã hội và cộng đồng.  

 Công ty duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán 

bộ, công nhân lao động, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao 

động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,… gắn với việc 

thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Đảm bảo 

an ninh trật tự trong doanh nghiệp” … nhằm góp phần tích cực vào 

việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. 

 Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong doanh 

nghiệp nhằm từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho 

người lao động. Tham gia có hiệu quả các phong trào văn hóa, các 

hoạt động thể thao do Thành phố, Tỉnh tổ chức.   

 Đi đôi với nhiệm vụ kinh doanh, Công ty không ngừng chú trọng đến 

việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xem đây là một tài sản vô giá 

của Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững thông 

qua các hoạt động như phong trào “Đơn vị có đời sống văn hóa tốt”, 

phong trào “Xanh, sạch, đẹp” và “Vì môi trường xanh quốc gia – 2015” 

để góp phần giữ gìn môi trường du lịch lành mạnh.  

 Tiếp tục duy trì phong trào 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 Quỹ do chính quyền và đoàn thể 

các cấp phát động; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 
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Các rủi ro 

 

Rủi ro kinh tế 

Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng 

trưởng GDP năm 2016 ước tính tăng 

6,21% so với năm 2015. Mức tăng trưởng 

năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của 

năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng 

trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh 

kinh tế thế giới có nhiều biến động, kết quả 

đạt được đã phần nào thể hiện được sự nỗ 

lực của cả nước để đứng vững trước tình 

hình kinh tế bất ổn. Bên cạnh đó, Công ty 

cũng thường xuyên theo dõi và cập nhật 

diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm đảm bảo 

nhận diện và có những biện pháp ứng phó 

kịp thời với các rủi ro do tác động từ nền 

kinh tế. 

Rủi ro tỷ giá 

Rủi ro tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến 

hoạt động kinh doanh phần lớn vì Công ty 

không dùng ngoại tệ để hạch toán sổ sách 

kế toán. Tại thời điểm thanh toán, Công ty 

tiến hành thu và quy đổi theo tỷ giá hạch 

toán USD/VND, cuối ngày kế toán thanh 

toán kết sổ và nộp toàn bộ số ngoại tệ vào 

ngân hàng theo tỷ giá thực tế. Do đó, 

chênh lệch tỷ giá được theo dõi và điều 

chỉnh hàng ngày giúp Công ty hạn chế rủi 

ro phát sinh. Vì vậy, Công ty nên theo dõi  

chênh lệch tỷ giá và điều chỉnh hàng ngày 

giúp Công ty hạn chế rủi ro phát sinh. 
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Rủi ro lãi suất 

Phần lớn rủi ro lãi suất của Công ty liên 

quan đến các khoản tiền gửi, các khoản 

vay có kỳ hạn với lãi suất thả nổi. Để quản 

lý rủi ro này, Công ty cân nhắc kỹ lưỡng để 

đưa ra các quyết định hợp lý đối với việc 

chọn thời điểm và kỳ hạn vay thích hợp, 

phù hợp cơ cấu ngành để đạt các lãi suất 

thả nổi và cố định tối ưu nhất. 

Rủi ro thị trường 

Với môi trường hòa nhập hiện nay thì Công 

ty phải chịu sự canh tranh trực tiếp từ các 

đối thủ có vốn nước ngoài rất mạnh các 

khu vực lân cận. Hiện nay với sự xuất hiện 

nhiều loại hình du lịch ở Đà Nẵng, khách 

có xu hướng tham quan Hội An ngày ít 

hơn, điều này ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Do vậy Công ty 

cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ cung cấp, đẩy mạnh tiếp thị và mở 

rộng những thị trường tiềm năng. 

Rủi ro pháp luật 

Là doanh nghiệp cổ phần nên Công ty chịu 

sự ảnh hưởng từ Luật Doanh nghiệp. Ngoài 

ra khi đăng ký giao dịch trên thị trường 

chứng khoán, Công ty phải tuân theo Luật 

Chứng khoán, các văn bản pháp lý liên 

quan. Công ty nên theo dõi các thay đổi 

trong quy định của pháp luật liên quan để 

định hướng kinh doanh sao cho phù hợp. 

 

Rủi ro khác 

Ngoài những nhân tố rủi ro trên, còn có 

một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả 

kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch 

bệnh… trên quy mô lớn. Những rủi ro này 

hiếm xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ để lại 

những hậu quả thực sự nghiêm trọng tác 

động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh 

và phát triển của công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 
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CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2015 

KẾ HOẠCH 
ĐHĐCĐ  

(Chỉ tính KH 8 
tháng Bàn Thạch) 

THỰC HIỆN 2016 

SO SÁNH 

SO KH 
ĐHĐCĐ 

SO 
 TH 2015 

DOANH THU 169.576.148.165 188.545.823.000 180.564.165.920 95,77 106,48 

KSHA 69.780.892.488 69.826.000.000 72.802.292.569 104,26 104,33 

Khu Du lịch Biển  57.268.901.115 70.551.000.000 63.908.059.587 90,58 111,59 

TTLH  30.144.094.281 32.046.822.000 28.914.341.209 90,23 95,92 

Xí nghiệp Giặt  8.879.900.000 9.717.000.000 8.659.375.601 89,12 97,52 

  166.073.787.884 182.140.822.000 174.284.068.966 95,69 104,94 

KS Bàn Thạch  3.502.360.281 6.405.001.000 4.399.796.366 68,69 125,62 

Khu DL Tam Thanh  - - 1.880.300.588  - -  

Hai Chi nhánh mới  3.502.360.281 6.405.001.000 6.280.096.954 -  -  

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  112.766.863.945 119.846.197.354 123.492.337.007 103,04 109,51 

Khách sạn Hội an  42.185.317.206 41.316.000.000 43.098.008.440 104,31 102,16 

Khu Du lịch Biển  35.495.462.632 39.083.000.000 41.598.329.396 106,44 117,19 

TTLH  24.783.819.620 25.946.195.354 24.031.938.144 92,62 96,97 

Xí nghiệp Giặt  6.064.614.843 6.369.500.000 6.088.990.544 95,60 100,40 

  108.529.214.301 112.714.695.354 114.817.266.524 101,87 105,79 

KS Bàn Thạch  4.237.649.644 7.131.502.000 6.019.702.413 84,41 142,05 

Khu DL Tam Thanh  - - 2.655.368.070 -  -  

Hai chi nhánh mới  4.237.649.644 7.131.502.000 8.675.070.483 -  -  

LÃI HOẠT ĐỘNG  56.809.284.220 68.699.625.646 57.071.828.913 83,07 100,46 

Khách sạn Hội an  27.595.575.282 28.510.000.000 29.704.284.129 104,19 107,64 

Khu Du lịch Biển  21.773.438.483 31.468.000.000 22.309.730.191 70,90 102,46 

TTLH  5.360.274.661 6.100.626.646 4.882.403.065 80,03 91,08 

Xí nghiệp Giặt  2.815.285.157 3.347.500.000 2.570.385.057 76,79 91,30 

  57.544.573.583 69.426.126.646 59.466.802.442 85,65 103,34 

Khách sạn Bàn Thạch  (735.289.363) (726.501.000) (1.619.906.047) 222,97 220,31 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Khu DL Tam Thanh  - - -775.067.482   -  

Hai Chi nhánh mới  -735.289.363 -726.501.000 -2.394.973.529 -   - 

CHI PHÍ SAU LÃI HĐ 19.468.120.022 23.098.980.220 20.446.724.794 88,52 105,03 

Thuê đất , thuê mb 3.366.611.482 3.382.800.000 2.691.317.163 79,56 79,94 

SCL 828.901.333 2.706.180.220 1.215.712.842 44,92 146,67 

Chi phí quản lý 14.896.607.207 17.010.000.000 16.539.694.789 97,24 111,03 

Lương (DP+CG) 376.000.000 - - - -  

Lãi trước KH và Lãi vay 37.341.164.198 45.600.645.426 36.625.104.119 80,32 98,08 

Chi phí kh và PBDH 24.720.586.962 26.062.000.000 22.700.391.684 87,10 91,83 

Trong đó: CN mới - 176.000.000 409.746.149 -  -  

THU NHẬP TÀI CHÍNH (1.048.875.036) (1.560.000.000) (626.551.261) 40,16 59,74 

Doanh thu 199.400.817 -  77.563.793 -  -  

Chi phí lãi vay  1.248.275.853 -  704.115.054 -  -  

Trong đó: Lãi vay NH  -  -  634.227.044 -  -  

THU NHẬP KHÁC 783.323.655 500.000.000 139.917.240 27,98 17,86 

LÃI TRƯỚC THUẾ  12.355.025.855 18.478.645.426 13.438.078.414 72,72 108,77 

Trong đó: Lỗ từ hai CN 
mới  

(735.289.363) (902.501.000) (2.804.719.678) -  -  

 Loại trừ lỗ từ 02 CN mới 13.090.315.218 19.381.146.426 16.242.798.092 -   124,08 

   

Khách sạn Hội an là Chi nhánh duy nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính của năm 

2016. Doanh thu năm 2016 đạt 72 tỷ 802, tăng 4% so cùng kỳ và vượt 4% so kế hoạch được giao. Chi phí 

hoạt động được kiểm soát và tăng cường tiết kiệm. Chi phí trừ dần công cụ dụng cụ tại Chi nhánh đã bắt đầu 

giảm nên hiệu quả kinh doanh tăng trưởng khá tốt, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt xấp xỉ kế hoạch giao. 

Doanh thu 2016 của Khu du lịch Biển đạt 63 tỷ 908, tăng 11,6% so năm 2015, nhưng chỉ đạt 90,6% kế hoạch 

được giao. Các chỉ tiêu đón khách và công suất sử dụng phòng thực hiện trong năm 2016 đều tăng so năm 

trước, tuy nhiên, chỉ tiêu giá bán phòng bình quân giảm so kế hoạch đề ra và giảm hơn so năm 2015. Các 

chương trình khuyến mãi, các dịch vụ miễn phí cho du khách được các chi nhánh áp dụng nhằm bù đắp việc 

mất bãi biển, cơ sở vật chất xuống cấp… Do thị phần khách đến từ các hãng lữ hành giảm mạnh nên Phòng 

thị trường và Chi nhánh tập trung khai thác thị phần khách qua mạng, đây cũng là nguyên nhân làm cho chi 

phí hoa hồng, chi phí thanh toán thẻ… tăng mạnh so với năm trước. Tất cả các nguyên nhân trên đã làm cho 

chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động của Chi nhánh chỉ tăng 2,5% so cùng kỳ và chỉ đạt 71% so kế hoạch. 

Trung tâm lữ hành và Xí nghiệp Giặt đều không đạt kế hoạch, và hoạt động kém hiệu quả hơn so cùng kỳ do 

mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên việc nâng giá bán dịch vụ hoàn toàn không thực hiện được trong 

khi chi phí đầu vào tăng. Mặt khác, cùng với chủ trương của HĐQT về cổ phần hoá Trung tâm lữ hành và điều 

chuyển ngành nghề kinh doanh tại Xí nghiệp Giặt nên HĐQT đã không đầu tư lớn cho hai Chi nhánh này trong 

năm 2016 càng làm cho chi nhánh khó khăn hơn trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh. 



 

23 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

2016 

  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán. 

Chứng chỉ đào tạo Giám đốc điều hành 

Chứng chỉ đào tạo Quản trị CTCP Đại chúng. 

Quá trình công tác:  

 1986-2005: Kế toán trưởng Công ty Ăn uống 

Dịch vụ Hội An. 

 2005 - 1/3/2009: Phó Tổng Giám đốc CTCP Du 

lịch – Dịch vụ Hội An. 

 1/3/2009 – 11/4/2009: Quyền Tổng Giám đốc 

CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An. 

 11/4/2009 – Nay: Tổng Giám đốc CTCP Du lịch 

– Dịch vụ Hội An. 

 

Ông LÊ TIẾN DŨNG 

Tổng giám đốc  

Thành viên HĐQT 

Ban điều hành Công ty 

STT Thành viên Chức vụ 

01 Lê Tiến Dũng Tổng giám đốc 

02 Nguyễn Văn Cư Phó Tổng giám đốc 

03 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

 

Những thay đổi trong Ban điều hành: Không 
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Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 

Phó Tổng giám đốc  

(kiêm Kế toán trưởng) 

Trình độ chuyên môn: 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. 

Quá trình công tác:  

 2000-2004: Nhân viên kế toán CTCP Du lịch – Dịch 

vụ Hội An. 

 2004-2005: Phó phòng kế toán CTCP Du lịch – Dịch 

vụ Hội An. 

 2005 - Nay: Kế toán trưởng CTCP Du lịch – Dịch vụ 

Hội An, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty. 

 

Ông NGUYỄN VĂN CƯ 

Phó Tổng giám đốc 

Trình độ chuyên môn: 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. 

Quá trình công tác: 

 1993 – Nay: Công tác tại CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An. 
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STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ  

A Theo trình độ 541 100,00% 

01 Trên đại học 2 0,37% 

02 Đại học, cao đẳng 97 17,93% 

03 Trình độ trung cấp 325 60,07% 

04 Công nhân kỹ thuật 28 5,18% 

05 Lao động phổ thông 89 16,45% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 541 100,00% 

01 Hợp đồng không thời hạn 147 27,17% 

02 Hợp đồng thời vụ 89 16,45% 

03 Hợp đồng xác định từ 1 – 3 năm 305 56,38% 

C Theo giới tính   

01 Nam 266 49,17% 

02 Nữ 275 50,83% 

Tình hình nhân sự 

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI) 

TT Năm 
Tổng số lượng người lao 

động (người) 

Mức lương bình quân 

(triệu đồng/ người /tháng) 

1 2014 531 5.025.000  

2 2015 612 5.200.000  

3 2016 541 5.300.000  
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0,37%

17,93%

60,07%

5,18%

16,45%

Theo trình độ

Trên đại học
Đại học, cao đẳng
Trình độ trung cấp
Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông

27,17%

16,45%

56,38%

Theo tính chất
hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng xác định từ 1 – 3 năm

49,17%
50,83%

Theo giới tính

Nam Nữ

Năm 2016, Công ty đã trình Hội đồng quản trị phê 

duyệt và đăng ký áp dụng Hệ thống thang bảng 

lương mới thay cho Hệ thống thang bảng lương cho 

DN Nhà nước theo quy định của Luật Bảo hiểm xã 

hội nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và 

đảm bảo quyền lợi lâu dài của người lao động. 

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tại nạn 

24/24 đối với người lao động được Công ty thực 

hiện đầy đủ; các chế độ, chính sách khác thực hiện 

đảm bảo đúng pháp luật và Thoả ước lao động tập 

thể. 

Công tác đào tạo qua nhiều năm vẫn chưa được chú 

trọng và chưa hiệu quả, nhất là đội ngũ cán bộ quản 

lý cấp trung, cấp cao. Công ty chưa chú trọng đến 

việc xây dựng và triển khai các phương án đào tạo 

nhân sự dự nguồn nên thực tế còn nhiều lúng túng 

trong công tác bổ nhiệm, đề bạt hay tuyển dụng các 

vị trí quản lý chủ chốt cho các dự án mới. 
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Tình hình thực hiện các dự án 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, Ban điều hành đã 

tập trung chỉ đạo phòng đầu tư phối hợp cùng các Chi nhánh triển khai 

kịp thời các hạng mục sửa chữa, nâng cấp tài sản, cũng như mua sắm 

mới tài sản, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Tổng kinh phí đầu 

tư mua sắm và sửa chữa, nâng cấp tài sản trong năm qua là: 4 tỷ 463, 

đạt 71% kế hoạch phê duyệt. Cụ thể: 

Về công tác mua sắm tài sản cố định: Đã mua cho Trung tâm Lữ hành 

Hội An 02 ca nô cao tốc để phục vụ tour Cù Lao Chàm, lắp đặt hệ thống 

camera cho Nhà hàng làng rau Trà Quế. 

Về công tác nâng cấp, cải tạo:  

 Sơn vôi và phun PU khu 2 tầng khách sạn Hội An. 

 Nâng cấp khu Du lịch Bãi Bắc CLC sau khi có điện. 

 Tạo lối đi cho Nhà hàng Trà Quế. 

 Cải tạo mái che sảnh nhà hàng tầng 2 và sảnh sau lễ tân Khu Du 

lịch Biển. 

Về đầu tư Dự án Tam Thanh:  

Đẩy nhanh tiến độ, tăng cường giám sát và đưa dự án vào hoạt động 

từ tháng 6/2016. Tiếp tục phối hợp cùng các bên thi công khắc phục các 

lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành dự án, tiếp tục mua sắm 

các trang thiết bị đảm bảo hoạt động kinh doanh của dự án. Đến tháng 

9/2016, Công ty đã tiến hành nghiệm thu tổng thể và quyết toán toàn bộ 

các hạng mục, tiến hành kiểm toán tổng giá trị dự án. Tổng giá trị tài sản 

đã kết chuyển là: 

Giá trị tài sản cố định: 23.617.437.872 đồng 

Giá trị công cụ dụng cụ: 3.391.151.969 đồng 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Tổng tài sản 

Đồng 

145.647.774.243 146.934.794.820 

Doanh thu thuần 164.592.137.326 175.170.781.593 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11.571.704.650 13.186.249.878 

Lợi nhuận khác 783.321.205 251.828.536 

Lợi nhuận trước thuế 12.355.025.855 13.438.078.414 

Lợi nhuận sau thuế 9.452.969.640 10.613.708.897 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.181 1.167 

Tỷ lệ cổ tức % 11 12 

 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,48 0,68 0,71 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,39 0,59 0,59 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 28,36 24,70 24,87 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 39,59 32,81 33,10 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 50,24 37,43 38,65 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,11 1,10 1,20 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 11,48 5,74 6,06 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 17,07 8,58 9,66 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 12,71 6,30 7,26 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh 

thu thuần 
% 14,66 7,03 7,53 
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Ngọn cờ đầu của ngành 

 “Công nghiệp không khói”  
ở Quảng Nam 
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56,50%
32,06%

11,42% 0,02%

Biểu đồ cơ cấu cổ đông năm 2016

Cổ đông Nhà nước Cổ đông tổ chức trong nước

Cổ đông cá nhân trong nước Cổ đông nước ngoài

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các chứng khoán khác: Không có 

 

 

 

 

  

Cổ phần 

Tổng số cổ phần phát hành: 8.000.000 cổ phần 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.999.937 cổ phần  

- Cổ phiếu quỹ: 63 cổ phần 

Loại cổ phần : cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

 

Cơ cấu cổ đông 
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên Cổ đông lớn 
Số lượng cổ phần 

đang nắm giữ 
Tỷ lệ 

01 

VP Tỉnh ủy Quảng Nam 

Do ông Nguyễn Văn Ban là người đại 

diện phần vốn 

4.520.238 56,5 

02 

CTCP Tập đoàn đầu tư tài chính IPA  

Do ông Vũ Hiền là người đại diện 

phần vốn 

1.359.475 16,99 

03 

CTCP Chứng khoán VN Direct 

Do ông Lê Huy Khang là người đại 

diện phần vốn 

964.481 12,06 

Tổng cộng 6.844.194 85,55 
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Báo cáo phát triển bền vững 
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Bảo vệ môi trường là vấn đề mà Công ty luôn quan tâm, vì vậy trong suốt quá trình hoạt động, Công 

ty cùng các Chi nhánh luôn thực hiện nghiêm túc các vấn đề liên quan đến công tác này. 2 Chi nhánh 

của Công ty là Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển Hội An đã đạt được nhiều thành tích đáng kể 

do Chính quyền địa phương và các tổ chức du lịch quốc tế trao tặng. Công tác bảo vệ môi trường 

được thực hiện thông qua những việc như: 

 Chú trọng công tác tiết kiệm điện, nước thông qua việc mua sắm, thay thế và đầu tư trang thiết 

bị mới có chức năng tiết kiệm cho các Chi nhánh như 

- Lắp đặt đèn compat và sử dụng đèn chiếu sáng T8 để thắp sáng trong phòng và các khu vực; 

- Lắp đặt khóa Salto cắt điện tự động trong phòng khách; 

- Lắp đặt thiết bị vệ sinh ít tiêu hao nước; 

- Từng bước thay thế tủ lạnh đặt phòng ít tiêu hao điện năng… 

 Thực hiện quán triệt người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Công ty đã thực hiện các chủ trương như: 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để khắc phục hiện tượng rò rỉ điện; 

- Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 250C và cài đặt mặc định bình nước nóng ở vị trí E (trung 

bình); 

- Sử dụng các túi dễ phân hủy để thu rác trong phòng khách; 

- Sử dụng giỏ mây đựng quần áo giặt là cho khách sử dụng;  

- Sử dụng chai lớn để đựng mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng… nhằm hạn chế thải ra môi 

trường và giảm chi phí; 

- Sử dụng giấy in 2 mặt; 

- Tận dụng tối đa hàng vải thanh lý để sử dụng cho công việc vệ sinh, bao bì chứa khác… 

 Khuyến khích khách lưu trú tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng 

các tờ rơi kêu gọi khách hàng tham gia bảo vệ môi trường đối với việc thay khăn và tấm trải 

giường… 

 Khách sạn Hội An đã đầu tư xây dựng hệ thống nước thải công suất 40m3/ngày bằng phương 

pháp “ Xử lý sinh học bùn hoạt tính hiếu khí – Bể Aeroten” và tiến hành việc quan trắc định kỳ 2 

lần/năm theo đúng quy định. Chất lượng nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn B (QCVN).  

 Ngoài ra, Khách sạn còn ký hợp đồng hàng năm với Công ty TNHH MTV Công trình công cộng 

Hội An để thu gom và đưa đi xử lý toàn bộ chất thải rắn. Quy trình thu gom được thực hiện đúng 

yêu cầu: chất thải phát sinh được thu gom phân thành 2 loại gồm chất dễ phân hủy và khó phân 

hủy rồi tập trung về các hố rác trước khi Công ty môi trường đưa đi xử lý. Một số loại rác thải 

còn giá trị thì tái sử dụng hoặc tái chế để bán cho các đơn vị thu gom nhằm tránh lãng phí nguồn 

nguyên vật liệu. Các chất thải nguy hại sau khi thu gom được lưu giữ trong nhà kho chứa chất 

thải nguy hại riêng đặt ở các vị trí cố định như: Dầu nhớt được đựng trong can không để rò rỉ ra 

ngoài; dẻ lau được đựng trong bao bì; các loại bóng đèn được đựng trong ngăn lưu giữ tại kho. 

Định kỳ, lượng rác thải nguy hại này sẽ được Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam 

thu gom và đưa đi xử lý theo quy định hiện hành.  
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Chính sách lao động 

 
  

Về tuyển dụng 

Công ty luôn đề cao năng lực của mỗi nhân 

viên và chào đón các ứng viên muốn gắn bó 

lâu dài với Công ty, có phong cách làm việc 

chuyên nghiệp và năng động. Để thu hút nhân 

tài, Công ty có chính sách lương, thưởng rõ 

ràng và đặc biệt đối với các nhân viên xuất sắc, 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đang phụ 

trách. Mặt khác, tạo nên sự gắn kết lâu dài đối 

với nhân viên, tạo được sức hút nguồn nhân 

lực giỏi từ mọi nơi về làm việc tại Công ty.  

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ 

Năm 2015, thay vì áp dụng đơn giá tiền lương 

theo doanh thu như các năm cho cán bộ nhân 

viên các Chi nhánh, Công ty đã áp dụng phân 

chia quỹ tiền lương cho người lao động thành 

2 nguồn: Quỹ lương cố định và Quỹ lương theo 

đơn giá. Chính sách này góp phần làm ổn định 

thu nhập người lao động trong những tháng 

thấp điểm vi ngành Du lịch thường có mùa rõ 

rêt, vào những tháng thấp điểm, doanh thu 

thấp, nếu áp dụng chính sách lương như cũ, 

thu nhập người lao động sẽ không được đảm 

bảo. Đồng thời việc áp dụng chính sách lương 

mới cũng giúp làm giảm áp lực cho Giám đốc 

điều hành các Chi nhánh và phù hợp với thị 

trường lao động trên địa bàn.  

Đối với chế độ đãi ngộ, Công ty luôn thực hiện 

tốt các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho 

người lao động. Ngoài ra, Công ty còn thực 

hiện chính sách khác như: Trang bị đồng phục 

nhân viên, phụ cấp các ngày lễ Tết, chi phí cơm 

ca, giặt đồng phục nhân viên, tổ chức cho 

người lao động đi tham quan du lịch, hỗ trợ 

ma chay, hiếu hỷ, chi bồi dưỡng cho nữ công 

nhân sau sinh, ngoài chế độ BHXH của Nhà 

nước, chi hỗ trợ người lao động khó khăn… 

 

  

Về môi trường công việc 

Công ty luôn cố gắng tối đa trong việc tao 

ra một môi trường làm việc hiện đại, công 

bằng giữa các cá nhân; năng động, thân 

thiện và tôn trọng giữa người lao động với 

người lao động, giữa lãnh đạo với nhân 

viên. Tât cả nhân viên làm việc tại Công ty 

cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đều có cơ 

hôi được phát huy tối đa khả năng sáng tạo 

và vốn kiến thức hiểu biết. Những đóng 

góp, chia sẻ và cống hiến về sức lực, trí tuệ 

luôn được ghi nhận và đánh giá kịp thời. 

Ngoài ra trong năm, Công ty cũng đã tổ 

chức nâng cấp, cải tạo các khu vệ sinh công 

cộng dành cho nhân viên, tạo thêm một 

khu tủ để đồ cho các nhân viên Xí nghiệp 

Giặt Hội An góp phần làm tăng sự thuận 

tiện trong 

Về đào tạo 

Công ty rất coi trọng công tác đào tạo nâng 

cao trình độ chuyên môn của cán bộ công 

nhân viên. Trong năm 2015, Công ty đã cử 

01 cán bộ tham gia khóa đào tạo quản lý 

khách sạn-nhà hàng; thực hiện đào tạo kỹ 

năng nghề cho 77 nhân viên của Chi nhánh 

mới; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng 

về nghiệp vụ kế toán, nhân sự, đầu tư xây 

dựng cơ bản; bồi dưỡng kiến thức về công 

tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ 

sinh thực phẩm; tập huấn cách giao tiếp 

ứng xử với khách nước ngoài cho bộ phận 

lái xe, điều hành tour; đồng thời bồi dưỡng 

kiến thức về tiết kiệm năng lượng; hướng 

dân sử dụng phần mềm quản lý mới. Ngoài 

việc Công ty tổ chức đào tạo, các Chi nhánh 

đã tập trung đào tạo lại quy trình nghiệp vụ 

của ngành nghề khách sạn, lữ hành. 
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Trách nhiệm đến môi trường và xã hội 

 

  

Về công tác môi trường 

Công ty luôn đặt mục tiêu kinh doanh kết hợp với trách nhiệm đối với môi trường, xã hội, 

cộng đồng. Do đó, trong năm Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi 

trường tại địa phương như hưởng ứng hoạt động tắt điện 1 giờ trái đất hàng năm; cử cán 

bộ tham gia nhiều hội thảo bảo vệ môi trường do địa phương, Sở VH TT&DL Quảng Nam 

và Tổng Cục du lịch tổ chức, tham gia chương trình “Dự án Tư vấn Quản lý môi trường 

Phát triển công nghiệp xanh” do UBND Thành phố Hội An phối hợp với tổ chức Green 

Industry tổ chức. 

Bên cạnh đó, Khách sạn Hội An cũng đã đóng góp một phần nhỏ về kinh phí, vật tư như: 

ủng hộ cây xanh, phân phát túi dễ phân hủy cho người dân địa phương nhân ngày Thành 

phố phát động.  

Về công tác xã hội, từ thiện 

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong hơn 20 năm qua, Công ty luôn quan tâm 

đến công tác xã hội và từ thiện. Công ty tiếp tục nhận phụng dưỡng 4 Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng, đỡ đầu con cựu thanh niên xung phong nhiễm chất độc màu da cam, hỗ trợ các 

chương trình khuyến học trên địa bàn Thành phố, khen thưởng các cháu là con của người 

lao động đỗ Đại học, Cao đẳng. Bên cạnh đó, Công ty còn kêu gọi sự ủng hộ từ toàn thể 

cán bộ công nhân viên trong Công ty tích cực tham gia các Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ 

Bảo trợ trẻ em, Quỹ Nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ Vì người ngèo, Quỹ Người già 

cô đơn, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa", hỗ trợ đồng bào khó khăn trong 

dịp Tết Nguyên Đán, hỗ trợ người lao động bị bệnh hiểm nghèo…  
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BÁO CÁO CỦA 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Kết quả hoạt động kinh doanh 

 

 

 

 

(Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán) 

  

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 2016/2015 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
164.592.137.326 175.170.781.593 106,43% 

Giá vốn hàng bán 128.679.492.912 133.443.905.594 103,70% 

Lợi nhuận gộp vê bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
35.912.644.414 41.726.875.999 116,19% 

Doanh thu hoạt động tài chính 201.643.693 77.563.793 38,47% 

Chi phí tài chính 1.248.099.927 704.115.054 56,41% 

Trong đó: Chi phí lãi vay 1.190.871.252 634.227.044 53,26% 

Chi phí bán hàng 8.627.939.357 10.225.218.864 118,51% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.666.544.173 17.688.855.996 120,61% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 11.571.704.650 13.186.249.878 113,95% 

Lợi nhuận khác 783.321.205 251.828.536 32,15% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12.355.025.855 13.438.078.414 108,77% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
9.452.969.640 10.613.708.897 112,28% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(đồng/cổ phần) 
1.099 1.167 106,19% 
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Về tổng quan, năm 2016 thực sự là năm kinh doanh có khả quan của Công ty Cổ phần Dịch 

vụ - Du lịch Hội An, các chỉ tiêu lợi nhuận đều đạt cao hơn so với năm trước đó. Theo 

nguyên nhân khách quan thì  trong năm 2016 Việt Nam lượng khách quốc tế đến Việt Nam 

đạt 2 mốc kỷ lục từ trước đến nay: tổng số khách nhiều nhất trong một năm (10 triệu lượt 

khách) và mức tăng tuyệt đối trong một năm nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước (trên 2 

triệu lượt khách so với năm 2015). Ngành du lịch cũng đã phục vụ 62 triệu lượt khách nội 

địa, đây là kết quả ấn tượng trong lịch sử phát triển của ngành. 
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Năm 2016, Công ty triển khai kế hoạch kinh doanh trong điều kiện tương đối thuận lợi, tình hình 

khách Quốc tế đến Việt Nam nói chung, và khách đến Hội an đều tăng trưởng khá. Theo số liệu 

thống kê của Tổng cục Du lịch, lượt khách đến Việt Nam trong năm 2016 đạt 10.012.735 lượt, 

tăng 26% so năm trước. Tuy nhiên, lượt khách tăng chủ yếu là khách Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Hồng Kông. Năm 2016 có 2.696.848 lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 26,93% trong 

tổng lượt khách đến, tăng 51,4% so năm trước. Tiếp sau thị trường khách Trung Quốc là thị 

trường khách Hàn Quốc (1.389.718 lượt, chiếm 15,43% trong tổng lượt khách quốc tế đến VN, 

tăng 39,2% so cùng kỳ), đây là thị trường khách mà Công ty chưa tiếp cận được. Từ tháng 7/2015, 

Chính phủ đã miễn thị thực nhập cảnh cho công dân mang hộ chiếu phổ thông từ 5 nước Tây Âu, 

bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia trong thời gian 1 năm, đến tháng 6/2016 tiếp tục 

gia hạn thêm 1 năm, đến 30/6/2017, đây là nguyên nhân khách từ các thị trường này tăng trong 

năm 2016. Các chính sách kích cầu của Chính Phủ nhằm đưa Du lịch Việt Nam thành ngành kinh 

tế mũi nhọn cũng là yếu tố cơ bản thuận lợi cho du lịch trong năm 2016. 

Tổng lượt khách đến Hội an ước tính trong năm 2016 là 2 triệu 624 lượt, tăng 17,92% so năm 

2015; trong đó, khách lưu trú là: 1 triệu 156, tăng 27,44% so năm 2015, công suất sử dụng phòng 

bình quân trên địa bàn 50%. 
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Bên cạnh những thuận lợi trên, một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng không nhỏ 

đến hoạt động kinh doanh của Công ty:  

Tốc độ tăng của các cơ sở lưu trú mới tại Hội an và Đà Nẵng quá nhanh. Theo báo cáo 

của Phòng Thương mại-Du lịch Hội an tính đến cuối năm 2016, toàn Thành phố Hội an 

có 432 cơ sở lưu trú đang hoạt động, tăng 52,6% so cùng kỳ; tương ứng 7.598 phòng, 

tăng 26,3% so cùng kỳ. Chỉ tính cho loại hình khách sạn, đã có 113 khách sạn với 5.759 

phòng. Chính vì vậy, lượt khách lưu trú tuy tăng nhưng thị phần bị chia sẻ bởi quá nhiều 

dự án mới đưa vào hoạt động. Nguồn cung tăng vượt cầu không chỉ ảnh hưởng đến thị 

phần của Công ty mà còn tạo nên áp lực cạnh tranh về giá bán, về nguồn lao động có 

kinh nghiệm, tay nghề cao. 

Bãi biển Cửa Đại bị sạt lở, sóng biển xâm thực từ năm 2014 đến nay vẫn còn tiếp diễn, 

nhất là những tháng cuối năm 2016 ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Khu 

Du lịch Biển và làm thiệt hại về tài sản của Công ty (Cuốn trôi thảm cỏ, quầy bar, cây 

xanh…). Đây chính là nguyên nhân gây tâm lý lo ngại cho các hãng lữ hành và các nhà 

mạng khi ký hợp đồng bán phòng cho Khu du lịch Biển Hội an trong những tháng cuối 

năm 2016 và năm 2017. Thực tế, chúng ta đã mất khá nhiều khách từ các hãng lữ hành 

truyền thống và hầu như không khai thác thêm được các hãng lữ hành mới. 

Hiện tượng cá chết tại các Tỉnh ven biển miền Trung vào tháng 04/2016 ảnh hưởng đến 

ngành du lịch, mà chủ yếu là Trung tâm lữ hành vì thời điểm khai thác khách nội địa và 

du lịch biển, một số tour du lịch bị huỷ hoặc phải thay đổi lịch trình.  

Thời tiết những tháng cuối năm diễn biến phức tạp, bất thường, mưa lớn kéo dài, lũ lụt 

trái mùa rơi vào tháng 11 và tháng 12 dương lịch nên đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ 

đến hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh.  

 

 "An Oasis of Peace Where The River Meets The Ocean" 
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Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về tái cơ cấu lại hệ thống bán hàng 

toàn Công ty, theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2016, số nhân viên Phòng Thị 

trường nghỉ việc (05 người), nhân sự mới chưa được tuyển dụng hoặc đã tuyển 

dụng nhưng chưa quen công việc nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh và quan hệ khách hàng. Đến tháng 6/2016, vị trí Trưởng phòng kinh doanh 

mới được tuyển dung và bổ nhiệm, một số vị trí như Marcom, Sale Online vừa mới 

tuyển dụng được vài tháng đã nghỉ việc, phải tuyển dụng thay thế, cho đến nay, vị 

trí Marcom vẫn còn thiếu, chưa có người đảm nhận. Vì vậy, hệ thống bán hàng 

toàn công ty chỉ được kiện toàn và ổn định hoạt động trong cuối quý III và quý IV 

năm 2016 nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu lưu trú theo kỳ vọng từ 

đầu năm. 

Số cơ sở lưu trú trên địa bàn tăng không những chia sẻ thị phần, tạo áp lực cạnh 

tranh về chất lượng, về giá bán phòng, mà còn cạnh tranh bằng các chính sách 

khuyến mãi… Chính vì vậy, doanh thu lưu trú tăng là do chỉ tiêu đón khách tăng, 

nhưng giá bán không đạt kỳ vọng và thậm chí giảm hơn so cùng kỳ. Khoản mục 

chi phí  hoa hồng phải trả cho các nhà mạng, chi phí khuyến mãi, chi phí phục vụ 

khách… tăng khá cao là nguyên nhân chính làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 

của hai khách sạn, nhất là tại Khu du lịch biển.  

Các dự án mới ra đời tạo cơ hội việc làm khá nhiều, thu hút lao động có tay nghề 

cao, được đào tạo theo tiêu chuẩn nghề và có kinh nghiệm với mức lương và chế 

độ phúc lợi hấp dẫn hơn. Trong năm 2016, người lao động ít an tâm công tác, nghỉ 

việc nhiều, nhất là tại Chi nhánh Khu du lịch Biển.  

Dù đã được cải tạo, nhưng cơ sở vật chất phục vụ du khách tại Khu du lịch Biển 

vẫn chưa được đồng bộ, khu 50 phòng phía giáp Khách sạn River Beach đã xuống 

cấp, phòng ẩm thấp, có mùi mốc, cảnh quan bên ngoài chưa được cải tạo. Hội 

trường chưa được cải tạo phù hợp nên không đáp ứng yêu cầu khách MICE, kể cả 

khai thác tiệc cưới tại địa phương cũng không thể khai thác hiệu quả.  
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Cùng với việc thay đổi Hệ thống thang bảng lương tham gia Bảo hiểm xã hội của 

DN theo quy định của Chính phủ, một số khoản chi phí trích nộp Bảo hiểm theo 

lương tăng mạnh so với năm 2015. Phần bảo hiểm bắt buộc do người lao động tham 

gia cũng tăng nên ảnh hưởng đến thu nhập thực tế, nhất là số lao động có mức thu 

nhập thấp, không đảm bảo đời sống. 

Do thị trường chưa có, nhân sự điều hành không ổn định và chưa đủ năng lực, định 

hướng hoạt động theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp 04 sao chưa thực sự phù hợp 

với thị trường Tam Kỳ, cơ sở vật chất nhận bàn giao chưa đảm bảo để triển khai 

các dịch vụ du lịch nên Chi nhánh Bàn Thạch tiếp tục hoạt động kinh doanh thua lỗ 

mặc dù đã được miễn tiền thuê tài sản. Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản 

trị về việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt kinh 

doanh tại Chi nhánh Bàn Thạch từ ngày 01/9/2016, Ban điều hành đã tiến hành các 

thủ tục đóng cửa Chi nhánh, giải quyết các vấn đề về tài chính, điều chuyển tài sản 

về Công ty… Ngoài việc kinh doanh không có hiệu quả, việc đóng cửa Chi nhánh 

cũng gây thiệt hại không nhỏ về tài chính của Công ty do một số tài sản đã đầu tư, 

chưa khấu hao hết nhưng không nhượng bán được. Đến nay, việc bàn giao các công 

cụ dụng cụ vẫn chưa được Văn phòng Tỉnh uỷ giải quyết dứt điểm nên chưa hoàn 

tất thủ tục đóng cửa Chi nhánh theo Luật định. 

06 tháng cuối năm 2016, dự án Tam Thanh hoàn thành và đưa vào khai thác. Bước 

đầu, hoạt động thử nghiệm, chủ yếu tập trung cho công tác đào tạo nhân viên, tìm 

kiếm, khai thác thị trường mới nên nguồn khách chưa có, doanh thu không đảm 

bảo trang trải chi phí như: chi phí nhân viên, điện, nước và chi phí quảng bá, tiếp 

thị… kết quả kinh doanh thua lỗ cũng là yếu tố làm giảm lợi nhuận toàn Công ty. 

Chi phí khấu hao và phân bổ chi phí nâng cấp, cải tạo Khách sạn, chi phí phân bổ 

công cụ đầu tư mới cho hai Khách sạn từ năm 2013 đến nay vẫn còn cao là áp lực 

về tài chính trong điều kiện kinh doanh khó khăn như hiện nay.  

Trước tình hình trên, năm 2016, tuy có cố gắng và nỗ lực nhưng kết quả thực hiện 

nhiệm vụ kinh doanh của toàn Công ty đạt kết quả không khả quan, chỉ tiêu lợi 

nhuận tuy có tăng trưởng so cùng kỳ nhưng chỉ đạt 70% kế hoạch đề ra. 
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Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ 2016/2015 

Tài sản ngắn hạn 21.897 21.025 96,02% 

Tài sản dài hạn 123.751 125.909 101,74% 

Tài sản 145.648 146.935 100,88% 

Cơ cấu tài sản hầu như không có nhiều thay đổi so với năm 2015. Tài sản dài hạn vẫn chiếm 

phần lớn với tỷ trọng đạt 85,69% tổng tài sản. Về giá trị, tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài 

sản đạt 146,9 tỷ đồng, tăng 0,88% so với năm trước. Các khoản tăng tài sản dài hạn trong 

năm chủ yếu là do các khoản tăng thêm của tài sản cố định, trong đó việc hoàn thành các 

công trình xây dựng dở dang trong năm góp phần tăng giá trị nhà cửa, vật kiến trúc thêm 

19,5 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm khoảng 4% so với cùng kỳ nnăm 2015, chủ yếu là do 

giảm các khoản phải thu ngắn hạn và các khoản trả trước cho người bán. 

 

Tình hình tài chính 
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Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tỷ lệ 

2016/2015 

Nợ ngắn hạn 34.453 29.539 85,74% 

Nợ dài hạn 1.932 7.004 362,44% 

Nợ phải trả 36.386 36.543 100,43% 
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Giá trị sử dụng nợ của Công ty không có sự thay đổi quá lớn so với năm 2015. Phần lớn nợ 

phải trả của Công ty vẫn đến từ nợ ngắn hạn. Cơ cấu sử dụng nợ của Công ty vẫn chủ yếu 

là nợ ngắn hạn. Năm 2016, nợ ngắn hạn giảm so với năm trước, đạt mức là 29,5 tỷ đồng, 

chiếm 80,83% tổng nợ phải trả của Công ty. Nợ vay tài chính ngắn hạn là khoản vay với 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương để thanh toán các chi phí Dự án đầu tư mua 

sắm tài sản cố định, xây dựng năm 2016, hạn mức 4,3 tỷ, lãi suất thả nổi, thời hạn vay 12 

tháng. Ngược lại, nợ dài hạn năm 2016 tăng cao, từ 1,9 tỷ đồng năm 2015 lên đến hơn 7 

tỷ năm 2016, nguyên do xuất phát từ khoản vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 

thương để đầu tư cho dự án khu du lịch nghỉ mát Tam Thanh – Thành phố Tam Kỳ, hạn 

mức tín dụng 10 tỷ đồng, thời hạn vay 120 tháng kể từ lần giải ngân đầu tiên. Tài sản đất 

hình thành trong tương lai và toàn bộ công trình xây dựng khu du lịch nghĩ dưỡng Tam 

Thanh được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.  
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý 

Công tác kế toán, tài chính 

Năm 2016, Công ty có 6 chi nhánh tổ chức hạch 

toán phụ thuộc, 02 Văn phòng đại diện nên  tổ 

chức kế toán tại Công ty luôn được Công ty chú 

trọng, triển khai đảm bảo phù hợp với điều kiện 

thực tế, đúng quy định. Công tác quản lý tài chính 

đảm bảo đúng quy định và minh bạch, đảm bảo 

quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông. 

Công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị cơ sở luôn 

được chú trọng và thực hiện thường xuyên nhằm 

hỗ trợ chuyên môn cho kế toán các Chi nhánh. 

Thông qua công tác kiểm tra phát hiện và điều 

chỉnh kịp thời những các sai sót trong quá trình tổ 

chức công tác kế toán tại các chi nhánh và cũng 

như giám sát việc thực hiện Quy chế tài chính của 

công ty tại chi nhánh.  

Chú trọng việc kiểm tra, giám sát và sử dụng dòng 

tiền tại đơn vị một cách hiệu quả, đảm bảo giải 

ngân kịp thời cho các hoạt động kinh doanh, đầu 

tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. Tăng cường công 

tác thu hồi công nợ, giảm tối đa số dư nợ phải thu, 

hạn chế nợ xấu, nợ khó đòi. 

Công tác Quan hệ cổ đông 

Công ty luôn chú trọng đến lợi ích của cổ đông, 

cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về 

việc công bố thông tin. Các vấn đề liên quan đến 

hoạt động công ty, tình hình tài chính luôn được 

công ty thực hiện công bố thông tin trên trang 

Quan hệ cổ đông của Công ty và nộp cho Uỷ ban 

chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí 

Minh kịp thời.  

Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng 

thời gian như thông báo. Báo cáo quản trị định kỳ, 

Báo cáo thường niên, và các Báo cáo về tình hình 

cổ đông được lập và công bố thông tin đúng thời 

gian và đầy đủ nội dung.  

Năm 2016, Công ty được bình chọn là Doanh 

nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin. 
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Kế hoạch phát triển năm 2017 

193,754 
Doanh thu | TỶ ĐỒNG 

19,466 
Lợi nhuận trước thuế | TỶ ĐỒNG 
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Specialist in Sustainable travel! 

1.792 
EPS | ĐỒNG/CP 

15,417 
Lợi nhuận sau thuế | TỶ ĐỒNG 
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Năm 2017, ngành du lịch cả nước sẽ có nhiều chuyển biến quan trọng sau Hội nghị toàn quốc về phát triển 

du lịch được tổ chức vào tháng 8/2016 tại Hội An; việc tiếp tục miễn thị thực cho các nước là thị trường 

truyền thống của ngành du lịch Việt Nam là dấu hiệu cho thấy tình hình khách du lịch đến Việt Nam có xu 

hướng tăng. 

Tại Quảng Nam, Festival Quảng Nam – Hành trình di sản lần thứ 6 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động 

mang tầm quốc tế; Hội An cũng là một trong những điểm được lựa chọn để tổ chức các hoạt động trong 

chuỗi sự kiện của Hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC 2017; 

Thương hiệu du lị ch Hộ i An tiêṕ tục đượ c khách du lị ch biǹh chọ n và ghi nhậ n trên các tạ p chi ́du lị ch thê ́

giới. Thành phố Hội an tiếp tục triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch, kiểm tra chấn 

chỉnh các vấn đề về du lịch như nạn cò mồi, chặt chém du khách… đã có giải pháp thiết thực cho việc cải 

tạo bãi biển Cửa Đại nhằm hạn chế tình trạng xâm thực, sạt lở, tạo cảnh quan tự nhiên để phục vụ du khách. 

 

Bên cạnh các dấu hiệu dự báo về thị trường tương đối thuận lợi trên, Công ty vẫn phải chuẩn bị để đối phó 

với các thách thức trong năm 2017 như sau:  

 Xu thế cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn ngày càng gay gắt hơn về chất lượng dịch 

vụ, về giá cả và chính sách thu hút nhân tài do có quá nhiều dự án khách sạn ra đời tại Hội an và Đà 

Nẵng, cùng với việc các Tập đoàn quản lý có thương hiệu mạnh đã bắt đầu khai thác thị trường Hội An. 

 Hợp đồng thuê mặt bằng tại bãi Bắc giữa Công ty với Ban chỉ huy quân sự Tỉnh Quảng Nam chưa hết 

thời hạn nhưng vì mục đích quốc phòng nên đã có thông báo chấm dứt sẽ rất khó khăn cho hoạt động 

kinh doanh của Trung tâm lữ hành tại Cù lao Chàm, đồng thời gây thiệt hại cho Công ty do chưa thu hồi 

hết vốn đầu tư. 

 Tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, không ngang tầm với tiêu chuẩn 04 sao, chưa thực sự đồng bộ 

trong toàn Khu du lịch Biển; Hội trường phục vụ Hội nghị tại hai khách sạn không đủ tiêu chuẩn để khai 

thác khách hội nghị, hội thảo và tiệc cưới. 

 Khu du lịch Biển Tam Thanh mới đưa vào khai thác với 16 phòng tại thị trường hoàn toàn mới, du lịch 

chưa phát triển mạnh. Ngoài các công trình như Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Địa đạo Kỳ Anh, Khu 

du lịch Phú Ninh… thì Tam Kỳ cũng chưa có dịch vụ du lịch khác để thu hút khách lưu trú. Đây là dự án 

được ĐHĐCĐ và HĐQT công ty xác định là dự án đón đầu tại phía Nam Tỉnh Quảng Nam nên ngay từ 

khi trình bày Phương án đầu tư, chúng ta cũng đã chấp nhận dự án này lỗ trong ba năm đầu. Vì vậy, 

năm 2017, Công ty còn phải gánh chịu phần kinh doanh chưa khả quan của dự án này. 

 Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc tăng mức tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2017, 

Thành phố Hội an là địa phương duy nhất trong toàn Tỉnh Quảng Nam được điều chỉnh từ vùng III lên 

vùng II (từ 2.700.000 đ năm 2016, lên 3.320.000 đ năm 2017), tăng 23% so năm 2016. Dự kiến khoản 

chi phí này năm 2017 tăng hơn gần 300 triệu. Cùng với việc DN chịu áp lực tăng về chi phí, người lao 

động sẽ giảm thu nhập thực tế do chi phí nộp các khoản bảo hiểm theo lương tăng. 
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GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2017 

Ngay từ những tháng cuối năm 2016, đầu năm 2017, Công ty đã tập trung triển khai các chính sách nhằm 

tiếp cận các thị trường khách tiềm năng, cố gắng duy trì quan hệ tốt với các hãng lữ hành truyền thống, tiếp 

cận và thu hút các hãng lữ hành mới. 

Song song với việc tăng cường xúc tiến thị trường quốc tế, tiếp tục xúc tiến thị trường khách nội địa ở Hà Nội 

và Tp. HCM; đẩy mạnh MICE và Corp... Mời chào thêm hãng mới của các cty thông qua việc đón các đoàn 

Famtrip để giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch và trải nghiệm thực tế. 

Tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ quảng bá thương hiệu ở nước ngoài, trực tiếp đưa thương hiệu 

của khách sạn, resort đến với khách hàng để giảm sự ảnh hưởng của các đại lý. 

Tăng cường quảng bá, tiếp thị, nâng cấp Website công ty, hợp tác quảng cáo qua các phương tiện trên 

Internet, đẩy mạng khai thác bán hàng qua kênh mobile. 

Đẩy mạnh việc quảng bá, tiếp thị, khai thác thị trường cho Khu du lịch Tam Thanh, đảm bảo doanh thu để 

trang trải chi phí hoạt động. 

Phòng Thị trường Công ty phối hợp tốt với các chi nhánh nghiên cứu đầu tư và phát triển sản phẩm mới, sản 

phẩm đặc trưng; trong đó chú trọng dịch vụ ẩm thực. 

Tại các Chi nhánh: Chú trọng việc đào tạo tại chỗ, nhất là đội ngũ nhân viên mới nhằm tăng năng lực cạnh 

tranh về chất lượng dịch vụ, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. 

Phối hợp với đơn vị tư vấn nhằm hoàn tất Phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý của Công ty theo hướng 

hạch toán độc lập. Sau khi phương án được duyệt, Ban điều hành cần có lộ trình triển khai cụ thể, đảm bảo 

các Chi nhánh đều nắm và cũng phối hợp tốt, hiệu quả, đạt được mục đích như mong muốn và đảm bảo hài 

hoà các lợi ích. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị 

 về các mặt hoạt động của Công ty 

Trong năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển du lịch; tỉnh 

Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết phát triển du lịch, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỷ 

thuật tạo đà cho ngành du lịch phát triển, từ đó đã tác động mạnh mẽ cho sự phát triển và hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành du lịch trong tỉnh, tạo ra nhiều cơ hội mới cho các 

doanh nghiệp và Công ty phát triển. Tuy nhiên tình hình diễn biến an ninh chính trị trên thế giới 

diễn biến phức tạo, hiện tượng nước biển xâm thực làm xói lở bờ biển Cửa Đại đã ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của Công ty, sự phát triển nhanh các cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng và 

Hội An đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt làm cho giá cả ngày càng tụt giảm đáng kể ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh doanh; việc đầu tư mới các dự án đưa vào hoạt động bước đầu chưa có hiệu quả, 

công tác quản lý kinh doanh nguồn nhân lưc chưa đáp ứng đến hiệu quả chung của Công ty. 

Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức trên, Hội đồng Quản trị đã kịp thời có nhiều biện 

pháp chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 theo Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thực hiện quản trị công ty đạt được những kết quả nhất định. 
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Về quản trị kinh doanh 

Hội đồng đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ 

chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua, Ban Điều hành đã 

đề ra các giải pháp cụ thể để vượt qua những 

khó khăn, thách thức; trong đó, tập trung kiện 

toàn, củng cố bộ máy, nhân sự Phòng thị trường 

Công ty và các Văn phòng đại diện nhằm nâng 

cao năng lực và chất lượng hoạt động, đáp ứng 

yêu cầu phát triển thị trường Công ty; đề xuất 

các chính sách giá, chương trình khuyến mãi phù 

hợp theo từng mùa vụ để khai thác các thị trường 

khách. Tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức kinh 

doanh tại các chi nhánh đẩy mạnh doanh thu, 

tiết kiệm chi phí hoạt động, chi phí quản lý, chi 

phí đầu tư đảm bảo thực hiện có hiệu quả và 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra góp phần 

tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo được việc 

làm và thu nhập của người lao động. Từng bước 

chuyển đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng 

tương đối doanh thu các dịch vụ, nhất là dịch vụ 

ăn uống, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, 

dịch vụ ẩm thực, đầu tư phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ mới, sản phẩm đặc trưng để thu hút 

khách du lịch trong và ngoài nước. 

Năm 2016, Công ty đạt doanh thu 180.564 triệu 

đồng, bằng 95,8% kế hoạch năm, tăng 6,5% so 

với năm trước; chi phí hoạt động thực hiện 

123.491,3 triệu đồng, bằng 103,0% kế hoạch, 

tăng 9,5% so với năm trước; lợi nhuận trước 

thuế thực hiện là 13.438,6 triệu đồng, bằng 

72,7% kế hoạch năm, tăng 8,77% so với năm 

trước. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà 

nước và các chế độ, chính sách có liên quan đến 

người lao động. Thu nhập bình quân của người 

lao động tăng 2% so với năm trước. 

Nhìn chung, kết quả thực hiện chưa đạt các chỉ 

tiêu kế hoạch như Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông đề ra, tuy nhiên về việc làm và thu nhập 

của người lao động ổn định và có tăng so với 

năm trước; sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu dịch 

vụ chưa có sự chuyển biến đáng kể, hoạt động 

của các chi nhánh vẫn còn khó khăn chưa đạt kế 

hoạch, Riêng Khách sạn Hội An hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. 
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Về quản trị công tác thị trường 

Hội đồng Quản trị đã định hướng tập trung điều chỉnh cơ cấu thị trường theo hướng giữ vững 

thị trường truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị trường trọng điểm, thâm nhập vào các thị 

trường tiềm năng, tăng tỷ trọng lượng khách khai thác qua mạng toàn cầu, khai thác thị trường 

corporate, mice,… đặc biệt là thị trường khách du lịch Việt Nam để phát triển thị phần nhằm 

đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Kết quả năm 2016, thị trường truyền thống 

được giữ vững (chiếm tỷ trọng 60%) và có xu hướng giảm dần, khách bán qua mạng toàn cầu, 

các trang Web của Công ty tăng 48,8%.  

Trong năm đã kịp thời kiện toàn bộ máy, nhân sự của Phòng thị trường; công tác tổ chức phối 

hợp giữa thị trường Công ty, các văn phòng đại diện và các chi nhánh tương đối đồng bộ, 

Phòng Thị trường đã đề xuất thực hiện chính sách giá, các chương trình khuyến mãi cho từng 

thời điểm, cho từng đối tượng khách khá hợp lý; nên lượng khách được khai thác trong năm 

2016 tăng 7,5% so với cùng.   

Về quản trị đổi mới, phát triển Công ty:  

 Thực hiện chiến lược đổi mới của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cho Ban Điều hành 

nâng cao năng lực quản lý điều hành, phân công, phân nhiệm từng thành viên trong Ban 

Điều hành và thực hiện tốt công tác chỉ đạo cho cả hệ thống Công ty thực hiện các mục tiêu 

của Hội đồng quản trị đề ra.  

 Đối với các chi nhánh, Công ty triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ, phân cấp toàn 

diện hơn cho các cơ sở. từ đó các chi nhánh đã chủ động trong điều hành, quản lý tài chính, 

lao động tiền lương, đào tạo và tổ chức hoạt động kinh doanh ở các chi nhánh đảm bảo hiệu 

quả.    

 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, Công 

ty đã tập trung đầu tư công tác đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn 

các phòng ban Công ty, đảm bảo theo hệ thống quy trình chuẩn các ngành nghề của khách 

sạn, lữ hành và dịch vụ giặt. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Công ty cũng đã chỉ đạo cho 

Ban Điều hành quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, 

chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý từ cơ sở đến công ty; trong năm Công ty đã 

tiến hành bổ nhiệm lại Giám đốc các Chi nhánh. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn nhân lực 

vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty, các nhân sự cấp 

cao, chủ chốt bố trí các vị trí mới òn e ngại, các nhân sự cấp cao tuyển dụng vào làm việc 

chưa hoàn thành được nhiệm vụ giao. 

 Công ty đã điều kiện thuận lợi để hệ thống chính trị của Công ty thực hiện và phát huy tốt 

vai trò của tổ chức cơ sở 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 

luôn được đảm bảo, hàng năm tổ chức hội nghị người lao động đúng quy định. 
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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 cần 

tính toán kỷ lưỡng về hiệu quả đầu tư, 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.   

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm 

TCSĐ và đã hoàn thành dứt điểm trong năm một số hạng mục trọng tâm: Hoàn thành các 

hạng mục công trình của giai đoạn I và 01 hạng mục của giai đoạn II của Dự án Khu nghỉ 

dưỡng Tam Thanh đưa vào sử dụng vào tháng 6/2016; đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 

lớn tại các chi nhánh tại Khu du lịch Biển Hội An, Khách sạn Hội An; Trung tâm Lữ hành triển 

khai nâng cấp các hạng mục tại khu du lịch Bãi Bấc- Cù Lao Chàm sau khi có điện lưới quốc 

gia, tạo lối đi cho Nhà hàng Trà Quế.  Đầu tư mới 02 ca nô phục vụ tour Cù Lao Chàm và 

lắp đặt hệ thống camera cho Nhà hàng Trà Quế. Việc thực hiện công tác đầu tư đảm bảo 

đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật xây dựng, công trình đưa vào sử dụng 

đảm bảo được chất lượng, tính mỹ thuật và kỹ thuật.  

Về công tác quản trị tài chính  

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng Quản trị luôn 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 tài chính đảm bảo theo 

quy chế, quy định của pháp luật và 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.  

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về  

hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty 

 

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của các đơn vị và đề xuất các giải pháp, 

chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc 

của Công ty. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng đã xây dựng các kế hoạch kinh doanh, 

kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.  
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2017, tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta với cấp độ sâu rộng hơn, sẽ tạo cơ hội, động 

lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường nội lực và nâng cao sức cạnh tranh ở cả 3 cấp: 

quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm; Chính phủ và tỉnh Quảng Nam đã định hướng phát triển và tạo 

nhiều cơ chế, chính sách để phát triển ngành du lịch Việt Nam, ngành Du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 

2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, dự báo tình hình an ninh, chính trị và kinh tế thế giới 

vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của 

ngành du lịch nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Sự phát triển hàng loạt khách sạn, resort trên địa 

bàn ra đời sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng diễn ra quyết liệt, bãi biển Cửa Đại vẫn còn tiếp tục sạt lở, 

ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Khu Du lịch Biển Hội An nói riêng, hiệu quả kinh doanh của 

Công ty nói chung.  

Với những thuận lợi và khó khăn đó, toàn công ty cần quyết tâm vượt qua khó khăn, để phấn đấu thực 

hiện các mục tiêu chủ yếu sau: 

Về mục tiêu 

Về doanh thu: Phấn đấu đạt 193,754 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2016, trong 5 năm tới, đảm bảo 

tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 7 -10%. Chuyển biến mạnh mẽ việc tăng doanh thu các dịch 

vụ, nhất là dịch vụ ẩm thực, phấn đấu tăng tỷ trọng doanh thu ẩm thực trên tổng doanh thu từ năm 

2017 là 28%. 

Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu đạt 19,466 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước, trong 5 năm tới, đảm 

bảo tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 20 - 25%. 

Về nguồn khách: Giữ vững nguồn khách truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị trường qua mạng toàn 

cầu, thị trường khách tiềm năng, tập trung khai thác thị trường khách mới, nguồn khách mice, corporater, 

khách nội địa,... đạt tỷ lệ công suất buồng phòng bình quân 65 - 70%.  
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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 2017 đạt hiệu 

quả cao kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của Công ty; tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát chi tiêu tài chính trong hoạt 

động kinh doanh, công tác quản lý, công 

tác đầu tư, mua sắm TSCĐ; cắt giảm các 

chi phí chưa thật sự cần thiết; công khai, 

minh bạch tài chính theo đúng quy định, 

nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính của 

Công ty.  

Về quản trị công tác thị trường: Tiếp tục 

thực hiện chiến lược phát triển thị 

trường, xây dựng chính sách giá, chương 

trình khuyến mãi một cách hợp lý, giữ 

vững thị trường khách truyền thống, đẩy 

mạnh khai thác thị trường khách châu 

Âu, thị trường khách khu vực Đông Bắc 

Á, thị trường khách Úc, New Diland, thị 

trường khách các nước khu vực Asean,... 

Tiếp tục điều chỉnh phân khúc thị trường 

theo định hướng tăng dần thị trường 

khách qua mạng, nguồn khách mice, 

corporater,... Đối với thị trường trong 

nước, cần hướng đến nguồn khách có 

tiềm năng, có yêu cầu cao về du lịch dịch 

vụ. Khai thác tốt các dịch vụ phụ trợ đáp 

ứng ngày càng cao của du khách. Có kế 

hoạch cụ thể về công tác quảng bá, tiếp 

thị khi có dự án mới.  

Đối với các chi nhánh đã được giao 

quyền toàn diện, chủ động và chịu trách 

nhiệm về kết quả và hiệu quả trong công 

tác quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh, hiệu quả việc quản lý và sử dụng 

nguồn lực Công ty giao, cần phải chủ 

động trong việc nâng cao chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ, đầu tư phát triển dịch vụ 

mới, chú trọng việc xây dựng sản phẩm, 

dịch vụ khác biệt, đặc trưng để tăng 

năng lực kinh doanh và khả năng cạnh 

tranh trên thị trường.     

 

Về quản trị công tác đầu tư: Năm 2017, Công ty tập 

trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục khu ngủ 

50 phòng, hội trường Khu Du lịch Biển Hội An đảm 

bảo đồng bộ chất lượng của sản phẩm. Chuyển đổi 

công năng sân tennis thành Khu kinh doanh ẩm thực, 

gắn kết với khu cà phê sân vườn để tạo chuỗi giá trị 

mới nhằm tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh.  

Xây dựng phương án khách sạn với quy mô từ 40-50 

phòng tại Khu đất của Xí Giặt Hội An; đầu tư Khu Du 

lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh giai đoạn II. Trong nhiệm 

kỳ 2017-2022, Xúc tiến nghiên cứu phát triển một số 

dự án mới. 

Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý toàn Công 

ty: Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp theo 

hướng tìm chọn đối tác có danh tiếng, thương hiệu 

quốc tế để huy động vốn và cho thuê quản lý các 

khách sạn Công ty. Trước mắt, tập trung tái cấu trúc 

lại bộ máy, nhân sự tại các chi nhánh phù hợp với điều 

kiện hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh theo 

hướng hoạt động tự chủ, độc lập và chịu trách nhiệm 

trong công tác quản lý, điều hành, kết quả và hiệu 

quả kinh doanh. 

Xây dựng chuyển đổi Xí nghiệp Giặt Hội An để đầu tư 

xây dựng khách sạn; tổ chức xây dựng phương án cổ 

phần hóa Trung tâm Lữ hành Hội An trong năm 2017 

theo hướng Công ty không nắm giữ cổ phần chi phối. 

Ban Điều hành tập trung xây dựng các phương án 

trên, trong đó cần chú ý đến việc xác định lại giá trị 

doanh nghiệp và giải quyết người lao động. 

Thực hiện quy hoạch, đào tạo và chính sách về cán 

bộ: Tập trung chăm lo công tác đào tạo cán bộ quản 

lý cấp cơ sở để đảm bảo tính chuyên nghiệp, đáp ứng 

yêu cầu phát triển của Công ty; thực hiện tốt các chế 

độ, chính sách đối với người lao động, nhất là chính 

sách tiền lương, BHXH đảm bảo khuyến khích để thu 

hút và giữ chân người lao động có tay nghề, có kinh 

nghiệm. 

Tiếp tục thực hiện chính sách: vừa có chế độ thu hút 

cán bộ quản lý giỏi về làm việc ở Công ty, vừa có chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, ngoại ngữ… trong và ngoài nước cho cán 

bộ quản lý và người lao động để đảm bảo nguồn nhân 

lực của Công ty đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển 

của doanh nghiệp. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Thành viên hội đồng quản trị   

STT Thành viên Chức vụ 

01 Nguyền Văn Ban Chủ tịch 

02 Lê Tiến Dũng Thành viên 

03 Lê Huy Khang Thành viên 

04 Vũ Hiền Thành viên 

05 Trần Văn Tân Thành viên 

Ông NGUYỄN VĂN BAN 

Chủ tịch HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

kinh tế. 

Quá trình công tác:  

 1997-2005: Công tác tại Sở 

Công nghiệp Quảng Nam. 

 2005-2009: Công tác tại CTCP 

May Trường Giang. 

 2009 – 2011: Công tác tại Sở 

Công thương tỉnh Quảng 

Nam. 

 15/02/2011 – đến nay: Phó 

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

Quảng Nam, Chủ tịch HĐQT 

CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An. 

Ông LÊ TIẾN DŨNG 

Thành viên HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài 

chính – Kế toán. 

Chứng chỉ đào tạo Giám đốc điều 

hành, Chứng chỉ đào tạo Quản trị 

CTCP Đại chúng. 

Quá trình công tác:  

 1986 - 2005: Kế toán trưởng 

Công ty Ăn uống Dịch vụ Hội An. 

 2005 - 01/03/2009: Phó Tổng 

Giám đốc CTCP Du lịch – Dịch vụ 

Hội An. 

 01/03/2009 – 11/4/2009: Quyền 

Tổng Giám đốc CTCP Du lịch – 

Dịch vụ Hội An. 

 11/4/2009 – Nay: Tổng Giám đốc 

CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An. 

Ông VŨ HIỀN 

Thành viên HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

hàng hải. 

Quá trình công tác:  

 1998 – 2006: Giám đốc 

Công ty TNHH đầu tư và 

tài chính IPA. 

 2006 – nay: Chủ tịch 

HĐQT Công ty Cổ phần 

Tập đoàn đầu tư IPA, 

thành viên HĐQT CTCP 

Du lịch – Dịch vụ Hội An. 
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Các tiểu ban thuộc HĐQT 

Tiển ban Thị trường và Tiểu ban Nhân sự trong năm 2016 đã có kế hoạch cùng với Ban điều 

hành tái cơ cấu bộ phận thị trường lại theo định hướng của Hội đồng quản trị, tuyển dụng 

Giám đốc Thị trường và các vị trí sale mới đảm nhận các mảng thị trường của Công ty. 

Tuyển dụng Giám đốc điều hành Khu du lịch Biển Hội An, đề bạt kiêm nhiệm Giám đốc Khu 

nghỉ dưỡng Tam Thanh và Giám đốc Khách sạn ven sông Bàn Thạch. 

Hội đồng quản trị và cử và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Ban và ông Vũ Hiền thực 

hiện việc tìm kiếm và nghiên cứu các dự án khả thi để có hướng đầu tư mới cho Công ty. 

Ông LÊ HUY KHANG 

Thành viên HĐQT 

Ông TRẦN VĂN TÂN 

Thành viên HĐQT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  

(Chuyên ngành Quản lý Du lịch). 

Quá trình công tác:   

 1995 - 2003: Trưởng phòng Kinh doanh 

CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An. 

 2004 – 2006: Trưởng phòng Kinh doanh 

Life Resort Hoi An.  

 2006 – 2009 : Giám đốc điều hành Hoi 

An Trails Resort. 

 2010 – 2011: Giám đốc điều hành 

Historic Hotel. 

 2012 – 2013: Giám đốc điều hành 

Brilliant Hotel. 

 2013 – 2015: Giám đốc điều hành Dự án 

Anvie Đà Nẵng. 

 Đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Du lịch 

Dịch vụ Hội An từ ngày 11/03/2015. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, 

Nghiên cứu sinh – Tiến sĩ Luật. 

Quá trình công tác:  

 Tháng 9/2001 – Tháng 8/2004: 

Chuyên viên Văn phòng HĐND, 

UBND tỉnh Quảng Nam. 

 Tháng 9/2004 – Tháng 12/2012: 

Công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh 

Quảng Nam, Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng 

Nam. 

 Đến nay: Thành viên HĐQT CTCP 

Du lịch Dịch vụ Hội An từ ngày 

11/03/2015 
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Số 

TT 
Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

HĐQT 

Số 

buổi 

họp 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

01 Nguyễn Văn Ban Chủ tịch 
Ngày bắt đầu: 

03/3/2012 
05 100% Không 

02 Lê Tiến Dũng Th/viên 
Ngày bắt đầu: 

03/3/2012 
05 100% Không 

03 Lê Huy Khang Th/viên 
Ngày bắt đầu: 

11/3/2015 
03/05 60% 

Vắng 02 bận 

công việc 

04 Vũ Hiền Th/viên 
Ngày bắt đầu: 

03/3/2012 
05 100% Không 

05 Trần Văn Tân Th/viên 
Ngày bắt đầu: 

11/3/2015 
05 100% Không 

  

Hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2016 

Các buổi họp của hội đồng quản trị 
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TT Số NQ, QĐ Ngày Nội dung 

1 01/2016/NQ.HĐQT 05/01/216 Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quý IV/2015. 

2 02/2016/QĐ.HĐQT 05/01/2016 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 

Du lịch – Dịch vụ Hội An. 

3 03/2016/QĐ.HĐQT 05/01/2016 
Ban hành Quy chế Tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – 
Dịch vụ Hội An. 

4 04/2016/QĐ.HĐQT 05/01/2016 

Phê duyệt hình thức lựa chọn  nhà thầu. Công trình : Khu du 

lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : trang thiết bị, vật tư 
và nhân công lắp đặt thiết bị bếp; mua sắm máy phát điện và 

hệ thống máy sấy; hệ thống chữa cháy, báo cháy. 

5 05/2016/QĐ.HĐQT 16/01/2016 

Phê duyệt kết quả đầu thầu. Gói thầu : Thi công xây dựng 

trực tiếp phí khác, lán trại. Công trình : Khu du lịch nghỉ dưỡng 

Tam Thanh. Hạng mục : Thi công xây dựng sân đường, tường 
rào, công trình phụ. 

06 06/2016/QĐ.HĐQT 24/01/2016 

Phê duyệt thiết kế dự toán. Công trình : Khu du lịch nghỉ 

dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội 
thất khối ngủ. 

07 07/2016/QĐ.HĐQT 24/01/2016 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ 

dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội 
thất khối ngủ. 

08 08/2016/QĐ.HĐQT 24/01/2016 
Chốt danh sách cổ đông chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2016. 

09 10/2016/QĐ.HĐQT 18/02/2016 

Phê duyệt thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu. Công trình : 

Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Thi công lắp 

đặt hệ thống cửa gỗ nội thất. 

10 11/2016/QĐ.HĐQT 01/03/2016 

Phê duyệt kết quả đấu thầu. Công trình : Khu du lịch nghỉ 

dưỡng Tam Thanh, Hạng Mục : Thi công lắp đặt đồ gỗ nội 

thất khối ngủ. 

11 13/QĐ.HĐQT 04/03/2016 
Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2016 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An 

12 27/2016/QĐ.HĐQT 11/3/2016 

Phê duyệt thiết kế dự toán. Công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng 

Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160KVA và 

đường dây 22KV 

13 28/2016/QĐ.HĐQT 11/3/2016 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình Khu du lịch nghỉ 

dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160KVA 

và đường dây 22KV 

14 29/2016/QĐ.HĐQT 14/3/2016 
Phê duyệt giá trị dự toán. Hạng mục : Mua sắm tàu cao tốc 

37 và 26 chỗ ngồi trang bị cho Trung tâm lữ hành Hội An 

Nghị quyết và quyết định được ban hành năm 2016 của HĐQT 
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15 30/2016/QĐ.HĐQT 14/3/2016 
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Hạng mục : Mua sắm tàu cao 
tốc 37 và 26 chỗ ngồi trang bị cho Trung tâm lữ hành Hội An. 

16 32/2016/NQ.HĐQT 04/04/2016 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016. 

17 33/2016/QĐ.HĐQT 04/04/2016 

Phê duyệt thiết kế dự toán. Công trình: Khu du lịch nghỉ 

dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160 KVA 
và đường dây 22KV. 

18 34/2016/QĐ.HĐQT 04/04/2016 

Phê duyệt kế hoạch đầu thầu. Công trình: Khu du lịch nghỉ 
dưỡng Tam Thanh. Hạng mục : Lắp đặt trạm biến áp 160 KVA 

và đường dây 22KV. 

19 35/2016/QĐ.HĐQT 05/04/2016 

Phê duyệt kết quả đấu thầu. Hạng mục : Mua sắm tàu cao 

tốc 37 và 26 chỗ ngồi. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Du lịch 

– Dịch vụ Hội An. 

20 36/2016/NQ.HĐQT 13/06/2016 Nghị quyết HĐQT Quý 1/2016. 

21 37/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 

Đóng cửa địa điểm kinh doanh: Khu du lich nghỉ dưỡng  Tam 

Thanh -  Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – dịch vụ Hội An 

– Khách sạn Ven sông Bàn Thạch. 

22 39/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
Quyết định thành lập CN Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ 

Hội An – Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. 

23 40/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
QĐ v/v bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Du lịch – Dịch vụ Hội An –Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh. 

24 41/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 

– Dịch vụ Hội An – Khu du lịch Biển Hội An. 

25 42/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 

– Dịch vụ Hội An –  Khách sạn Hội An. 

26 43/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 

– Dịch vụ Hội An – Trung tâm lữ hành Hội An. 

27 44/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 

– Dịch vụ Hội An –  Xí nghiệp Giặt Hội An. 

28 45/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ 

phần Du lịch – Dịch vụ Hội An tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

29 46/2016/QĐ.HĐQT 13/6/2016 
Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ 

phần Du lịch – Dịch vụ Hội An tại Thành phố Hà Nội. 

30 48/2016/NQ.HĐQT 15/8/2016 Nghị quyết HĐQT Quý III-2016. 

31 50/2016/NQ.HĐQT 27/10/2016 Nghị quyết HĐQT Quý IV/2016. 

  

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về quản trị công ty 

Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 
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STT Thành viên Chức vụ 

01 Trình Thị Kim Quy Trưởng ban Kiểm soát 

02 Nguyễn Tổng Sơn Kiểm soát viên 

03 Trần Đình Phong Kiểm soát viên 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG T 

Bà TRÌNH THỊ KIM QUY 

Trưởng Ban kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

Quá trình công tác:  

 Tháng 2/1993 – Tháng 8/2001: Kế toán – Phó kế toán 

Trưởng Công ty Giao thông công chính và đô thị Tam Kỳ. 

 Tháng 9/2001 – Tháng 10/2009: Chuyên viên phòng Tài 

chính Đảng – Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam. 

 Tháng 11/2009 – Tháng 9/2014: Phó Trưởng phòng Tài 

chính Đảng - Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam. 

 Tháng 10/2009 -  Đến nay : Phó Chánh văn phòng tỉnh ủy 

Quảng Nam, Thành viên HĐQT CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội 

An (từ ngày 11/03/2015). 

Thành viên Ban kiểm soát 
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Ông NGUYỄN TỐNG SƠN 

Thành viên Ban kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài Chính - Kế toán. 

Quá trình công tác:  

 1982 – 1996: Công tác tại ban Tài chính – Quản trị Tỉnh ủy 

QNĐN: Nhân viên phòng hành chính, Ngân sách Đảng; theo 

dõi sản xuất kinh doanh các đơn vị thuộc kinh tế Đảng 

QNĐN; Kế toán trưởng Ban Quản lý các Dự án đầu tư và 

xây dựng Khối Đảng QNĐN. 

 1997 – Nay: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài Chính - Kế toán. 

Quá trình công tác:  

 2007 – 2008: Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA. 

 2008 – Nay: Giám đốc tài chính CTCP năng lượng Bắc Hà. 

 2011 – Nay: Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA 

Ông TRẦN ĐÌNH PHONG 

Thành viên Ban kiểm soát 
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Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng 

quy định. Nội dung các cuộc họp nhằm triển khai công tác kiểm tra, 

giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính, kiểm tra 

tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của công ty. 

Năm 2016, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của 

Hội đồng quản trị của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện 

theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ hoạt động của Công ty. 

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy 

định của pháp luật tại Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động 

kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 

2016, cụ thể: 

 Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2016 

theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

 Tham gia các ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của 

Công ty trong năm. 

 Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nghị quyết tại các 

cuộc họp định kỳ đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 

 Thẩm tra các báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên và Báo 

cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn 

A&C kiểm toán. 

 Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công 

ty theo quy định của pháp luật. 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 
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Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích 

Họ và tên Chức danh Thù lao Lương Thưởng 

Hội đồng quản trị      

Ông Nguyễn Văn Ban Chủ tịch 131.154.545 - 14.175.539 

Ông Lê Tiến Dũng Thành viên 87.436.364 - 9.450.359 

Ông Lê Huy Khang Thành viên 87.436.364 - 9.450.359 

Ông Vũ Hiền Thành viên 87.436.364 - 9.450.359 

Ông Trần Văn Tân Thành viên 87.436.364 - 9.450.359 

Ban kiểm soát     

Bà Trình Thị Kim Quy Trưởng ban 88.328.571 - 9.546.792 

Ông Nguyễn Tổng Sơn Thành viên 58.885.714 - 6.364.528 

Ông Trần Đình Phong Thành viên 58.885.714 - 6.364.528 

Ban điều hành        

Ông Lê Tiến Dũng Tổng Giám đốc - 625.007.085 32.671.243 

Ông Nguyễn Văn Cư Phó Tổng Giám đốc - 397.731.781 20.790.791 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó TGĐ kiêm KTT  - 397.731.781 20.790.791 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Không 

 

 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có 
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BÁO CÁO 

 TÀI CHÍNH 
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CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

 

      Lê Tiến Dũng 

 

 

 

 

 


