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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 Cổ phần 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… 
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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 SERVICE CO. 

Giấy CNĐKDN số 
số 4000102418 thay đổi lần thứ 07 vào ngày 23 tháng 09 

năm 2014 

Vốn điều lệ 80.000.000.000 VND  

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 
110.616.896.542  

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

Số điện thoại (0235) 3861248- 3910885 

Số fax (0235) 391 1099 

Website www.hoiantourist.com.  

Email info@hoiantourist.com 

Mã cổ phiếu HOT 
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Tiền thân 
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. 

Năm 1992 đến năm 2006 
 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. 

Năm 2011 
 Ngày 21/7 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 2012 
 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 thưởng 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. 

Quá trình hình thành và phát triển 
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Năm 2013 
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. 

Năm 2014 
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. 

Năm 2015 
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. 

Năm 2016 
Tháng 6/2016, Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh chính thức đi 

vào hoạt đo ̣ ng.  

Năm 2017 
Tháng 02/2017, chính thức chấm dứt hoạt động kinh 

doanh Chi nhánh Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An 

Khách sạn ven sông Bàn Thạch. 
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Các giải thưởng tiêu biểu 

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”. 
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2013 

- 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. 

- 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 “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. 

2016 

- 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 2016 

- Ngày 29/10/2016, Co ng Ty cỏ phàn Du lịch – Dịch vụ Ho ̣ i An vinh dự được trao 

giải thưởng “Thương hie ̣u hàng đàu – Top Brands 2016” do Vie ̣n nghie n cứu kinh 

té, Trung ta m nghie n cứu Người tie u dùng Vie ̣ t Nam, tỏ chức Global GTA – Vương 

quóc Anh phói hợp xét duye ̣ t và trao ta ̣ ng, dưới sự giám sát chát lượng của tỏ 

chức InterConformity – Đức. 

2017 

- 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 2017. 

- Tháng 5/2017, Công ty được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng nam trao tặng Cờ dẫn 

đầu thi đua . 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
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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.. 

Địa bàn kinh doanh 

 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 lic̣h – Dịch vụ Ho ̣ i An – Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh 

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

 Chi nhánh CTCP Du Lịch – Dịch vụ Hội An – Xí nghiệp Giặt Hội An 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

KHÁCH SẠN  

HỘI AN 

KHU DU LỊCH 

 BIỂN HỘI AN 

TT LỮ HÀNH 

HỘI AN 

KHU NGHĨ DƯỠNG 

TAM THANH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                          
Chủ tịch HĐQT 

 

NGUYỄN VĂN BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

LÊ TIẾN DŨNG 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có 
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Cơ cấu bộ máy quản lý 

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 
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  Định hướng phát triển 

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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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” 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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Rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

Theo báo cáo kết quả của Tổng cục thống kê, năm 2017 được xem như một năm phát triển “thần 

kỳ” của nền kinh tế Việt Nam, với việc lần đầu tiên chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức 

13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó nổi bật nhất là tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao 

nhất trong 10 năm qua và lạm phát được kiểm soát ở mức 3.53%. Đặc biệt, năm 2017 là năm 

thành công, phát triển ấn tượng của du lịch Việt Nam. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 

mốc kỷ lục mới, chưa từng có từ trước đến nay. 

Sau khi ngành du lịch Việt Nam đã đón 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016, tăng trưởng 26%, 

thì đến thời điểm này, có thể nói rằng ngành du lịch đã thực hiện được chỉ tiêu mà Thủ tướng 

Chính phủ đã giao: đón 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% và 74 triệu lượt khách du lịch nội 

địa, tăng xấp xỉ 20% và tổng thu trực tiếp từ khách du lịch đạt trên 500.000 tỷ đồng, tương đương 

với 23 tỷ USD và đóng góp khoảng 7,5% vào GDP của Việt Nam năm 2017. 

Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam – 

nơi được tự hào là Di sản văn hóa của nhân loại, liên tục góp mặt trong danh sách 10 thành phố 

du lịch được ưa thích nhất được bầu chọn bởi tạp chí uy tín hàng đầu Wanderlust. Hội An cũng 

lần lượt góp mặt vào danh sách 10 thành phố du lịch được bạn bè quốc tế yêu thích nhất, và lọt 

vào top 25 bãi biển đẹp nhất thế giới với đại diện bãi biển An Bàng. Chính điều này đã tạo điều 

kiện thuận lợi kết nối phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là ngành du lịch của tỉnh. Chính vì vậy 

sự biến động của các yếu tố vĩ mô dù ít hay nhiều cũng tác động đến hoạt động của Công ty. Do 

vậy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn cập nhật thường xuyên và theo sát 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 thanh khoản 

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản là nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài 

chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 

Hội An quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn 

trong kỳ ở mức có thể kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. 

Chính sách của HOT là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến 

trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ 

vốn mà các chủ sở hữu cam kết nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài 

hạn hơn. 
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Rủi ro pháp luật 

Là một Công ty cổ phần và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, kinh 

doanh và giao thương với nước ngoài dưới sự chi phối của pháp luật Việt Nam nên khi 

có sự điều chỉnh trong quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, 

Luật Du lịch, … và các quy định khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty 

đều ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Với hệ thống luật hiện tại đang dần hoàn 

thiện, sự thay đổi về chính sách gây ra ít nhiều ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh và công tác hoạch định chiến lược dài hạn của công ty. Đặc biệt, khi Chính phủ 

ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2017 

hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng nên việc áp dụng vào 

thực tế còn gặp nhiều khó khăn. 

Do đó đòi hỏi HOT phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu và nhanh chóng chuẩn bị nhằm điều 

chỉnh các quy chế văn bản nội bộ và cách thức quản trị hợp lý để hướng đến việc phát 

triển công ty một cách tốt hơn. 
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Rủi ro 

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. Do đó, Công ty nên theo dõi chênh 

lệch tỷ giá và điều chỉnh hàng ngày giúp Công ty hạn chế rủi ro phát sinh. 

Rủi ro môi trường  

Hiện nay vấn đề môi trường đã và đang có tác động rất lớn đối với phát triển 

kinh tế đất nước, kể cả sự phát triển của ngành du lịch. Ngành du lịch đang 

chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái... 

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An được phát triển và kinh doanh các 

loại hình du lịch tại thành phố Hội An – nơi có gần 1.000 di tích nằm trong 

khu vực phố và nhiều điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham 

quan, nghỉ dưỡng như: Đảo Cù Lao Chàm, các bãi biển Cửa Đại, An Bàng; Khu 

di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu; du lịch sinh thái làng rau Trà Quế…và là 

điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, việc theo 

dõi tình trạng ô nhiễm và bảo vệ cảnh quan du lịch là việc làm cần thiết nhất 

hiện nay đối với Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc tuân thủ pháp 

luật về bảo vệ môi trường đồng thời có các chính sách tuyên dương các cán 

bộ, nhân viên có tinh thần tự giác, ý thức bảo vệ môi trường và nghiêm khắc 

xử phạt đối với các cá nhân có hành vi gây ô nhiễm mỗi trường, làm ảnh 

hưởng xấu đến hình ảnh của Công ty. 
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 Rủi ro về chính sách 

Trong vài năm trở lại đây, du lịch Hội An được du khách biết đến như là một 

trong những điểm đến hấp dẫn nhất miền Trung và cả nước. Con số hơn 3,22 

triệu lượt khách đến tham quan lưu trú thành phố năm 2017 là minh chứng 

cho sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch này. Để hướng đến sự phát triển 

bền vững, Thành phố Hội An đã và đang tập trung vào 5 vấn đề cụ thể. Trước 

mắt là từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm; thứ hai là tiếp 

tục đầu tư những sản phẩm mới, trong đó chú trọng các sản phẩm mang tính 

cộng đồng, trải nghiệm văn hóa sinh thái, nhất là những điểm đến ngoại vi 

có lợi thế du lịch như các làng nghề, rừng dừa Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm, làng 

rau An Mỹ (Cẩm Châu)… Đặc biệt, sẽ xúc tiến, kêu gọi đầu tư cho những sản 

phẩm du lịch dịch vụ sông nước như thuyền ăn uống, nhà hàng nổi cũng như 

phát triển loại hình du lịch lưu trú trên thuyền. Ngoài ra, phát triển các điểm 

vui chơi giải trí, các khu giải trí đêm để tạo thêm điểm vui chơi cho khách lưu 

trú. Thứ tư, tiếp tục nâng cao tiện ích lưu trú theo hướng đa dạng, đáp ứng 

nhu cầu của mọi đối tượng khách từ thu nhập thấp đến thu nhập cao, vì hiện 

tại thành phố rất thiếu các nhà hàng dành cho đối tượng khách cao cấp. Và 

cuối cùng là phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm. Phố 

cổ Hội An sẽ đóng vai trò là trung tâm thu hút khách còn điểm lan tỏa là các 

vùng ven phục vụ cho đối tượng khách nghỉ dưỡng. Đồng thời sẽ phát huy 

các mô hình du lịch cộng đồng theo đúng định hướng của thành phố để người 

dân được hưởng lợi bền vững. Vì vậy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn theo dõi và 

đổi mới thường xuyên dịch vụ cũng như các định hướng phát triển của Công 

ty để có thể vươn lên dẫn đầu xu thế đổi mới trên địa bàn tỉnh. 

Rủi ro khác  

Ngoài các rủi ro nêu trên, một vài rủi ro khác cũng có thể xảy ra trong các 

trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn… Những rủi ro này 

thường rất ít khi xảy ra, nhưng lại rất khó để dự báo trước và một khi đã phát 

sinh thì thường gây ra thiệt hại lớn cho Công ty cả về người và tài sản. Vì thế, 

nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng nghiêm trọng của những rủi ro này 

đến quá trình vận hành ổn định trong sản xuất kinh doanh của mình, Công 

ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An chủ động phòng ngừa bằng cách mua bảo 

hiểm cho người lao động và tài sản của Công ty.  
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CHỈ TIÊU TH 2016 KH 2017 TH 2017 

So sánh 

KH 2017 TH 2016 

DOANH THU 180.564.165.920 193.754.457.915 191.741.336.805 98.96 106.19 

Trong đó: KSHA 72.802.292.569 78.000.000.000 80.008.328.123 102.57 109.90 

Khu Du lịch Biển 63.908.059.587 72.100.000.000 69.091.260.205 95.83 108.11 

Trung tâm Lữ hành 28.914.341.209 31.957.799.000 31.043.775.965 97.14 107.36 

Xí nghiệp Giặt 8.659.375.601 7.200.000.000 6.658.570.885 92.48 76.89 

Khu DL Tam Thanh 1.880.300.588 4.496.658.915 4.939.401.627 109.85 262.69 

Khách sạn Bàn Thạch 4.399.796.366 - - - - 

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 123.492.337.007 128.007.510.035 132.247.632.389 103.31 107.09 

Trong đó :      

Khách sạn Hội An 43.098.008.440 46.811.800.000 48.731.220.501 104.10 113.07 

Khu Du lịch Biển 41.598.329.396 45.184.407.000 46.215.738.092 102.28 111.10 

TTLH 24.031.938.144 26.351.544.120 26.588.208.869 100.90 110.64 

Xí nghiệp Giặt 6.088.990.544 5.163.100.000 5.306.264.395 102.77 87.15 

Khu DL Tam Thanh 2.655.368.070 4.496.658.915 5.406.200.532 120.23 203.60 

Khách sạn Bàn Thạch 6.019.702.413 - - - - 

LÃI HOẠT ĐỘNG 57.071.828.913 65.746.947.880 59.493.704.416 90.49 104.24 

Trong đó :      

Khách sạn Hội An 29.704.284.129 31.188.200.000 31.277.107.622 100.29 105.29 

Khu Du lịch Biển 22.309.730.191 26.915.593.000 22.875.522.113 84.99 102.54 

TTLH 4.882.403.065 5.606.254.880 4.455.567.096 79.47 91.26 

Xí nghiệp Giặt 2.570.385.057 2.036.900.000 1.352.306.490 66.39 52.61 

Khu DL Tam Thanh -775.067.482 - -466.798.905 - 60.23 

Khách sạn Bàn Thạch -1.619.906.047 - - - - 

CHI PHÍ SAU LÃI HĐ 20.446.724.794 24.630.945.549 22.923.880.255 93.07 112.12 

Thuê đất , thuê mb 2.691.317.163 2.735.642.600 2.523.612.182 92.25 93.77 

SCL 1.215.712.842 3.893.397.990 1.092.503.406 28.06 89.87 

Chi phí quản lý 11.690.174.653 11.209.204.959 11.437.496.022 102.04 97.84 

Chi phí bán hàng 4.849.520.136 6.092.700.000 7.870.268.645 129.18 162.29 

Lương dự phòng - 700.000.000 - - - 

Lãi trước KH và Lãi vay 36.625.104.119 41.116.002.331 36.569.824.161 88.94 99.85 

Chi phí kh và PBDH 22.700.391.684 19.297.519.704 19.447.000.444 100.77 85.67 

Tình hình hoạt động kinh doanh 

Đơn vị: đồng Số liệu chưa khử trùng doanh thu, chi phí phục vụ nội bộ 
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Chi phí trừ dần CCDC 
(TT) - 899.832.000 1.040.594.057 115.64 - 

Chi phísetup dự án TT 
(PB) - 482.519.482 224.823.353 46.59 - 

THU NHẬP TÀI CHÍNH -626.551.261 -1.270.000.000 -812.720.240 63.99 129.71 

Doanh thu 77.563.793 80.000.000 318.261.971 397.83 410.32 

Chi phí 704.115.054 1.350.000.000 1.130.982.211 83.78 160.62 

Trong đó: Lãi vay 634.227.044 1.350.000.000 1.080.832.160 80.06 170.42 

THU NHẬP KHÁC 139.917.240 300.000.000 522.367.420 174.12 373.34 

LÃI TRƯỚC THUẾ 13.438.078.414 19.466.131.145 15.567.053.487 79.97 115.84 

% lãi trên doanh thu 7.44 10.05 8.12 80.81 109.09 

 

  Nhận xét 

Khách sạn Hội An và Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh là hai Chi nhánh hoạt động hoàn thành kế hoạch 

đặt ra và vượt mức các chỉ tiêu tài chính của năm 2016. Cụ thể, Doanh thu của Khách sạn Hội An 

năm 2017 đạt  80,008 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ năm trước và vượt 2,57% so kế hoạch được 

giao. Về Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh, tuy chỉ mới đưa vào hoạt động hơn một năm nhưng đến nay 

tình hình kinh doanh đang dần tiến triển tốt hơn với Doanh thu đạt 4,94 tỷ đồng, đồng thời cũng 

vượt 9,85% so kế hoạch đặt ra. 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 tốt, tỷ 

suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 8,12%, vượt 9,09% kế hoạch giao. 

Sau nhièu na m tình trạng xâm thực nặng ở bờ biển Cửa Đại khiến cho sạt lở đất tại bãi biển du lịch, 

cuối năm 2017 bờ biển Cửa Đại lại tiếp tục bị ảnh hưởng đợt xâm thực mới do ảnh hưởng của bão 

số 12 cộng với triều cường kèm theo những đợt sóng lớn. Điều này khiến cho doanh thu 2017 của 

Khu du lịch Biển chỉ đạt 69,091 tỷ đồng và đạt 95,8% kế hoạch được giao. Các chương trình khuyến 

mãi, các dịch vụ miễn phí cho du khách được các chi nhánh áp dụng nhằm bù đắp những thiệt hại 

cho sự cố này, cơ sở vật chất xuống cấp… Công ty cũng đang cố gắng ra sức tìm biện pháp để gia cố 

kè biển nhằm bảo vệ bãi tắm và các cơ sở vật chất tại Khu du lịch Biển. 

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 đạt 97,14% so với kế hoạch. 

Xí nghiệp Giặt 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. Ngày 27/11/2017, HĐQT CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An quyết định tiến hành 

chấm đứt hoạt động của chi nhánh này để phù hợp với định hướng phát triển mới của Công ty. 
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Tổ chức và nhân sự 

Ban Điều hành 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Lê Tiến Dũng Tổng giám đốc 

2 Nguyễn Văn Cư Phó Tổng giám đốc 

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 
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Ông Lê Tiến Dũng 

- 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 Nguyễn Văn Cư 

- 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. 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 

- 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.  

 2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty 
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Tình hình nhân sự và các chính sách đối với người lao động 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ  

A Theo trình độ 496 100,00% 

1 Trên đại học 1 0,2% 

2 Đại học, cao đẳng 146 29,44% 

3 Trình độ trung cấp 36 7,26% 

4 Công nhân kỹ thuật 211 42,54% 

5 Lao động phổ thông 102 20,56% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 496 100,00% 

1 Hợp đồng không thời hạn 236 47,58% 

2 Hợp đồng thời vụ 18 3,63% 

3 Hợp đồng xác định từ 1 – 3 năm 242 48,79% 

C Theo giới tính 496 100% 

1 Nam 241 48,59% 

2 Nữ 255 51,41% 

 

Thu nhập Người lao động 

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  

4 2017 496 5.856.000 
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3,63%
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hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ

48,59%51,41%

Theo giới tính

Nam Nữ

 

  

0,20%

29,44%

7,26%
42,54%

20,56%

Theo trình độ

Trên đại học Đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thô
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Chính sách đối với người lao động của Công ty 
Chính sách về Môi trường công việc 

Với chiến lược phát triển hiện nay, Công ty cổ phần Du Lịch - Dịch Vụ Hội An xác định yếu tố 

"con người" sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của Công ty. 

Đi đôi với việc bảo đảm lợi ích các cổ đông thông qua duy trì chính sách cổ tức tốt thì vấn đề 

người lao động sẽ được Công ty đầu tư đúng mức, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm 

gắn bó với Công ty, thông qua việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp minh bạch rõ ràng, xây 

dựng môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng, kỷ luật nghiêm minh. Trước đây, khu vực 

riêng dành cho nhân viên như: khu vệ sinh, thay trang phục, phục vụ ăn giữa ca, giặt ủi trang 

phục... gần như ít được quan tâm. 

Từ những năm qua tại mỗi cơ sở kinh doanh, Công ty đã bố trí khu vực riêng biệt, đầu tư 

tương đối tiện nghi dành cho nhân viên và hỗ trợ suất ăn giữa ca tại chỗ, giặt ủi trang phục 

cho nhân viên. 

Ngoài ra, Công ty sẽ tăng thu nhập cho nhân viên thông qua tăng tỷ lệ trích phí phục vụ, khen 

thưởng kịp thời cho người lao động có những thành tích xuất sắc; các chế độ chính sách đối 

với người lao động được thực hiện tốt, như: các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ định kỳ, tham quan, nghỉ dưỡng; tinh 

thần tương trợ, giúp nhau trong khó khăn, hoạn nạn được phát huy đúng mức, hỗ trợ kịp 

thời cho người lao động khi có ma chay, hiếu hỉ... 

Tuyển chọn các cán bộ năng lực và gửi đi đào tạo trong và ngoài nước nhằm tăng cường cho 

đội ngũ quản lý Khách sạn của Công ty. Thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo theo 

tiêu chuẩn Châu âu (EU), nâng cao tay nghề cho người lao động. 
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Chính sách Tuyển dụng 

Mục tiêu xây dựng Công ty trở thành một 

thương hiệu mạnh, mang tính chuyên nghiệp 

cao và toàn cầu với đội ngũ nhân viên tận tâm, 

nhiệt huyết và đầy năng lực. Vì vậy chính sách 

tuyển dụng Công ty luôn hướng đến việc đa 

dạng hóa nguồn ứng viên. Tiêu chí tuyển dụng 

là sàn lọc và chọn lựa từ các sinh viên có thành 

tích học tập xuất sắc, các ứng viên có kỹ năng 

thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chuyên 

môn cao phù hợp với yêu cầu công việc được 

giao. Công tác tuyển dụng được xem xét trên 

quan điểm ưu tiên tạo việc làm cho nguồn lao 

động tỉnh nhà, không phân biệt chủng tộc, tôn 

giáo, giới tính và tuổi tác. 

Hàng năm, vào mùa cao điểm Công ty thường 

tận dụng nguồn sinh viên thực tập. Qua quá 

trình áp dụng kiến thức học đường vào thực 

tế, khả năng vận dụng, sáng tạo, tự chủ trong 

công việc và kết quả đạt được từ phiếu thăm 

dò ý kiến khách hàng. Theo đó, dựa trên đề 

xuất của cán bộ quản lý các bộ phận, Công ty 

sẽ chọn các sinh viên có năng lực và tuyển 

dụng theo thứ tự ưu tiên. 
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Chính sách đào tạo 

Công ty đã quy hoạch được đội ngũ cán bộ quản lý 

và cán bộ chuyên môn và trên cơ sở đó đã xây dựng 

kế hoạch đào tạo hằng năm để triển khai công tác 

đào tạo quản lý chuyên môn dưới hình thức đào tạo 

tại chỗ và gửi đi học trong nước hoặc nước ngoài. 

Đến nay Công ty đã đào tạo tại chỗ các cán bộ quản 

lý điều hành các đơn vị cơ sở đủ năng lực đảm 

đương được hoạt động kinh doanh toàn Công ty. 

Dự định trong thời gian tới, đội ngũ này sẽ được 

Công ty đưa đi đào tạo quản lý ở nước ngoài. Trong 

năm 2017 vừa qua, Công ty đã đào tạo được đội ngũ 

chuyên môn từ các chức danh là giám sát, trưởng 
bộ phận, giám đốc bộ phận đủ năng lực để điều 

hành quản lý công tác chuyên môn trong toàn hệ 

thống. Đặc biệt Công ty đã đào tạo được đội ngũ cán 

bộ chuyên môn cho bộ phận Tư vấn quản lý Khách 

sạn để đảm đương chuyên trách việc duy trì, nâng 

cao chất lượng, quản lý một cách chuyên nghiệp 

trong toàn hệ thống. 
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Chính sách lương thưởng 

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động 

trong Công ty năm 2017 là: 5.856.000 

đồng/người/tháng, mức thu nhập này là tương đối cao 

so với mặt bằng thu nhập chung của tỉnh Quảng Nam 

(theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Quảng Nam 

hàng năm về thu nhập bình quân của người lao động 

trên địa bản tỉnh Quảng Nam). 

Chính sách lương, thưởng được Công ty Hội An quy 

định cụ thể, rõ ràng trong "Quy chế trả lương, thưởng" 

và “Thỏa ước lao động tập thể" và phổ biến rộng rãi đến 

từng người lao động trong Công ty. Cụ thể, tiền lương 

được phân phối theo lao động dựa trên hiệu quả kinh 

doanh của từng đơn vị trực thuộc và trình độ chuyên 

môn, năng lực công tác, tính chất công việc đảm nhận 

và năng suất, chất lượng hoàn thành công việc của 

người lao động. Hàng năm, Công ty luôn trích 7% lợi 

nhuận sau thuế để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty cũng 

như thực hiện các công trình phúc lợi cho Công ty. 
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Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017, Ban Điều 

hành Công ty 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 cơ sở vật chất, 

cũng như mua sắm mới tài sản, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh tại 

các chi nhánh và Công ty với tổng kinh phí là 2 tỷ 906 triệu đồng. Cụ thể các 

hạng mục sau: 

- Các hạng mục đầu tư dài hạn: 

 Nâng cấp khu 50 phòng thuộc Khu du lịch Biển; 

 Nâng cấp, lắp đặt nội thất khu 12 phòng thuộc Khu du lịch Biển; 

- Hệ thống công nghệ thông tin: 

 Hệ thống lưu điện cho phòng server; 

 Nâng cấp hệ thống wifi cho Khu du lịch Biển; 

- Mua sắm tài sản cố định: Các trang thiết bị, máy móc tại Khu du lịch Biển 

và Khách sạn Hội An 

- Công tác nâng cấp, cải tạo: 

 Thay cửa chống ồn Khách sạn Hội An; 

 Cải tạo nền, khu WC khu Spa tại Khu du lịch Biển; 

 Sơn vôi, đóng trần tại hội trường lớn Khu du lịch Biển. 

 

Tình hình hoạt động đầu tư, 

thực hiện các dự án 
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Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An đang không 
ngừng phát triển để xứng đáng với  

"Vị thế người dẫn đầu"  
về dịch vụ du lịch tại miền Trung Việt Nam 
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  Tình hình tài chính 
 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 
TH 2017/ 

TH 2016 

Tổng tài sản Triệu đồng  146.935   148.167  
 

Doanh thu thuần Triệu đồng  175.171   187.167  6,85% 

Chi phí tài chính Triệu đồng 704 1.127 60,15% 

Chi phí bán hàng Triệu đồng 10.225 18.619 82,09% 

Chi phí quản lý Doanh nghiệp Triệu đồng 17.688 18.204 2,91% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

Triệu đồng  13.186   15.058  14,20% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng  252   509  102,10% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng  13.438   15.567  15,84% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng  10.614   11.594  9,23% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng 1.167 1.348 15,49% 

Tỷ lệ cổ tức % 12,00 13,50 12,5% 

 

Trong năm tài chính qua, Công ty tăng trưởng với Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ  đạt 187.167 tỷ đồng, tăng 6,85% so với năm 2016;  trong khi một số khoản mục phí mang tính 

cố định như khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí tiền lương nhân viên không giảm, các khoản 

mục chi phí hoạt động dù được kiểm soát chặt chẽ nhưng cũng tăng  hơn so năm  trước.  

Có thể thấy chi phí bán hàng năm 2017 tăng đột biến so với năm 2016. Nguyên nhân là do những 

năm trở lại đây, phân khúc thị trường đối với lĩnh vực khách sạn có nhiều biến đổi, xu hướng bán 

hàng qua các kênh trực tuyến tăng. Từ đó thúc đẩy tỷ lệ bán phòng qua các trang mạng tăng mạnh 

làm cho chi phí hoa hồng cao, đồng thời Công ty lại phải chịu thêm khoản thuế nhà thầu nộp thay 

cho các nhà mạng.  

Tuy nhiên bên cạnh đó, Khi chi nhánh mới được vận hành đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách 

du lịch, dẫn đến tình hình lợi nhuận trước thuế đạt 15,576 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm trước 

đó; Lợi nhuận sau thuế là 11,594 tỷ đồng, bằng 51,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cơ bản trên cổ 

phiếu (EPS) năm 2017  tăng đến 1.348 đồng, bằng 115,49%, tăng 15,84%  so với năm trước. Nhìn 

chung, có thể thấy, năm 2017 là năm đầy khởi sắc của Công ty. 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,71 1,49 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,59 1,39 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 24,87 24,65 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 33,10 32,72 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 38,65 42,31 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,20 1,27 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6,06 6,19 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 9,66 10,44 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 7,26 7,86 

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

% 7,53 8,05 
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Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh đều lớn hơn 1 trong năm tài chính qua, 

lần lượt là 1,49 lần và 1,39 lần. nguyên nhân là do trong năm một số tài sản hữu hình có 

giá trị còn lại theo sổ sách là 22.612.830.677 đồng đã được thế chấp để đảm bảo các 

khoản vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. 

Bên cạnh đó, trong năm 2017 cơ cấu vốn của Công ty không thay đổi nhiều, Công ty chủ 

yếu sử dụng nợ vay để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, hệ số nợ trên 

tổng tài sản là 24,65% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 32,72%, đã giảm nhẹ đi so với 

năm trước. Trong năm tổng tài sản và vốn chủ sở hữu biến đổi không đáng kể. 

Số vo ng quay ha ng tòn kho va  vo ng quay ta i sản trong năm 2017 có diễn biến cùng chiều. 

Vo ng quay ha ng tòn kho na m 2017 đạt mức 42,31 vòng, chủ yếu do trong năm 2017, giá 

trị ha ng tòn kho giảm mạnh gần 19,63% so với cu ng kỳ. Xét về chỉ số hiệu suất sử dụng 

tài sản, tính đến hết 31/12/2017, hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản cũng tăng nhẹ từ 

1,20 vòng lên 1,27 vòng, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm doanh thu tăng 6,85% 

cao hơn nhiều so vớ imức tăng của tổng tài sản là 0,84%. 

Nhơ  hiệu quả của chủ trương tiết giảm chi phí nên cả Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế 

đều tăng so với năm 2016, vì vậy chỉ tie u đo lươ ng khả na ng sinh lơ i của công ty trong 

năm 2017 có xu hướng tăng so với năm 2016. Cụ thể, biên lợi nhuận sau thuế năm 2017 

tăng lên 6,19%, biên lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng từ 7,53% lên 8,05%, ROE và ROA 

lần lượt tăng lên 10,44% và 7,86%. 
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Cổ phần 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

STT Tên Cổ đông lớn 
Số lượng cổ phần 

đang nắm giữ 
Tỷ lệ (%) 

1 

VP Tỉnh ủy Quảng Nam 

Do ông Nguyễn Văn Ban là người đại 

diện phần vốn 

4.520.238 56,5 

2 

CTCP Tập đoàn đầu tư tài chính IPA  

Do ông Vũ Hiền là người đại diện 

phần vốn 

1.359.475 16,99 

3 

CTCP Chứng khoán VN Direct 

Do ông Nguyễn Tống Sơn  là người đại 

diện phần vốn 

964.481 12,06 

Tổng cộng 6.844.194 85,55 

 

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 phổ thông: 8.000.000 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 7.999.937 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 63 cổ phiếu 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 
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Cơ cấu cổ đông năm 2017 (tính đến ngày 27/02/2018) 

STT Loại cổ đông 
Số 

lượng 
cổ đông 

Số cổ phiếu Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 187 7.998.727 79.987.270.000 99,98% 

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

2 Cổ đông tổ chức 6 2.724.969 27.249.690.000 34,06% 

3 Cổ đông cá nhân 180 753.520 7.535.200.000 9,42% 

II Cổ đông nước ngoài 3 1.210 12.100.000 0,02% 

1 Cá nhân 3 1.210 12.100.000 0,02% 

2 Tổ chức  - -  -  -  

III Cổ phiếu quỹ 1 63 630.000 0,00% 

Tổng cộng 191 8.000.000 80.000.000.000 100% 
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Báo cáo phát triển bền vững 

Ngoài ra, Khách sạn còn ký hợp đồng hàng năm với Công ty cổ phần 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.  

 

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… 

- 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).  
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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; giẻ 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 cổ phần Công trình công cộng Hội An thu gom và đưa đi xử lý 

theo quy định hiện hành. 

 

- 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… 
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Đánh giá kết quả hoạt động  

sản xuất kinh doanh 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 2017/2016 

Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

175.170.781.593 187.167.240.655   106,85% 

Giá vốn hàng bán 133.443.905.594 134.498.900.939   100,79% 

Lợi nhuận gộp vê bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

41.726.875.999 52.668.339.716   126,22% 

Doanh thu hoạt động tài chính 77.563.793  341.238.164   439,95% 

Chi phí tài chính 704.115.054  1.127.669.515   160,15% 

Trong đó: Chi phí lãi vay 634.227.044  1.080.832.160   170,42% 

Chi phí bán hàng 10.225.218.864  18.619.342.826   182,09% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 17.688.855.996  18.204.455.434   102,91% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

13.186.249.878  15.058.110.105   114,20% 

Lợi nhuận khác 251.828.536  508.943.382   202,10% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

13.438.078.414  15.567.053.487   115,84% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

10.613.708.897  11.593.799.159   109,23% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
(đồng/cổ phần) 

1.167  1.348 115,51% 
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Về tổng quan, năm 2017 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.  

Ngoài ra, các chính sách của nước ta được đổi 

mới góp phần tạo điều kiện cho các Doanh 

nghiệp ngành du lịch phát triển hơn, cụ thể: Bộ 

Chính trị ban hành Nghị quyết số 08 về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quốc 

hội khóa XIV thông qua Luật Du lịch (sửa đổi). 

Chính phủ cũng thông qua hai chính sách về thị 

thực đối với người nước ngoài là thí điểm cấp thị 

thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh 

vào Việt Nam và tiếp tục gia hạn miễn thị thực 

cho khách du lịch từ 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, 

Đức, Italia và Tây Ban Nha), tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc đi lại của du khách, góp phần duy trì 

tốc độ tăng trưởng cao lượng khách quốc tế đến 

Việt Nam. 

 

Năm 2017, lượng khách Quốc tế đến Việt Nam ổn định 

và tăng trưởng khá, nhu cầu du lịch của khách Việt 

Nam tăng cao. Hội An vẫn đang là điểm du lịch hấp dẫn 

du khách bởi sự thân thiện và vẻ đẹp tiềm ẩn. Đây cũng 

là cơ hội tốt cho hoạt động kinh doanh du lịch trên địa 

bàn nói chung, và hoạt động kinh doanh của công ty 

nói riêng. 

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượt khách 

đến Việt Nam trong năm 2017 là 12.922.151 lượt 

khách, tăng 2.909.416 lượt khách, tương ứng 29,1 % 

so năm 2016. Trong đó, nguồn khách đến từ các nước 

Châu Á vẫn tiếp tục tăng mạnh và chiếm tỷ trọng khá 

lớn (khoảng 75,6%). Thị trường khách Trung Quốc 

vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (31%), tăng so với năm 

2016 là 48,7%, tương ứng tăng 1.311.405 lượt khách. 

Thị trường khách Hàn Quốc cũng tăng khá nhanh (tăng 

56,4%, tương ứng 871.362 lượt ). Tiếp sau Trung Quốc 

và Hàn Quốc, khách đến từ các nước châu Á tăng nhanh 

như: Đài Loan (tăng 21,5%), Hồng Kông (tăng 37,9%). 

Tại Báo cáo của Phòng Thương mại Du lịch Hội An cho biết tổng lượt khách đến Hội An trong năm 2017 đạt 

2.425.400 lượt, tăng 13,7% so với năm 2016. Trong đó, lượt khách lưu trú tại Hội An là 1.078.200 lượt chiếm 44,5% 

trong tổng lượt khách đến, tăng 21,7% so với năm 2016. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân trên toàn địa 

bàn là 51%. Ngày khách lưu trú bình quân là 2,1 ngày (tương đương cùng kỳ năm trước). Lượt khách lưu trú tăng 

trong khi công suất sử dụng phòng và ngày khách lưu trú không tăng là minh chứng cho thấy rằng tốc độ tăng số 

lượng phòng quá nhanh, không tương xứng với tốc độ tăng về nguồn khách. Cụ thể, đến ngày 31/10/2017, toàn 

thành phố có 479 cơ sở lưu trú đang hoạt động với .7.878 phòng, tăng 20% so cùng kỳ. Tổng số cơ sở lưu trú của 

toàn thành phố đã được UBND thành phố cấp phép nhưng chưa hoạt động là 363 cơ sở, với 5.334 phòng. Mức độ 

tăng trưởng khá nhanh của các cơ sở lưu trú tại Hội An và Đà nẵng cũng là thách thức lớn đối với Công ty. 
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Tình trạng sạt lở tại bãi biển Cửa Đại vẫn tiếp diễn và ngày càng nghiêm trọng, nhất là sau mỗi mùa mưa 

bão. Chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, và cả Trung ương đã vào cuộc triển khai các giải 

pháp cứu bãi biển khỏi nguy cơ bị xoá sổ. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có giải pháp nào hiệu quả. 

Tháng 3/2017, cùng với hiện tượng cát bồi trở lại, Công ty  đã nhanh chóng triển khai hạng mục đổ cát, 

làm mái kè, tạo cảnh quang bãi tắm để phục vụ khách lưu trú với tổng số tiền: 276.427.595 đồng. Tuy 

nhiên, đến tháng 10/2017, ngay khi mới bắt đầu mùa mưa bão, và nhất là sau cơn bão số 12, sóng biển 

xâm thực quá lớn, biển tiếp tục sạt lở. Xâm thực sâu vào đất liền và kéo dài thêm về phía Bắc, toàn bộ các 

hạng mục thảm cỏ, cây xanh, quầy bar đều bị sóng cuốn trôi. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến 

hoạt động kinh doanh của Khu du lịch Biển Hội An. 

Ngay từ đầu năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt chủ trương giao cho Hội đồng quản trị lập 

phương án tái cấu trúc hoạt động của các chi nhánh phù hợp với tình hình thị trường, nâng cao năng lực 

kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.Từ chủ trương này, Hội đồng quản trị đã 

tạm dừng đầu tư phương tiện vận tải, thiết bị phục vụ kinh doanh cho Trung tâm lữ hành nên đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ và tâm lý người lao động. Việc triển khai các bước khảo sát, 

tìm kiếm, chọn lựa tập đoàn quản lý khách sạn đang dược HĐQT tiến hành trong năm 2017 và những 

tháng đầu năm 2018 nên kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản hầu như tạm dừng. Thực trạng cơ sở vật chất 

kỹ thuật tại các Chi nhánh xuống cấp, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải lạc hậu, và luôn trong tình 

trạng thiếu hụt, không đáp ứng nhu cầu của khách nhất là mùa cao điểm. 

Do chính sách thuế của Nhà nước thay đổi, việc ghi nhận doanh thu và chi phí đối với dịch vụ bán phòng 

qua các kênh bán hàng trực tuyến như : Agoda, Expedia... nên khoản mục chi phí hoa hồng, chi phí thuế 

nhà thầu tại các khách sạn tăng cao so kế hoạch đề ra, nhất là tại chi nhánh Khu du lịch biển (Do tỷ trọng 

kênh bán hàng online của chi nhánh này khá cao, chiếm 50%), làm giảm hiệu quả kinh doanh chung của 

mảng khách sạn. 
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Ngọn cờ đầu của  

“Ngành công nghiệp không khói”  

tỉnh Quảng Nam 
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Tình hình tài chính 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ 2017/2016 

Tài sản ngắn hạn 21.025 42.244 200,92% 

Tài sản dài hạn 125.909 105.923 84,13% 

Tài sản 146.935 148.167 100,84% 

Nhận xét 

Về mặt cơ cấu tài sản hầu như không có nhiều biến đổi so với năm 2016, tài sản dài hạn vẫn chiếm phần lớn 

với tỷ trọng đạt 71,49% tổng tài sản của năm. Về giá trị tài sản, trong năm 2017, tổng tài sản đạt 148.167 

triệu đồng, tăng 0,84% so với năm liền trước nguyên nhân đến từ sự gia tăng của tài sản ngắn bao gồm tiền 

và các khoản tương đương tiền. Trong khi đó tài sản dài hạn giảm khoảng 15,87% đạt mức gần 105 tỷ đồng 

so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ 2017/2016 

Nợ ngắn hạn 29.539 28.418 96,20% 

Nợ dài hạn 7.004 8.106 115,75% 

Nợ phải trả 36.543 36.524 99,95% 

 

Nhận xét 

Cơ cấu nợ phải trả năm 2017 có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2016. Phần lớn nợ phải trả của Công ty vẫn 

đến từ nợ ngắn hạn. So với năm liền trước thì mức nợ dài hạn tăng lên còn mức nợ ngắn hạn theo chiều 

ngược lại. Trong năm 2017, nợ ngắn hạn là 28.418 triệu đồng, chiếm 77,81% tổng nợ phải trả của Công ty. 

Nguyên nhân là do phát sinh khoản vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương để sử dụng cho 

dự án đầu tư khu du lịch nghỉ mát Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ, hạn mức tín dụng 15.000.000.000 VND, 

lãi suất 10,5%/1 năm cho khoản vay phát sinh năm 2016 và lãi suất 9%/năm cho khoản vay phát sinh năm 

2017, thời hạn vay là 120 tháng kể từ lần giải ngân đầu tiên. Tài sản đảm bảo là tài sản gắn liền với đất hình 

thành trong tương lai, toàn bộ công trình xây dựng khu du lịch nghỉ duỡng Tam Thanh (không bao gồm 

quyền sử dụng đất). 
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“Cánh chim đầu đàn“ của ngành du lịch 

 Quảng Nam 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

chính sách, quản lý 

Công tác kế toán, tài chính 

- Công khai, minh bạch tình hình tài chính của công ty, thực hiện các quy trình về công bố thông 

tin đối với công ty niêm yết theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước. 

- Chú trọng việc kiểm tra, giám sát và sử dụng dòng tiền tại các đơn vị phụ thuộc 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. Duy trì và đảm bảo dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của toàn công ty một cách 

hiệu quả, minh bạch, không có nợ xấu. 

- Do công ty chưa có bộ phận kiểm soát nội bộ nên thông qua công tác giám sát tài chính tại các 

chi nhánh, việc kiểm tra nội bộ được chú trọng và thực hiện thường xuyên. 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, quản lý tài chính tại các chi nhánh và cũng như giám sát việc thực hiện các Quy 

chế hiện hành của công ty tại chi nhánh. 

Công tác quan hệ cổ đông 

- Công ty luôn chú trọng đến lợi ích của cổ đông nên các vấn đề liên quan đến hoạt động của 

công ty, tình hình tài chính luôn được công ty thực hiện công bố thông tin trên trang web 

chính thức của công ty cũng như trang web của Ủy ban Chứng khoán theo đúng quy định 

nhằm cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin và tình hình hoạt động của Công ty đến các 

cổ đông. Trong năm 2017 Công ty cũng đã tiến hành tuyển dụng vị trí Thư ký công ty đồng 

thời triển khai nâng cấp các hệ thống thông tin nhằm tăng cường hoạt động của Bộ phận quan 

hệ cổ đông, giúp các cổ đông tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

- Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian như thông báo. Các 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. 
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  Công tác đầu tư 

- Khách sạn Hội An: 

 Trong năm 2017, tại KSHA chỉ sửa chữa một hạng mục nhỏ; đó là thay cửa chống ồn với 

tổng giá trị là: 75.761.954 đồng. 

 Về phần mua sắm TSCĐ: mua máy rửa ly với giá trị là 59.400.000 đồng. 

- Khu Du lịch hiển Hội An: 

 Tập trung vào cải tạo lại khu 50 phòng bao gồm thay mái ngói nhà 14 phòng, xử lý chống 

ẩm tường hành lang, thay cửa euro window và làm phòng mẫu cho nhà 12 phòng với tổng 

kinh phí là 1.170.234.724 đồng. 

 Mua sắm bồn tắm và cải tạo lại khu spa với tổng kinh phí là: 395.806.812 đồng. 

 Sửa chữa sơn vôi và đóng lại trần hội trường lớn với tổng giá trị là: 108.669.000 đồng. 

- Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh: 

 Hạng mục nới rộng sảnh nhà hàng tầng 2 với tổng giá trị thực hiện là: 353.929.000 đồng 

nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng Tam Thanh. 

- Dự án xây dựng Khách sạn tại Xí nghiệp giặt: 

 Lập các thủ tục trình HĐQT và xin phép TP. Hội An xây dựng khách sạn tại Xí nghiệp Giặt. 

 Lập dự toán đầu tư sơ bộ, phương án kinh doanh; 

- Thanh lý tài sản tại Xí nghiệp Giặt: 

 Phối hợp với đơn vị thẩm định giá và bán thanh lý tài sản tại Xí nghiệp Giặt. 

 Hoàn tất mọi thủ tục và tiến hành bán thanh lý vào tháng 01 năm 2018. 

Công tác lao động, tiền lương, đào tạo 

- Tổng số lao động toàn Công ty có mặt tại thời điểm 31/12/2017 là 496 người (giảm 45 người 

so với cùng kỳ). Số lao động tăng trong năm không tính điều chuyển nội bộ là 80 người (tăng 

8 người so với cùng kỳ); Số lao động giảm trong năm không tính điều chuyển nội bộ là 125 

người (giảm 19 người so với cùng kỳ), trong đó nghỉ hưu trí 02 trường hợp, còn lại 123 

trường hợp nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. 

- Các chế độ về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tại nạn 24/24, các chế độ, chính sách 

khác như thưởng thâm niên, tết lễ, thưởng nhân ngày thành lập công ty, trợ cấp nghỉ việc, trợ 

cấp lao động nữ nghỉ thai sản, trợ cấp ma chay, hiếu hỉ...được công ty thực hiện đảm bảo đúng 

quy dịnh quy chế và Thoả ước lao động tập thể. Thu nhập của người lao động trong năm ổn 

định, thu nhập bình quân toàn công ty là 5,856 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 9% so với cùng 

kỳ (doanh thu tăng trưởng 6,19% so với cùng kỳ) và bằng 105,9% so với kế hoạch. 

- Công tác đào tạo luôn được công ty chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ. 

Trong năm qua, Công ty đã hợp tác với Trường Cao Đẳng Nghề Việt Úc Đà Nẵng tổ chức đào 

tạo cấp chứng chỉ nghề cho 60 lao động chưa có bằng nghiệp vụ; Hợp tác với Công ty Quản lý 

Du lịch Cao cấp Châu Á tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng giám sát và quản lý cho 25 thành 

viên là đội ngũ trưởng bộ phận và cán bội dự nguồn toàn công ty; Tổ chức đào tạo tiếng Anh 

chuyên ngành cho hơn 250 nhân viên. 
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Kế hoạch năm 2018 

Doanh thu 

197,177 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế 

20,700 tỷ đồng 
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Lợi nhuận sau thuế 

16,394 tỷ đồng 

EPS 
1.906 đồng/cp 
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Năm 2017 là một năm được đánh giá là thành công của du lịch Việt Nam, nó tiếp nối thành công 

của năm 2016 và phát triển với những kết quả khả quan hơn. Có thể thấy, kết quả đạt dược của 

năm 2017 bắt nguồn từ những chủ trương, chính sách quan trọng , nhất là Nghị quvết Trung 

ương 08 của Bộ Chính Trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo dự báo, 

năm 2018, Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng . Việt Nam nói chung, Hội An nói riêng vẫn là 

điểm đến hấp dẫn của du khách nhất là du khách Châu Á. Năm 2018, theo Tổng cục Du lịch, du 

lịch Việt Nam dự kiến đón 15,5 đến 16 triệu lượt khách quốc tế, trong đó, thị phần khách đến từ 

các nước Châu Á vẫn tiếp tục tăng. 

Tỉnh Quảng nam và thành phổ Hội An đã và đang triển khai các chính sách ưu đãi nhằm tạo động 

lực để thu hút vốn đầu tư cho các dự án phát triển du lịch mang tầm quốc tế; cơ sở hạ tầng và các 

dịch vụ ngày càng được chú trọng đầu tư. Đây là dấu hiệu thuận lợi để thúc đẩy Du lịch tỉnh Quảng 

Nam phát triển. 

Thành phố Hội An đã cấp phép cho nhiều dự án xây dựng cơ sở lưu trú dự kiến đưa vào khai thác 

trong năm 2018, đồng thời đang tiếp tục khuyến khích đầu tư cơ sở lưu trú tại các vùng ven đô 

thị. Tại Đà nẵng, sau sự kiện APEC 2017, số cơ sở lưu trú tăng nhanh và hiện nay vẫn còn đang 

tiếp tục dầu tư và đưa vào sử dụng năm 2018. Tháng 2/2018, thành phố Đà nẵng công bố Đề án 

tập trung phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, nâng cấp chất lượng và hình thành sản phẩm du lịch 

như du lịch sinh thái, làng quê, đường sông. 

Với dự báo nguồn khách và các yếu tố trên, năm 2018, việc triển khai kế hoạch kinh doanh của 

công ty tương đối thuận lợi, nhất là tại Chi nhánh Khách sạn Hội An. Tuy nhiên, cũng là các dự án 

kinh doanh khách sạn, các tổ hợp du lịch dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2018 

dự báo mức độ cạnh tranh, chia sẻ thị phần khá khốc liệt nên khả năng tăng giá bán là hoàn toàn 

không khả thi. Chính vì vậy, việc tăng doanh thu của các khách sạn hầu như chủ yếu tăng công 

suất sử dụng phòng . 
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Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc tăng mức tối thiểu vùng cùng lộ trình thay 

đổi mức đóng BHXH của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là áp lực làm tăng chi phí nhân viên cho 

doanh nghiệp. Chính sách lương cố định nhằm giữ chân người lao động cũng là yếu tố thách 

thức cho các khách sạn trong điều kiện không đảm bảo chỉ tiêu doanh thu. 

Bãi tắm Cửa đại vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại nên ít nhiều ảnh hưởng đến khách lưu trú 

tại Chi nhánh Khu du lịch biển Hội An trong mùa hè 2018. 

Chi nhánh Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh tiếp tục hoạt động kinh doanh trong điều kiện chỉ 

mới hoàn tất việc đầu tư giai đoạn I, thị trường chưa được khai thác tốt, cơ sở vật chất chịu tác 

động của khí hậu và hơi nước biển xuống cấp nhanh nên hiệu quả kinh doanh chưa cao, dự kiến 

chưa có lãi trong năm 2018. 

Định hướng tái cấu trúc hoạt động kinh doanh các chi nhánh trực thuộc được Đại hội cổ đông và 

Hội đồng quản trị phê duyệt, theo đó, năm 2018, Trung tâm lữ hành sẽ đưọc thành lập Công ty 

cổ phần, Du lịch Hội An không giữ cổ phần chi phối; Các khách sạn trực thuộc được bàn giao cho 

tập đoàn quản lý triển khai tư vấn, điều chỉnh hệ thống làm tiền đề cho việc chuyển giao thuê 

thương hiệu, chuyển giao quản lý trong năm 2019. Việc triển khai bán tài sản thanh lý tại chi 

nhánh Xí nghiệp Giặt vẫn chưa hoàn tất và dự kiến sẽ phát sinh chi phí thiệt hại lớn. Các định 

hướng trên là cơ hội phát triển tương lai của công ty nhưng là thách thức lớn trong việc triển 

khai thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018 của toàn công ty. 

 

 

Nhận định về tình hình chung 

 năm 2018 
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Giải pháp cơ bản để triển khai KHKD năm 2018 

Giải pháp đồng bộ và xuyên suốt 

Từng Chi nhánh thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt, triển khai đồng bộ các 

biện pháp tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, tăng cường công tác tiết kiệm, chú trọng chất lượng dịch vụ, 

đảm bảo đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận kế hoạch. 

Giải pháp về nguồn nhân lực 

- Chú trọng đến công tác đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng cao cho nhân viên và đội ngũ quản lý, chú 

trọng đến công tác đào tạo ngoại ngữ , kỹ năng ứng xử và quy trình phục vụ khách nhằm đáp ứng 

yêu cầu dịch vụ ngang tầm với tiêu chuẩn. 

- Xây dựng cơ chế phân phối lương, thưởng phù hợp nhằm ổn định đời sống người lao động, đồng 

thời kích thích năng lực và tính sáng tạo trong từng bộ phận. 

Giải pháp về chất lượng dịch vụ 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng từng dịch vụ, đáp ứng nhu câu ngày càng cao của du khách. 

- Nghiên cứu văn hoá du khách các nước Châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng nhằm khai thác tốt 

thị phần khách đang được dự báo đến Việt Nam ngày càng tăng, nhất là năm 2018. 

- 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. 

Giải pháp về thị trường 

- Tiếp theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu khách FIT, cần tập trung toàn lực cho công tác marketing từ 

online đến truyền thống, đẩy mạnh các chính sách bán hàng trên website khách sạn để giảm phí hoa 

hồng với các nhà mạng; 

- Đẩy mạnh và tìm kiếm lại những series booking đã mất, FIT/GIT bookings bên mảng lữ hành để cân 

đối với lượng booking online, điều chỉnh tỷ trọng kênh bán hàng theo đúng định hướng kể hoạch; 

- Tập trung khai thác thị trường, tăng doanh thu tại Chi nhánh Tam Thanh, phấn đấu doanh thu tăng 

trưởng, đảm bảo hoà vốn, không lỗ. 

Các giải pháp về Marketing 

- Tham gia các chương trình triễn lãm, hội chợ thương mại trong nước và quốc tế nhằm tìm kiếm thêm 

khách hàng mới có tiềm năng; duy trì mối quan hệ thường xuyên đối với các công ty truyền thống. 

- 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. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị  

về các mặt hoạt động của Công ty 

STT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2016 KÉ HOẠCH 2017 THỤC HIỆN 2017 

SO SÁNH 

SO KH SO 2016 

A Doanh Thu Toàn Công Ty 176.164.369.554 193.754.457.915 191.741.336.805 98.96 108.84 

1 Lĩnh Vực Kinh Doanh Khách Sạn 138.590.652.744 154.596.658.915 154.038.989.955 99.64 111.15 

 Khách Sạn Hội An 72.802.292.569 78.000.000.000 80.008.328.123 102 57 109.90 

 Khu Du Lịch Biển Hội An 63.908.059.587 72.100.000.000 69.091.260.205 95.83 108.11 

 Khu Du Lich Tam Thanh 1.880.300.588 4.496.658.915 4.939.400)27 109.85 262.69 

2 Lĩnh vực Lữ Hành 28.914.341.209 31 ..957.799.000 31.043.775.965 97.14 107.36 

3 Dich Vu Khác (Giặt Là) 8.659.375.601 7.200.000.000 6.658.570.885 92.48 76.89 

B Lơi Nhuận Hoạt Động 58.691.734.960 65.746.947.880 59.493.704.416 90.49 101.37 

1 Lĩnh vực Kinh doanh Khách sạn 51.238.946.838 58.103.793.000 53.685.830.830 92.40 104.78 

 Khách Sạn Hội An 29.704.284.129 31.188.200.000 31.277.107.622 100.29 105.29 

 Khu Du Lịch Biển Hội An 22.309.730.191 26.915.593.000 22.875.522.113 84.99 102.54 

 Khu Du Lịch Tam Thanh -775.067.482 - -466.798.905 - 60.23 

2 Lĩnh Vực Lữ hành 4.882.403.065 5.606.254.880 4.455.567.096 79.47 91.26 

3 Dịch vụ khác (Giặt là) 2.570.385.057 2.036.900.000 1.352.306.490 66.39 52.61 

C Lợi Nhuận Trước Thuế 13.439.078.414 19.466.131.145 15.567.053.487 79.97 115.83 

D Lợi Nhuận Sau Thuế 10.607.546.341 15.409.946.705 11.593.799.159 75.24 109.30 

 



Trang 64 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An 

Trong năm qua, Chính phủ đã đẩy mạnh các chính sách phát triển du lịch đồng thời sửa đổi 

Luật Du lịch, góp phần tạo ra nhiều cơ hội cho các Doanh nghiệp trong ngành có cơ hội phát 

triển mạnh hơn; tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết phát triển du lịch, tập trung đầu tư 

phát triển hạ tầng kỹ 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, 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 lực chưa đáp ứng đến hiệu quả chung của Công ty. 

Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức trên, Hội đồng Quản trị cùng Ban Điều hành xem 

xét các dự án tái cấu trúc Công ty để tìm ra định hướng phù hợp cho Công ty. Bên cạnh đó, Hội 

đồng quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thực hiện quản trị công ty đạt 
được những kết quả nhất định. Kết quả là 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 2017. Đây là sự tôn vinh giá trị, chất lượng và tầm thương 

hiệu sản phẩm, động lực để Khách sạn Hội An tiếp tục phát triển bền vững.  

Từ đó HĐQT Công ty nhận thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2017 tương đối khá, 

mức độ tặng trưởng so cùng kỳ đạt cao, nhất là mảng lưu trú. Nếu không tính đến các yếu tố 

chi phí tăng đột biến do điều chỉnh phương pháp ghi nhận theo quy định của chính sách nhà 

nước, lợi nhuận toàn công ty xấp xỉ đạt bằng kế hoạch đề ra. 

• Khách sạn Hội An là đơn vị duy nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

kế hoạch được giao (doanh thu vượt 2,57% kế hoạch, lợi nhuận hoạt động đạt 100,29%) 

kế hoạch).  

• Sau sự cố bãi biển sạt lở, tập đoàn AHS tư vấn quản lý năm 2015, Khu du lịch Biển vẫn 

chưa tăng được tỷ trọng bán phòng qua kênh lữ hành như kế hoạch đề ra (Kế hoạch 

50% nhưng thực hiện chỉ đạt 30%). 

• Trung tâm lữ hành hoạt động ngày càng kém hiệu quả do thiếu phương tiện vận chuyển. 

Doanh thu đạt 97% kế hoạch 2017, tăng 7,36% so cùng kỳ nhung lãi hoạt động chỉ đạt 

79,5% kế hoạch, giăm 9% so cùng kỳ.  

• Cùng với chủ trương chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh Xí nghiệp Giặt Hội 

an, ngay từ đầu năm, chi nhánh đã không khai thác thêm khách hàng, thu hẹp quy mô 

kinh doanh. 

• Chi nhánh Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh tuy phấn đấu khai thác tốt doanh thu, 

tăng cường các chính sách khuyến mãi, quảng bá tiếp thị nên doanh thu vượt kế hoạch 

gần 10%, tăng 162% so cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tăng chủ yếu là doanh thu ẩm 

thực (vượt 41,75% kế hoạch), doanh thu phòng chỉ dạt 94% kế hoạch. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị  

về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty  

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 thường niên ĐHĐCĐ Công ty năm 2017 

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. 

 

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 được ĐHĐCĐ 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. 
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Các Cơ hội và Thách thức  

Cơ hội 

- Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài 

nước. 

- Lượt khách đến Việt Nam trong năm 2018 được dự báo tiếp tục tăng nhưng chủ yếu tăng ở 

thị trường châu Á. 

- Chính Phủ có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh du lịch Việt Nam ngang tầm các nước trong 

khu vực. 

- Thành phố Hội An tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc 

giao thông, đầu tư tuyến xe bus nội thị phục vụ du khách. 

- Tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất sửa chữa mở rộng cầu Phước Trạch trong năm 2018. 

Định hướng thị trường 

- Tập trung thêm vào thị trường Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cho năm 2018. Tuy 

nhiên, do đặc thù tính chất ngôn ngữ của các thị trường này nên muốn đẩy mạnh việc thu 

hút khách du lịch tại các nước này thì các thực đơn trong nhà hàng hay tất cả các dịch vụ 

khác phải có ngôn ngữ của họ, kênh truyền hình thì phải có kênh truyền thông nói tiếng 

ngôn ngữ nước họ. 

- Đẩy mạnh chính sách bán hàng cho khách đặt website và khách đặt trực tiếp qua email, 

điện thoại. 

- Điều chỉnh cơ cấu thị phần online lên 45% và tăng lữ hành lên ít nhất 40% thị phần. 
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Thách thức 
Về cơ sở lưu trú 

Tại Hội An, số cơ sở lưu trú của toàn thành phố đã được UBND thành phố cấp chủ trương cho phép 

nhưng chưa hoạt động là 363 cơ sở với 5.334 phòng (Biểu đồ 1). Số cơ sở lưu trú và tổ hợp du lịch 

tại Đà Nẵng tăng nhanh trong những năm gần đây, nhất là sau sự kiện APEC diễn ra vào tháng 

11/2017 vừa qua  Thu hút khách lưu trú, nhất là khách châu Á đang trên đà tăng tưởng mạnh. Chủ 

trương của UBND thành phố dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác các cơ sở lưu trú, nhất là ở các vùng 

nông thôn như: Cẩm An, Cẩm Châu…Tuy nhiên, Công ty không thể tăng giá bán phòng hiện có, đồng 

thời khó giữ chân người lao động, nhất là người lao động có kinh nghiệm. 

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Tp. Hội An tăng với tốc độ nhanh (hiện đang có 45 

công ty lữ hành có chức năng lữ hành quốc tế) từ đó tạo áp lực cạnh tranh lớn cho Trung tâm Lữ Hành 

Hội An. 

Về chính sách, quy định 

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP về việc tăng mức tiền lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm 

việc theo hợp đồng có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018 và Điều chỉnh mức đóng BHXH 

theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Do vậy, Công ty đang phải chịu áp lực về chi phí nhân viên (chi 

phí nhân viên tăng trong điều kiện doanh thu, giá bán không tăng). 

Về tình trạng bãi biển Cửa Đại 

- Tháng 12/2016: UBND tỉnh, thành phố và trung ương đã vào cuộc để hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, 

tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, những đoạn kè mềm vừa kè xong chưa kịp tạo bãi cũng bị hủy 

hoại nghiêm trọng. 

- Tháng 03/2017: Cát bồi lấp trở lại; Công ty đã triển khai hạng mục đổ cát, làm mái kè, tạo cảnh 

quang bãi tắm để phục vụ du khách với tống số tiền 276.427.595 đồng. 

- Tháng 11/2017 – nay: Bão số 12 đổ bộ, sóng biển xâm thực quá lớn, biển tiếp tục sạt lở. Biển 

xâm thực sâu vào đất liền và kéo dài thêm về phía Bắc. 

Tái cấu trúc hoạt động 

 Xí nghiệp Giặt 

Xí nghiệp Giặt chấm dứt hoạt động từ 31/12/2017, chi phí phát sinh từ việc chấm dứt kinh 

doanh cũng là giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

 Khách sạn Hội An & Khu du lịch Biển 

Hợp đồng thuê Tập đoàn quản lý sẽ được ký kết  Tiến hành triển khai bước tư vấn chuyển 

giao kỹ thuật tại Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển. 

 Trung tâm Lữ hành 

Định hướng bán cổ phần từ Chi nhánh Trung tâm lữ hành vẫn chưa quyết đị Ảnh hưởng 

đến tâm lý NLĐ và định hướng đầu tư, kinh doanh năm 2018. 

 Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh 

Chi nhánh Tam Thanh tiếp tục hoạt động không có hiệu quả (lỗ), ảnh hưởng đến hiệu quả chung  

của Công ty. 
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Kế hoạch 

 Hội đồng Quản trị năm 2018  

 

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. 
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Đầu tư ngắn hạn 
Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến 2018 là: 5 tỷ 104. 

Trong đó: 

• Mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn : 248 triệu 

• Mua sắm tài sản cố định   : 1 tỷ 262 triệu 

• Sửa chữa - nâng cấp    : 1 tỷ 973 triệu 

• Sửa chữa lớn theo chu kỳ   : 1 tỷ 622 triệu 

(Được cân đối bằng Chi phí sửa chữa lớn, chỉ phí trừ dần công cụ dụng cụ Chi phí 

khấu hao trong năm 2017 của các Chi nhánh) . 

Đầu tư Dự án mới 

• Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thuê tập đoàn quản lý trong 

năm tài chính 2018. Tiến hành các bước đàm phán tiến đến ký kết hợp đồng 

thuê quản lý. 

• Triển khai lập kế hoạch đầu tư, kế hoạch nguồn ngân sách cho việc nâng cấp 

cơ sở hạ tầng của hai khách sạn theo đề xuất của Tập đoàn. 

• Tiếp tục thực hiện các công việc nhằm hoàn tất đề án tái cấu trúc hoạt dộng 

kinh doanh tại các chi nhánh một cách thận trọng, phù hợp với quy định pháp 

luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. 

• Tham gia vốn và tiến hành triển khai đầu tư xây dựng dự án Khách sạn mới 

tại Khu Thanh Tây theo mô hình Công ty cố phần, Du lịch Hội An nắm giữ cổ 

phần chi phối. 
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Thành viên Hội đồng quản trị của công ty như sau: 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Ban Chủ tịch 

2 Vũ Hiền Phó Chủ tịch 

3 Lê Tiến Dũng Thành viên 

4 Trần Văn Tân Thành viên 

5 Ông Nguyễn Tống Sơn Thành viên 

 

 

Ông Nguyễn Văn Ban 

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 Vũ Hiền 

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. 

 

 

 

Hội đồng quản trị 
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Ông Lê Tiến Dũng 

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 Trần Văn Tân 

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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Ông Nguyễn Tống Sơn  

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 – 2011: Giám đốc tài chính CTCP năng lượng Bắc Hà. 

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

Các tiểu ban thuộc HĐQT 

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 

- Trương Thị Thanh Hải (Trưởng phòng Nhân sự) 

 

Hoạt động của Tiểu Ban Kiểm tra Giám sát: Phối hợp cùng với Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra 

thực tế việc mua bán hàng hóa, vật tư tại Công ty và các đơn vị chi nhánh từ ngày 25/10 đến ngày 

27/10/2017. 
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Hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2017. Hội đồng quản trị đã có 08 cuộc họp với sự tham dự của hầu hết các 

thành viên: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ 
Lý do không tham 

dự 

1 Ông Nguyễn Văn Ban Chủ tịch 8/8 100% - 

2 Ông Vũ Hiền P.Chủ tịch 8/8 100% - 

3 Ông Lê Tiến Dũng Thành viên 8/8 100% - 

4 Ông Trần Văn Tân Thành viên 7/8 87.5% Bận công việc 

5 Ông Nguyễn Tống Sơn Thành viên 4/8 50% Mới được bổ nhiệm 

6 Ông Lê Huy Khang Thành viên 0/4 0% Bận công việc 
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Các nghị quyết và quyết định trong năm 2017 của HĐQT 

STT Số Nghị quyết Ngày phát hành Nội dung 

1 01/2017/NQ-HĐQT 03/01/2017 Nghị quyết cuối năm 2016. 

2 02/2017/NQ-HĐQT 03/01/2017 
Nghị quyết chốt sanh sách cổ đông đại hội 
đồng cổ đông năm 201.7 

3 08/2017/QĐ-HĐQT 20/02/2017 
Quyết định chấm dứt hoạt động đối với 
chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 
Hội An – Khách sạn Ven Sông Bàn Thạch. 

4 09/2017/QĐ-HĐQT 06/3/2017 
Quyết định ban hành quy chế tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

5 21/2017/NQ-HĐQT 22/3/2017 
Nghị quyết bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Công ty. 

6 22/2017/NQ-HĐQT 23/3/2017 
Nghị quyết về việc chốt danh sách trả cổ 
tức 2016 

7 23/2017/QĐ-HĐQT 01/4/2017 
Quyết định về việc thành lập ban quản lý 
dự án Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch 
Dịch vụ Hội An – Khu du lịch Biển Hội An. 

8 30/2017/NQ-HĐQT 24/5/2017 
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp 
Hội đồng quản trị Quý II-2017. 

9 31/2017/QĐ-HĐQT 24/5/2017 
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Đầu 
tư. 

10 32/2017/QĐ-HĐQT 24/5/2017 
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Thị 
trường 

11 33/2017/QĐ-HĐQT 24/5/2017 
Quyết định về việc thành lập tiểu ban 
Nhân sự. 

12 34/2017/QĐ-HĐQT 24/5/2017 
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban 
kiểm tra giám sát. 

13 35/2017/QĐ-HĐQT 24/5/2017 
Quyết định về việc ban hành phụ lục điều 
chỉnh quy chế tài chính 2016 Công ty Cổ 
phần Du lịch Dịch vụ Hội An 

14 36/2017/QĐ-HĐQT 06/6/2017 
Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương 
Ban Điều hành Công ty năm 2017. 

15 37/2017/QĐ-HĐQT 04/7/2017 

Quyết định v/v phê duyệt thiết kế dự toán 
công trình: Khu du lịch biển Hội An, hạng 
mục: Lắp đặt cửa Eurowindow 12 phòng 
thuộc khu 50 phòng KDLB Hội An. 

16 38/2017/QĐ-HĐQT 04/7/2017 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu 
thầu công trình: Khu du lịch biển Hội An, 
hạng mục: Lắp đặt cửa Eurowindow 12 
phòng thuộc khu 50 phòng KDLB Hội An. 
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17 41/2017/QĐ-HĐQT 08/8/2017 

Quyết định v/v phê duyệt kết quả đấu 
thầu công trình: Khu du lịch biển Hội An, 
hạng mục: Lắp đặt cửa Eurowindow 12 
phòng thuộc khu 50 phòng KDLB Hội An. 

18 42/2017/NQ-HĐQT 14/8/2017 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 
III/2017. 

19 44/2017/QĐ-HĐQT 26/8/2017 
Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ 
thi công – dự toán, công trình: Khu du lịch 
biển Hội An, hạng mục: Cải tạo spa 

20 45/2017/QĐ-HĐQT 26/8/2017 
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu 
thầu, công trình: Khu du lịch biển Hội An, 
hạng mục: Cải tạo spa. 

21 46/2017/QĐ-HĐQT 22/9/2017 
Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước 
ngoài tại Dubai. 

22 47/2017/QĐ-HĐQT 27/9/2017 
Quyết định v/v phê duyệt kết quả đấu 
thầu công trình: Khu du lịch biển Hội An, 
hạng mục: Lắp đặt sàn gỗ. 

23 48/2017/QĐ-HĐQT 19/10/2017 
Quyết định v/v tổ chức đoàn cán bộ đi 
khảo sát thị trường tại Hàn Quốc. 

24 51/2017/NQ-HĐQT 20/11/2017 Nghị Quyết Quý IV năm 2017 

25 52/2017/QĐ-HĐQT 27/11/2017 
Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ 
Hội An - Xí nghiệp Giặt Hội An. 

26 53/2017/QĐ-HĐQT 27/11/2017 
Quyết định v/v phê duyệt phương án giải 
thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – 
Dịch vụ Hội An - Xí nghiệp Giặt Hội An. 

27 54/2017/QĐ-HĐQT 23/12/2017 

Quyết định v/v phê duyệt  thiết kế dự toán 
Công trình: Khu du lịch Biển Hội An, hạng 
mục: Lắp đặt bổ sung vật dụng nội thất 12 
phòng thuộc khu 50 phòng Khu du lịch 
Biển Hội An. 

28 55/2017/QĐ-HĐQT 23/12/2017 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu 
thầu Công trình: Khu du lịch Biển Hội An, 
hạng mục: Lắp đặt bổ sung vật dụng nội 
thất 12 phòng thuộc khu 50 phòng Khu du 
lịch Biển Hội An. 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

Không có 

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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Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát của công ty như sau: 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Bà Trình Thị Kim Quy Trưởng ban Kiểm soát 

2 Bà Phạm Thị Thanh Huệ Kiểm soát viên 

3 Ông Đoàn Ngọc Trung Kiểm soát viên 

 

Bà Trình Thị Kim Quy 

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 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, Trưởng Ban Kiểm 

soát Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An. 

Ông Đoàn Ngọc Trung 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế 

Quá trình công tác: 

 2000-2001: Công tác tại Công ty TNHH Tiến Thịnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 

 2001-nay: Công tác tại Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam, chức vụ: Trưởng phòng Tài chính 

Đảng. 

Bà Phạm Thị Thanh Huệ 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, cử nhân Tài chính ngân hàng 

Quá trình công tác: 

 2004-2011: Công tác tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY  

 2011-2015: Công tác tại Công ty Cổ phần Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) 

 2015-nay: Công tác tại Tập đoàn đầu tư IPA. 

  

Ban Kiểm soát 
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Hoạt động Ban kiểm soát 

Đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong năm 

để nắm bắt kịp thời 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. Hội đồng 

quản trị, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều 

hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thông qua năm 2017. 

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

- 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 công cấp đầy đủ thông tin khi Ban Kiểm soát yêu cầu theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có) 

- Phối hợp cùng với Tiểu ban Kiểm tra Giám sát thực hiện việc kiểm tra thực tế việc mua bán 

hàng hóa, vật tư tại Công ty và các đơn vị chi nhánh từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2017. 
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Các giao dịch, thù lao và 

 các khoản lợi ích 

Đơn vị: Đồng 

STT Họ và tên Lương Thưởng 
Cho 

Công 
ty vay 

Vay của 
Công ty 

1 Hội đồng quản trị 449.108.000 48.891.144   

 Ông Nguyễn Văn Ban 123.708.000 14.175.539 - - 

 Ông Vũ Hiền 82.472.000 9.450.359 - - 

 Ông Lê Tiến Dũng 82.472.000 9.450.359 - - 

 Ông Trần Văn Tân 82.472.000 9.450.359 - - 

 Ông Nguyễn Tống Sơn 77.984.000 6.364.528 - - 

2 Ban kiểm soát 175.890.000 9.546.792   

 Bà Trình Thị Kim Quy 83.316.000 9.546.792 - - 

 Ông Đoàn Ngọc Trung 46.287.000 - - - 

 
Bà Phạm Thị Thanh 
Huệ 

46.287.000 - - - 

3 Ban điều hành 1.599.500.000 74.252.825   

 Ông Lê Tiến Dũng 661.800.000 32.671.243 - - 

 Ông Nguyễn Văn Cư 478.700.000 20.790.791 - - 

 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 

459.000.000 20.790.791 - - 

 

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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Chữ ký Người Đại diện Pháp luật 

 

      Lê Tiến Dũng 

 


