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FIDITOUR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

Công ty cổ phần Fiditour  - tiền thân là một Trung tâm thương mại tổng hợp - 
đã trải qua chặng đường 30 năm phát triển (25/3/1989 – 25/3/2019). Cổ phiếu của 

Fiditour hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã 
FDT. 

- Tên Công ty: 

o Tên tiếng Việt  : Công ty cổ phần Fiditour. 

o Tên tiếng Anh  : Fiditour Joint Stock Company 
o Tên viết tắt và giao dịch: Fiditour 
o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302044758, đăng ký lần đầu:  

ngày 24/1/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 2/6/2016. 

o Vốn điều lệ: 30.545.000.000 đồng. 
o Thương hiệu và logo : 

 

 

-  Trụ sở Công ty: 

 *   Địa chỉ: 127 – 129 – 129A Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. 
HCM  
 *   Điện thoại:  08. 3914 1414 

 *   Fax:  08. 3914 1363 
 *   E-mail: fidi@fiditour.com  
 *  Website: http://www.fiditour.com   

       * Mã cổ phiếu: FDT 
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-  Hệ thống chi nhánh: 

- Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: 43 A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 
 
- Chi nhánh Đà Nẵng 

Địa chỉ: 93 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. 

 
- Chi nhánh Cần Thơ 

Địa chỉ: Số 59 Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 
 

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 
* Chi nhánh Công ty Cổ phần Fiditour – Khách sạn Hoàng Gia 

Địa chỉ: 12D Cách mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
 

* Chi nhánh Công ty Cổ phần Fiditour – Khách sạn Tân Định 
Địa chỉ: 50A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
* Chi nhánh Công ty Cổ phần Fiditour – Khách sạn Đặng Dung 

Địa chỉ: 54 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:  

- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Kinh doanh vận chuyển khách theo 
hợp đồng bằng ô tô. Đại lý vé máy bay. 

- Kinh doanh lưu trú du lịch: khách sạn, nhà hàng.   
Địa bàn hoạt động: Trong nước và quốc tế. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
Mô hình quản trị Công ty gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội 

đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc và bốn Phó tổng giám đốc. 
Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo 

các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc 
Công ty quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải 
quyết các công việc cụ thể của các khối thông qua các Phó tổng giám đốc phụ trách 
khối. 

 
Các phòng ban, đơn vị trực thuộc : 

 + 08 Phòng Nghiệp vụ: 
 Phòng Kế toán - Tài chính; 

 Phòng Hành chính – Nhân sự; 
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 Phòng Tiếp thị - Đối ngoại - Truyền thông; 
 Phòng Giao dịch; 

 Phòng Dịch vụ khách hàng và Quản lý chất lượng; 
 Phòng Công nghệ thông tin. 
 Phòng Nghiên cứu và phát triển kinh doanh. 
 Phòng Phát triển khách hàng cá nhân. 

 
+ 10 Phòng Kinh doanh lữ hành và dịch vụ: 

 Phòng Kinh doanh 1; 
 Phòng Kinh doanh 2; 

 Phòng Kinh doanh 3; 
 Phòng Kinhd oanh 4; 
 Phòng kinh doanh 5; 
 Phòng Kinh doanh 6; 

 Phòng Dịch vụ hàng không; 
 Trung tâm vận chuyển; 
 Phòng Sự kiện. 
 Hệ thống phân phối. 

 
             + 04  Phòng Nghiệp vụ Lữ hành : 

 Phòng Điều hành; 
 Phòng Hướng dẫn; 

 Phòng Kế toán lữ hành; 
 Phòng Kế toán dịch vụ hàng không.  

 
+ Hệ thống Chi nhánh gồm: 

o Chi nhánh Hà Nội; 
o Chi nhánh Đà Nẵng; 
o  Chi nhánh Cần Thơ. 

 

4. Định hướng phát triển 
- Mục tiêu chủ yếu: Công ty lữ hành hàng đầu (trong top 5) và có chất lượng tốt nhất. 
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các đối 
tượng khách hàng có nhu cầu. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững: Gắn hoạt động kinh doanh với đóng góp cho xã 
hội. 

5. Các rủi ro 
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- Rủi ro môi trường và bất ổn chính trị: Dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường, bất 
ổn chính trị của các quốc gia trên thế giới làm thay đổi kế hoạch du lịch của du khách. 

- Rủi ro nợ phải thu khó đòi: Đặc thù ở mảng dịch vụ hàng không, du lịch là mua 
trước, thanh toán sau, hoặc thanh toán sau một phần lớn dễ phát sinh các khoản nợ dây 
dưa, khó đòi. 

- Rủi ro từ việc rò rỉ bí mật kinh doanh, quản trị: Chính sách giá, khách hàng, đối tác; 

chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài bị sao chép, bắt chước… 

- Rủi ro từ phía nhà cung cấp: Cung cấp dịch vụ không đúng chất lượng theo hợp đồng 
hoặc thỏa thuận đã ký kết. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh 
- Kết quả kinh doanh năm 2018 của Fiditour khá tốt, tăng trưởng về lợi nhuận cũng 
như lượng khách từng thị trường. Tất cả các lĩnh vực thị trường du lịch nội địa, du lịch 

nước ngoài, thị trường khách quốc tế đều đạt hiệu quả. Các Chi nhánh hoạt động ổn 
định, thương hiệu bắt đầu có sự lan tỏa và tạo được dấu ấn với nhiều khách hàng quan 
trọng, tất cả các chi nhánh đều có lãi, trong đó chi nhánh Cần Thơ đã có sự vươn lên 
mạnh mẽ.  

- Lợi nhuận toàn Công ty năm 2018 đạt 9,430 tỷ, vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông 
đề ra. 
- Đạt được hiệu quả vừa nêu là nhờ Công ty đã đánh giá đúng tình hình biến chuyển 
của thị trường, đúng nhu cầu khách hàng, từ đó định hướng kinh doanh đã đi đúng vào 

thị phần khách hàng tiềm năng. Song song đó, chất lượng tour tiếp tục được quan tâm 
hàng đầu bằng việc lựa chọn đối tác, theo sát đốc thúc và áp dụng chính sách thưởng 
phạt cần thiết. 
- Công tác quảng cáo, quảng bá được phát triển chuyên sâu. Song song với quảng bá 

sản phẩm cụ thể, Công ty cũng tiếp tục tham dự các hội chợ du lịch quốc tế, trong 
nước như ITB, JTB, VITM… 
- Về sản phẩm: Hiện nay, dải sản phẩm cung cấp cho khách hàng khá phong phú, đa 
dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. 

- Mô hình kinh doanh tổng hợp dựa vào năng lực chính cốt lõi của từng đơn vị đã phát 
huy hiệu quả, một mặt làm gia tăng số lượng khách do có nhiều nguồn tiếp cận, mặt 
khác tạo điều kiện cán bộ quản lý phát huy năng lực, sở trường cá nhân khi có cơ hội 
tự điều hành độc lập. 

- Năm 2018, Công ty đã có nhiều cải thiện trong quy trình hoạt động, mối quan hệ 
phối hợp nội bộ được đẩy mạnh, công tác tuyển dụng nhân sự dựa trên tính hiệu quả 
nhanh, công tác đào tạo, tái đào tạo nhân viên được chú trọng tổ chức thường xuyên 
song song với bổ sung kiến thức, kinh nghiệm tuyến điểm. 
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+ Về công tác chăm sóc khách hàng: Hoàn thiện, áp dụng  chính sách chăm sóc khách 
hàng theo tỷ trọng lợi nhuận mang lại cùng với các hình thức chăm sóc truyền thống 

khác. 
+ Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển: Đã tập trung nghiên cứu sâu một số thị 
trường, khách hàng để định hướng kinh doanh tiếp cận, xây dựng sản phẩm và chào 
bán cho các khách hàng mục tiêu trong các ngành như dầu khí, dược… 

+ Về nghĩa vụ đối với cổ đông: Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% 
(dự kiến năm 2018 chi cổ tức 20%). 
+ Về hoạt động trên thị trường chứng khoán: Công ty đã thực hiện việc công bố thông 
tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về 

chứng khoán.    

2. Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành: Ban tổng giám đốc có 05 thành viên  

Cụ thể: 

 Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

 Ông Đoàn Thiện Tánh - Phó Tổng giám đốc  

 Bà Lê Thị Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền thực hiện 
công bố thông tin cho doanh nghiệp. 

 Ông Nguyễn Ngọc An- Phó Tổng Giám đốc 

 Ông Trần Thế Dũng- Phó Tổng Giám đốc 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

- Tổng giám đốc 
Họ tên:     NGUYỄN VIỆT HÙNG 
 Năm sinh:  1958 
  Nơi sinh:   Sài Gòn 
  Quốc tịch:  Việt Nam 
  Dân tộc:   Kinh 
  Quê quán:   Hà Nội 
  Số điện thoại liên lạc với cơ quan:  028. 39141414 
  Trình độ văn hóa:   12/12 
  Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ Quản lý kinh tế 
  Quá trình công tác:  

- Từ năm 1981 – năm 1985 :  Cán bộ nghiên cứu Phòng Khoa học quân sự, Bộ 
Tư lệnh TP.HCM 

- Từ năm 1985 – năm 1986 :  Cán bộ nghiên cứu Văn phòng Quận ủy Quận I, 
TPHCM  

- Từ năm 1986 – năm 1989 :  Chủ tịch UBND Phường 3, Quận I 
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- Từ năm 1989 – năm 2004 :  Phó bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TMDVDL 
Tân Định (FIDITOURIST) thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (SAIGONTOURIST) 

- Từ năm 2005  – đến nay:   Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FIDITOUR  
 Chức vụ hiện nay tại Công ty:  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc  
  Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không. 
  Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 19/01/2019: 618,180 cổ phần. 
 Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 19/01/2019: không có 
  Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):  không. 
  Các khoản lợi ích khác:  không. 
  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không. 
  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không. 

- Phó tổng giám đốc 
 
Họ tên:     ĐOÀN THIỆN TÁNH 
 Năm sinh:  1961 
 Nơi sinh:   Tam Bình, Thủ Đức, TP.HCM 
 Quốc tịch:  Việt Nam 
 Dân tộc:   Kinh 
 Quê quán:   TP. Hồ Chí Minh 
 Số điện thoại liên lạc với cơ quan:  028. 39141414 
 Trình độ văn hóa:   12/12 
 Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Quản trị kinh doanh 
 Quá trình công tác:  

- Từ năm 1979 – năm 1983: Tham gia LLVT, BCH. Quân sự Phường 4, Quận I. 
- Từ năm 1983 – năm 1989:  Phó chủ tịch UBND Phường 4, Quận I  
- Từ năm 1989 – năm 1994: Bí thư Chi bộ kiêm Phó giám đốc Công ty 

TMDVDL Tân Định Fiditourist  
- Từ năm 1995 – năm 1998: Bí thư Chi bộ Công ty TMDVDL Tân Định 

(FIDITOURIST) kiêm Giám đốc Khách sạn Hoàng Gia 
- Từ năm 1998  – năm 2005:  Bí thư Chi bộ kiêm Phó giám đốc Công ty 

TMDVDL Tân Định (FIDITOURIST) 
- Từ năm 2005 – nay: Bí thư Chi bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng 

giám đốc Công ty Cổ phần FIDITOUR  
 Chức vụ hiện nay tại Công ty:  Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám 

đốc. 
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không. 
  Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 19/01/2019: 265,460 cổ phần. 
 Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 19/01/2019: không có. 
 Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):  không. 
 Các khoản lợi ích khác:  không. 
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  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không. 
  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:  không. 

 
‐ Phó Tổng Giám đốc 

Họ tên:   TRẦN THẾ DŨNG  

 Giới tính:  Nam  

 Năm sinh: 1974 

 Nơi sinh: Cần Thơ 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh  

 Quê quán: Quảng Ngãi 

 Số điện thoại liên lạc với cơ quan: 028. 39141414 

 Trình độ văn hóa: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Đại học  

 Quá trình công tác: 
 10/1998 – 5/2012: Công ty CP Fiditour 
 6/2012 – 6/2013: Khách sạn Gold Huế 
 12/2013 – 1/2015: Công ty CP DV Du Lịch Chợ Lớn (Cholontourist) 
 02/2015 – nay: Công ty CP Fiditour 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 
*   Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 19/01/2019: Không. 

      * Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 19/01/2019: Không 
*  Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không 
*  Các khoản lợi ích khác: Không 
*  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không  
* Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 

‐ Phó Tổng Giám đốc 

Họ tên: NGUYỄN NGỌC AN 

 Giới tính: Nam  
 Năm sinh: 1976  
 Nơi sinh: Diễn Châu - Nghệ An   
 Quốc tịch: Việt Nam 
 Dân tộc: Kinh  
 Quê quán: Ninh Bình  
 Số điện thoại liên lạc với cơ quan: 028. 39141414 
 Trình độ văn hóa: 12/12 
 Trình độ chuyên môn: Đại học  
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 Quá trình công tác:  

        Từ tháng 2/1998 đến nay: làm việc tại Công ty TMDV DL Tân Định - Fiditourist 
nay là Công ty Cổ phần Fiditour, hiện là Phó Tổng giám đốc, kiêm: Giám đốc Chi 
nhánh Cần Thơ, Giám đốc chi nhánh Cần Thơ, Giám đốc chi nhánh Hà Nội.         

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: PTGĐ  
  Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 
 Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 19/01/2019. 
  Số cổ phần sở hữu của cá nhân: Không. 
  Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 19/01/2019:  

không. 
  Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không. 
 Các khoản lợi ích khác: không. 
  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không. 
  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không. 

 
‐ Phó Tổng Giám đốc 
Họ tên: LÊ THỊ HOÀNG HÀ 

 Giới tính: Nữ 

 Năm sinh: 1973 

 Nơi sinh: Hà Nội 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Dân tộc: Kinh  

 Quê quán: Bình Định 

 Số điện thoại liên lạc với cơ quan: 028. 39141414 

 Trình độ văn hóa: 12/12 

 Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính  - kế toán 

 Quá trình công tác: 
 1996 – 1998: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần may – xây dựng Huy Hoàng 
 1999 – 2000: Nhân viên kế toán Công ty thương mại dịch vụ du lịch Tân Định 
 2001 – 2004: Phó phòng Kế toán tài vụ Công ty TMDVDL Tân Định 
(Fiditourist) 

2005 - nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần FIDITOUR 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 
*   Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 19/01/2019: 187,280 cổ phần. 

      * Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 19/01/2019: Không. 
*  Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không 
*  Các khoản lợi ích khác: không 
*  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không  
* Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không 
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4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 % tăng 
giảm

Tổng giá trị tài sản 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế 

Lợi nhuận sau thuế 

 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

182,460,068,482

619,835,049,781

8,956,119,546 

 

474,621,892 

9,430,741,438 

7,548,539,159 

 

10% 

150,297,007,426 

521,598,054,167 

8,698,910,310 

 

298,644,931 

8,997,555,241 

8,682,496,645 
 
8% 

+21% 

+19% 

+3% 

+59% 

+5% 

-13% 

+25% 

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

 

1.26 

 

0.98 

 

1.74 

 

1.28 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0.78 

3.55

 

0.76 

3.15

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 
quân  

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
 

 

 

16.33 

 

3.4 

 

 

17.11 

 

3.47 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

- Cổ phần:  

 Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành 3.054.500  

 Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành 3.054.500  

 Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phần. 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước: 
       

Thành phần cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ Ghi chú 

Cổ đông là pháp nhân 600.298 19,65%  

Cổ đông là cá nhân 2.454.202 80,35% 

Tổng cộng 3.054.500 100 % 

 

Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn:  Căn cứ vào danh 
sách cổ đông số 45/2019 – FDT/VSD - ĐK ngày 17/01/2019 do VSD lập, cổ 
đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ của Công ty trở lên bao gồm: 

 

Họ và tên 
Địa chỉ Số CMND/ 

ĐKKD 
Số cổ phần Tỷ lệ 

Tổng Công ty Du 
Lịch Sài Gòn – 
TNHH MTV (đại 
diện cho phần vốn 
nhà nước) 

23 Lê Lợi, P.Bến 
Nghé, Q.1, 
TP.HCM 

 

 
 

0300625210 
 
 

600.000 19,64

Ông Nguyễn Việt 
Hùng 

 079058004128 618.180 20,23

Ông Đoàn Thiện 
Tánh 

 020458805 

 
265.460 8,69

Bà Lê Thị Hoàng 
Hà 

 024825694 
 

187.280 6,13

Tổng cộng  1.670.920 54,70

 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty: 
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6.1- Tổng lượng nguyên vật liệu sử dụng:  Là đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch 
là chủ yếu, vì vậy nguyên vật liệu sử dụng phụ thuộc phần lớn vào các nhà cung 

cấp, đối tác trong và ngoài nước. 

6.2- Tiêu thụ năng lượng: Tổng chi phí phải trả cho việc tiêu thụ điện:  1 tỷ 
đồng/năm. Tổng chi phí phải trả cho điện thoại, fax, truyền hình cáp: 600 triệu 
đồng/năm.  

6.3- Tiêu thụ nước: Tổng chi phí phải trả cho việc tiêu thụ nước: 400 triệu đồng 
/năm 

6.4- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn tuân thủ các quy 

định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa việc sử dụng các 
nguyên liệu khó tiêu hủy. Đội ngũ CBCNV bên cạnh việc tự thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường thì còn nhắc nhở, hướng dẫn du khách cùng phối hợp bảo 
vệ môi trường ở các điểm đến: không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước, các vật 

dụng phải sử dụng nhiều đến nguồn nước. 

6.5- Chính sách liên quan đến người lao động 

- Số lượng CBCNV: Tổng số lao động trong Công ty tính đến 31/12/2018 là 
370 người.  

  - Chế độ làm việc: Công ty thực hiện chế độ làm việc 8 giờ/ngày. Đối với bộ 
phận gián tiếp làm việc trong giờ hành chính và đảm bảo 40 giờ/ tuần. Đối với bộ phận 
làm việc trực tiếp như nhân viên khối lưu trú được bố trí làm việc theo ca, làm việc 48 

giờ/ tuần.  

  - Chính sách lương 

  Đối với cán bộ công nhân viên làm việc gián tiếp Công ty trả lương theo thời 
gian. Đối với cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp, Công ty trả lương căn cứ vào 

hiệu quả kinh doanh của từng cá nhân theo mức lũy tiến cùng nhiều hình thức ưu đãi 
cộng thêm khác...  

  - Chính sách khen thưởng  

 Áp dụng thưởng trực tiếp trên lãi cho đội ngũ nhân viên kinh doanh, thưởng theo 
thành tích của Công ty dựa trên kết quả hoạt động hàng năm. 

  - Chế độ phúc lợi 

  Việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế 
độ phúc lợi khác được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

  - Chính sách đào tạo 

Công ty chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng 

nhu cầu phục vụ khách hàng. Chính sách đào tạo cho nhân viên bao gồm: Đào tạo 
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chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng 
hướng dẫn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tiếp thị,...  

6.6- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Công ty luôn quan tâm hỗ trợ các phong trào tại địa bàn nơi có trụ sở hoặc Chi 
nhánh của Công ty như ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo, khó khăn đột xuất, vận động 
hiến máu nhân dịp kỷ niệm thành lập Công ty như là một hoạt động định kỳ. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
-  Doanh thu: 620 tỷ 

-  Lợi nhuận trước thuế:9,43 tỷ 

2. Tình hình tài chính 

a. Tình hình tài sản:  

- Bất động sản đầu tư: là giá trị quyền sử dụng đất mua vào trong năm. Giá trị của bất 
động sản đầu tư lớn hơn giá trị đang ghi sổ, vì vậy không có tổn thất do giảm giá. 

b. Tình hình nợ phải trả: 

Không có biến động lớn về khoản nợ cũng như về chênh lệch tỷ giá làm ảnh 
hưởng đến kết quả kinh doanh. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Công ty đã thực hiện cơ chế kinh doanh tổng hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị/cá nhân 
chủ động trong chào bán/ thực hiện dịch vụ. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Tập trung cải tiến chính sách và ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quản lý cũng như giảm 

áp lực công việc cho nhân sự thực hiện. 

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Đồng ý. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
Năm 2018, hoạt động của Công ty có sự phát triển rất tích cực. Các đơn vị 

thuộc khối lữ hành đều đạt lãi khá. Phòng Sự kiện đã đáp ứng được nhu cầu nội bộ và 
phát triển kinh doanh ra bên ngoài. Các chi nhánh hoạt động hiệu quả. Về công tác 
quảng bá, quảng cáo, chăm sóc khách hàng đều có sự phát triển hơn so với năm trước, 
các trang web của Công ty được quan tâm đầu tư, cải tiến giao diện. Việc xây dựng 
các sản phẩm mới cũng được chú trọng, mở thêm được thị phần và thu hút nguồn 
khách mới. Công ty tiếp tục củng cố chính sách chất lượng, thường xuyên trao đổi rút 
kinh nghiệm với các đối tác cung cấp dịch vụ để nhằm đảm bảo chất lượng ổn định 
đúng như cam kết với khách hàng.  
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã 
ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn 
đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, 
giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các 
kỳ họp Hội đồng quản trị thường kỳ hoặc đột xuất. Kết thúc năm 2018, Hội đồng quản 
trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội 
đồng quản trị đề ra. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều được phân công rõ 
ràng phụ trách từng khối và được ủy quyền để luôn chủ động trong công tác điều hành, 
chỉ đạo kinh doanh, kết quả kinh doanh năm 2018 đạt lãi trước thuế 9,43 tỷ. 

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị : 

+ Giải pháp kinh doanh: 
- Phát triển bán 3 dòng sản phẩm: phổ thông, siêu tiết kiệm và cao cấp. 
- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm nội bộ để đáp nhu cầu kinh doanh  và quản trị. 
- Huấn luyện  nhân viên các kỹ năng e-marketing hiệu quả, an toàn; sử dụng 

thành thạo các công cụ tiếp thị hiện đại. 
 
+ Giải pháp quảng bá, chăm sóc khách hàng: 

- Tiếp tục chuyển sang hình thức quảng bá online, mạng xã hội, thiết bị di 

động,…Nội dung quảng bá nêu bật thế mạnh của Fiditour: Dịch vụ chăm sóc 
khách hàng tốt và Chất lượng dịch vụ cao. 

- Gắn chặt để cải tiến việc chăm sóc khách hàng với nâng cao chất lượng và 
chuẩn hóa dịch vụ. 

V. Quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu của HĐQT: Hội đồng quản trị có 09 thành viên, trong đó có 02 

thành viên quản trị độc lập. 

 
* Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 

- Các cuộc họp của HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt 
đầu là thành 
viên HĐQT 

Số buổi 
họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do 
không 

tham dự 

01 Ông NGUYỄN VIỆT 

HÙNG 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm Tổng 

giám đốc 

19/4/2018 03 100%  

02 Ông HỒ ANH TUẤN Phó chủ 19/4/2018 03 100%  
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tịch 

03 Bà NGUYỄN THỊ HOA Ủy viên  19/4/2018 03 75%  

04 Ông ĐOÀN THIỆN 

TÁNH 

Ủy viên 

kiêm Phó 

Tổng giám 

đốc  

19/4/2018 03 100%  

05 Bà LÊ THỊ HOÀNG HÀ Ủy viên 19/4/2018 03 100%  

06 Ông NGUYỄN QUÝ 

HOÀNG 

Ủy viên 19/4/2018 03 100%  

07 Bà ĐỖ THỊ NGỌC Ủy viên 19/4/2018  100%  

08 Ông LÊ PHONG TRẦN Ủy viên 19/4/2018 03 100%  

09 Bà TRƯƠNG THỊ TÚ 

ANH 

Ủy viên 19/4/2018 02 67%  

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

+ Giám sát việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và 
Hội đồng quản trị đề ra.  
+ Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra thường 
xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy 
chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước. 
+ Kiểm tra kết quả kinh doanh năm 2018. 
+ Triển khai thực hiện các giải pháp kinh doanh, quảng bá, chăm sóc khách hàng nhằm 
gia tăng hiệu quả, lợi nhuận. 

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập tiểu 
ban. 

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
03 
 
 

Số: 01/NQ. HĐQT.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số: 02/NQ.HĐQT.2018 
 
 
 
Số: 03/NQ.HĐQT.2018 
 
 

08/3/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/4/2018 
 
 
 
19/4/2018 
 
 

Chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng 
cổ đông: Báo cáo hoạt động của Hội 
đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017, 
định hướng hoạt động năm 2018, đề 
cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS 
nhiệm kỳ 2018 - 2022. 
 
Thông qua tài liệu trình bày tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ 
chức ngày 19/4/2018. 
 

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Bầu 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, cử thành viên đảm nhiệm 
công việc quản trị Công ty. Bổ nhiệm 
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04 
 
 
 
05 
 
 
 

 
 
 
 
Số: 04/NQ.HĐQT.2018 
 
 
 
Số: 04/NQ.HĐQT.2018 
 

 
 
 
 
15/8/2018 
 
 
 
27/11/2018 

bộ máy điều hành Công ty. 

 

Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng 
năm 2018 và một số công việc khác. 
 
Báo cáo tình hình kinh doanh 10 
tháng 2018, chuẩn bị kế hoạch kinh 
doanh 2019 và thông qua một số chủ 
trương định hướng. 

* Ban kiểm soát: Có 05 thành viên. 

* Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:  

Stt  Thành viên BKS  Chức vụ  Ngày bắt 
đầu là 
thành 
viên BKS

Số buổi 
họp 
BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 
dự 
họp  

Lý do 
không 
tham dự 
họp  

01 Ông Nguyễn Thanh 
Hải 

Trưởng 
ban kiểm 
soát 

19/4/2018 02 100%  

02 Ông Đinh Lê Chiến Ủy viên 19/4/2018 02 100%  

03 Ông Bùi Tấn Tài Ủy viên 19/4/2018 02 100%  

04 Bà Nguyễn Thị Bảo 
Ngân 

Ủy viên 19/4/2018 02 100%  

05 Bà Đặng Thái Quỳnh 
Anh 

Ủy viên 19/4/2018 02 100%  

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

+ Kiểm tra nội bộ, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017; 

+ Soát xét báo cáo kinh doanh quý, 6 tháng, năm 2018; 

+ Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Thẩm tra tư cách cổ đông: 
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác: Định kỳ và đột xuất, Trưởng ban kiểm soát tham dự 
các buổi họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành để cùng nắm thông tin, 
giám sát kịp thời. 
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3. Các giao dịch của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát:  
 
-  Giao dịch cổ phiếu:  
 

Stt  Người thực 
hiện giao 
dịch  

Quan hệ với 
người nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 
 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 
 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 
đổi, thưởng...) 

   Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ  Số cổ phiếu
 

Tỷ lệ  

01 Ông 
Nguyễn 
Việt Hùng 

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

 

463.190 

 

15.1 

 

614.400 

 

20.11 

 

Ngày 
21/8/2018 
mua 151.210 
cổ phiếu  

02 Ông Đoàn 
Thiện Tánh 

 

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

 

197.310 

 

6.46 

 

265.460 

 

8.69 

 
Ngày 
21/8/2018 
mua 151.210 
cổ phiếu 

03 Bà Lê Thị 
Hoàng Hà  

 

 27.140 

 

0.0089 

 

187.280 

 

6.130 

 
Ngày 
21/8/2018 
mua 151.210 
cổ phiếu 

04 Ông Bùi 
Tấn Tài  
 

Thành viên 
Ban kiểm 
soát 

 

31.760 
 

0.0104 
 

31.760 

 
0 Ngày 

05/7/2018 bán 
31.760 cổ 
phiếu 

 

05 Ông 
Nguyễn 
Thanh Hải 

Trưởng Ban 
kiểm soát 

 

100.540 
 

0.0329 
 

100.540 

 
0 Ngày 

05/7/2018 bán 
100.540 cổ 
phiếu 

06 Ông Lê 
Hoàng Sơn 
 

Người có 
liên quan 
của thành 
viên HĐQT 
Lê Thị 
Hoàng Hà 

10.700 

 

0.0035 

 

10.700 

 
0 Ngày 

25/7/2018 bán 
10.700 cổ 
phiếu 

 

07 Bà Nguyễn 
Thị Thanh 
Hương 

 

Người có 
liên quan 
của Chủ tịch 
HĐQT 
Nguyễn 
Việt Hùng 

76.210 

 

0.0151 

 

76.210 

 
0 Ngày 

25/7/2018 bán 
76.210 cổ 
phiếu 
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