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Chu tich
- lhiinh r,i6n
- l-hanh vi6n
- I hiinh vi€n

u1- quyin cua Ong Ld Vin Ding)

I/. 'Ihdi gian, dla di6m:
I liinr nay, r'2to ltc 8 gio 30. ngril' 22 th6ng 3 nim 201,+;

Tai: Il6i trut)ng Nhd hdng Kh6ch sln IJ0i An
56 I 0 l'r'dn I Iung Dao. thirnh ph6 Hdi An. tinh Quang Nam

t)hiin hop thirong lian l0l-1 cua l)ai hcii ddng c6 d6ng cua ('6ng 1) C6.phen I)Lr

lich-l)ich lu lldj ,\n duoc 1d chirc. nharr ddnh gi6 kCt qua thuc hi6n \ghi qu)'tl Dai h6i
rl6ng c6 ddng r.riu l0l l: di ra dinh hu org ph6t tri6n C6ng ty nim 20I 4, sua d6i, b6 sung

I)iiu li Cdng 1_y thco linh than'fhdng tu 12112012/TT-BI'C ngd1 26i7l2012 cua B6'l'iri
chinh quy dinh vd quan tli C6ng ty d6i v(ii c6ng t). dai chting.

II/- Thirnh ph6n tham du Dai hdi:

I )- ll6i d6ng quan tri C6ng t)
- (.)ng \gu1c1n Vin Ban

Ong I.i l-iin I)itng
- Ong Nrul in Lur-t'Ihul

Onu \-ir lli6n
Ilir 'liinh Thi K im Qu1 (duo. c

2)- Ban Ki6m sorit Cdng t1'

O.!r tl{i lhii lla

.-':-

,l;",,
'\+ \i:i 'i!
\.$, ii

'I_'-''''i
Orrg I lir Dinh.Phong
Ong \!tu)-all l6ng Srrn

3)- tlan Di6u hirnh C6ng ry*

- Ong I.0 f iin Ding
- Ong Ngu) 6n VAn C u
- l3ir NgLryin I hi Ngoc Lan

.11- I)ai diin l)ang u1. Ilarr
niir ('tins san I ld ('hi \'tlinh (.6ng

;rhonu chur in rn6n cua C'ong n.
5)- Nhrirn c6 d6ng ri c6 d6ng cri nhin:

d6nr: vd c6 d6rrc ci nhirr cua C6n! t\'.

- Truting ban
l'hi:rnh vi6n

- l'hrinh vien

- long Lrlaln doc
- Pho 'l6ng Gihm cliic
- Ph6 T6no Ciirr d6c

Di6u hdnh. f .inh dao t6 chu'c Cdng doiLn. DoiLn 'I hanh
t1, Cidm d6c di6u hirnh cdc don vi co so. crlc I ructng

l0a co J..,ng. dai Jii-n ch., I 15 nhorr io

IIII Cric ti6n trinh D4i hQi:
| )- Cic tht tqc D.4i h6i:
- Ong llujnh Phuric Ilai. lhu I'r Cting t1 Ji tidr hanh cii( Ihu tuc Dai h6i: Chiio

co. tuy en bri lj do. uir-ri thieu th.inh phir thanl dtr Daj hdi.



- Ong -l'r'rin l)inh Phone. Ihanh r icn Kiirn s,rat ( on:r r.\. Iruonq l3an kiim tr.a trr
ciich c6 dLrng thdnu qua kit ilua kiim ua nhu sau:

i l6ng s6 co cl6ng r'.i nh6m crl clilns C'6ng tl de{n 1.tr.'2r201.1: 196 nsuo.i:
I I'dng s6 cri dting. nhrim cd d6ng ding kj rham du Dai h6i: 1.15 nslrrii:
lron! d6: l6ng stl c6 d6ng truc ti6p thanr du: I09 nsuoi;

, I drig s6 c6 ddng ur qur in: 36 ngrrtii.

. 
, Iring sir c6 phin cua ciic c1i d6ng. nh(rm c6 d6ne tharrr du Dai h6i lii: 7.!)01 10:1

cir phiin. chiinr 98.799i lrin tdng r,6n I)iiu li C'6ng 11.

2)- ClhLi lri ri l hu ki Dai h6i:

2.t)- Chu tri Dqi hii, giim ct):
- Ong \gu10u Vin llan. ('hu tich II6i ddns qutin 1ri C6ng t);

On.c l16 I h{ii lla. 'l'ruors Ban ki6nr so6r C6ng tr.
(-)ng LC I'iin Dirnc, Ihdnhvi0nII6i ddrg qu.1n tri. l 6ng Gi6m d6c C 6nu tr';

- Ong Vii llien. I hirnh i i0n IILii d6ng quan tri C6ng ty;
- Ong \grn ir I uu I hu,r. l hanh i i€n I Idi d6ng qLran 1ri (l6nq t) .

2.2)- Thu ki Dui hiti:
'OnglluinhPhLricIlai. Iruong phong tldnh chinh Nhdnsu. Ihuki ('6nlty:
- ila] Phan'l'hi llich t)huong. ChurCn vi6n Phdne tlrinh chinh- Nhan su Ciing Ly

3f Di6n ti6n cria Dai h6i:
i. l ) Ong \qur ir'r Van llan. tha\ marr (lhLi rli Dai h6i th6ng qua chuong lrinh \ i

Qu\ cha 16 cbiic Dai h6i d6nr cr) d6ng thubne nien nim 101,1.
l)ai hLri di tlron;r nhrit chLLon! rfinh. Qu) cha t6 chuc Dai h6i: 100,%

i.l) Chu tli Dai h6i trinh Dai hdi ciic biio c6o:

(rn: l-.li(r Dinp. tl'.rnlr rirrr lloi dong quan tri. lorg Lr,drr Joe ( rirr: r,, I rn.:
tlLra hdo cdo kdt tpra hoat d6ng htal d,''ng kinh cloanh. klt qur dau tu ndrn 201] vi
phrron.l hrLrlng, nhitrr r,u niLnt 2011.(Tham khdo Btio ccto to-\ BC CT tg,l
()l i )l)llk;ut rheo ht) vr /)oi h6i).

()r! N,-'l\an \.rn [].rn. Clru tich ]liii diing quan tri tha)ng qua ke1 qua ltoat diing
cLra Iloi r16ngquan rri ttotg1]ant l0ll. i-tiIh htrong phat lrirn [arn ]l)l-l \7'httn khtro I]iut
.1 .,; tt. B( ltttQl't1l..t\ I\t)- -0t1A,nrh,r,h.\,tD,tt nai).

- Ong I Ia Th.ii Ba. 'l ructng Ban Kidm sodl Cong t\ th6ng qua bio cao ler q!r Liinr
t|r. giinr slrL hoat d6ng cua Cdng t) rim 20l:l \'lhctn khao Btio tao .sit)l :t)ll lJC-lJL.\
ngi', )61)2 2l)llkint rhco ht) so so Doi hi.,i)

r)rr \:r\: \.rr r r. Plr,, InrE, (ri;rn Ll,\ ( ore L] .hon:..llt: l,' rrrnl cl. r:lrr
' . .lrr.' 1..1 ir,'i. I l.in' .r,'.rr lr'.r\.i ru.r.h Jirr lu nir'r'01 l tl; r,,,,h,,; tt 1.T ttltltl
]tgi\'l)1 -l )l)11 kint tht:o ho so Doi hii).

Bir Nllurin thi Ngoc I an. Ph,', tirng L,iim dot, I..c rodn truong Cdng ty rhring
qlla c"ic td trinh:



I Bio c1ro tirj chinh dd kiam todn rrirr 201-l (Ti.r trinh s6 10if 'l--llDQ'l ngiy
0.1 3 )0ll kin rheo ht) so.L)t.ti h6i).

' Phuong dn phdn ph6i loj nhtLan Ya chi hr ct', rLrc ndnr 1011(7'i trinh
llDQT'ngh :1 3.201,t vi du kitn phdn ph6i loi n}rudn vd chi tra ca) ruc nim
tritth si l3 7'7 - Ilt)Q7' ng.l t),1.3,201 1)..

si l2'1'7r
2014 (Ii/

' llio ctio I'hLrrtng rir chi tra thir lao cua II6i d6ng qu.in tri. Ban Kiinr so;it n:irl
ItJll lii dLr ki6n I'6ng mLic thi lao cua Iloi dorg quan tri, Ilan Ki6m so6t ndn 201.1 (7r)
rrinh .si ()9 TT IIDQT ngt)t 04t 3,'201 1).

I Vjic lArg v6n Di6u le C6ng t)r, do m6t s6 dg iLn c6ng ty chua ti€1-I bdnh diLnr
ph6n xong.. nin tam thdi tai thiri di6m niiy khdng trinh ra Dai h6i. Sau khi hoan rdt rar: rhu
LLrc. II6i ddng quao tri se tdCu tep hop Dai hOi d6ng cd ddng bdt thuong dC th6ng qua
dirng qul dinh Di6u 16 cua Cdng ty vd cpry dinh cua phdp lu6t.

On1 NgLl.rn Luu lhLrl. rhzinh vi6n Ildid6ngquantri th6ng qua Iotrinh ve sua
dtli. bir sunc Didu li cua.Cl6ne tl thco'l h(ln.!r lu 12112011/'tl'-B'fC ngirl 26r'7120l1eua
116'iiLi.Chinh c1u1 dinhr6QudLntri doanh nghidp 6p dungd6i voi C6ng t,v dai chting 17ri
n'inh s6 11,'7'7:HDQ7' ngt)t 07i3i2011).

3..1)- Dai hAi rtil luin
I I.lr ll.r\o Ihi lh.t:
lrLroc tlnh. hinh bdt loi tlong nar'r qua ca ri tlnh hinh kirh te, rhien rai bao iii da

. r,l. r..,r- r.m Jirr 1.,,:r J.,r,- kitrlr J,'.rrlr c.tr, Conv t5. ..rrre r,ti u.,1ing. t., lu\ L.t. \'.1 ,

bil. cirns nhijn lao ddng cua cdng t) di dat nhiing kit qua nhat dinh Tai Dai h6i ndl. tdi
d0 nshi:

.- flan t)i6u hirnh C6ng ty cdn liun rd s6 lieu md.trong brio c6o kh6ng c6. nhAr lir s6
li6u li s6 luons khrich d6n, ni:dy khiich. cdne sudt bu6ng phdng. . . diil lir 16u td rit quan
lrcng d0 chirng ta phAn tich. xdc dinh chi€n luoc thi truolg.

Cin xcm rct phtLong phip cluan l. di€u hdnh cua Ban di6u hiLnl C6ng t1. Irong
qui trinh quan li diiu hlinh. Ban dieu hiurh C6ng t), nhet lir l'6ng Gidm d6c cdn phdi hit
slrc lrnh l1to. than 1ro[g khi qul dt dinh thLrd trip doirn, cting nhu' trong viic su dung ngurii
cho phir hirp viri cring vi0c.

\ i chi ph'lrort dontL n;rn l()ll linu c,ln.
lhi t"rr,'rr klrrcir nhit li thi rnr<rng, I'h.reh rru,len lhons. di khai rhau ri,t rhi

tlrL,,r! khaclr, Con,-' n tan ric dinh chi0n luoc quang bii sdn phdm, chinh sich gi. ca pht
r ,il' ln,r- J:. u k'..rt . anl_ t_arrl' .lrr l.-rt.

- ( 6ng 1,rc dau 1u nen xerr lai thdi diam thj c6ns sao cho kh6ng anh huring d6n
kinh rl,'rnh, crc hlng rnuc nane cap. cai rao rdr t6t. surg co hang muc chua phir hcrp rtii
kltr.ng crnh rur15 .1uanh.

- K0 hoach kinh doanh 2014 tang ti 20-25% so voi nim 2012, t1 l€ niiy con thdp.
\ :..c tl'uc tJn doJn .\H\ quan lr. can \em lci nAng luu ra ur lin. \ ir de lrm .ro

khi AIIS qudn l! phii ddrn bao nruc 1i€u r€ doanl.r thu. loi nhudn vd thu nhAp cua nguiri
lao d6ng di cho nguoi lao d6ng an dm, gan bir viii doanh nghi€p.

,.4,n



3.3.2). Ong I.luj'nh Vdn 'l)' :

- (l)ng tic diu tu mo'rdng. dd nghi lloi d,-n[lluan lri \cn] \et vi6c mua fdn t)6n!.
,.\n boi vi ch6 uiry co vi tri t6t. chLin-: tr chr can \err xet sia ca phu hop.

\:i.ic lhu6 lAp.doirn cluan 1) can thu6 cic.tAp cloan cti ur tin. ning h]c.

I)Lr hn.(l6n I)im cii li tri td1. [6n \[lc ti0n nhanh.

Iltii dring quan tri n6n cii chi0n luoc phet 1 3n con nguoi tai ch6 li ur-r tiin hirnlr

J-r.. tl rrt' bcrr rg,'ii chr lil'n tanr th,r'.
- I16i d6ng quan td tiip tuc tao di6u kien cho h6 thdng chinh td C6ng 1), hoal d6ng

ding chirc ning r..i di6u 16 qu1 dinh dd d6ng vidn. kl.ruydn kl.rich moi ngui\i ra siic thi dua

r i rnuc tiiu phit trien ciia Crin-e t,r.

l.l.l). Ild I i'lhi 'l'hanh'fr.in

Qua thiri gian tu vdn quan ly tai Khu du lich Bien Il0i An cua lip do.in AIIS chua
cri .ui niii Llgi,.cti xu kh6ng phu htrp rin hoa \riat Nam. kh6ng t6n lrong chu ddu tu: rin
di ngbi Iltri d6^ng quan tri xcnr xct ri quvir dinh cu th€.

3.3.,1),' Ong I'riin -l'dn Ngoc .('6 d6ng ddn tu I'6ng C0ng ty du lich Sdi Gon
l\tl}l N4TV chia s0 r,€ r'i6c thu6 tu ran cluin lj: hang sao khrich san nhu th€ ndo thl n6n

thLrd Up do.in niro do phu hop vdi hang sao kh6ch san.

.l)- Dai hdi nghc di nghi cira Ban Ki€m soat COng t) v0 r.'i6c ti€p ruc chi dinh Cdng
1) 1\llll Kiim toin.r'ir I(e toin I)d Ning (AAC) Iir do-n vi ki6rr todn R6o cio tii chinh
l0I-1 ra Ilrio ciur cluyit to6n rdy drrng cnban.

'1 t tn; \grrrin \ an Ban di giai trir$ cac '. kiin dong gop cu:r Co dorr;.

t.;. O rg Ngul in \ in Ban tha1, rndt Doan chu tich tian hdnh lAy j kitn bidu qul it
r,r ciii durc Dai h6i d6ng c6 ddng thdng qua voi tv l.^ vir.c.lc ndi dung nhu sau:

' Iliio cho r'6 tinh hinh hoat ddng nim 20l 3 ri ket qua cl6u lu nim l0l 3 r'i phu'ong
hLttine. nhiCnr vlr n[nr 20.14.i/frdn khtn Bio cio s678,'BC-C'l ngay 04']'201.1 kint thco
hi so l)qi h6i) riii t6ng s6 phidu 1,15. tuong img 7.903.104 CP, dat tj li 100%l

I 86(r ciio hoat d6ng nim 2013 vir dinh hu6ng ph6t trien ndm 201,1 cua II6i D6ng

Quar tri 0.'ho n .kh.to Btict cctct si Al,'A<:-HD?I ngal l Ei02 i2 01 4 kim rltLt lto :rt fru i lto tl
r,6i t6ng sri phiiu 1.15,tuongung7.903.10,1 CP,datt) ld 100%;

I fi.lo c.lo cua Ban iri6m soet ve tinh hinh hoat d6ng nam 2013 ('lht.tm khtto Btio
,,t,,,,:,,t ',,ltHt HK.\ /,to\ '6r/, 'ttllkery tlt.,, hi,,,,,, Dot /7ji, rsi 1onu.o phiet,
1.15. turrng fng 7.903.104 ('P. dar rl LC 1000ui,:

' Ilrlo crio tiii chinh nim 20li e Lra Cong tr Co phjn DLr lich Dich ru Il6i An di
duoc liiim toin br.ri C6ngt) f\lIlI kit-nr t,,an \,,r kc t,,an tA \( t Oa Ning (7ii a-irlr ir)
ltt tl ttDQt tEi.t,,.1 J 'ultk:u, thlutt,,. D,,tr.//,. \(ri ronp.o phiiu I.lj. llro ! u i-

7.903.104 CP, dat t) 16 t00%:



l.Phuong 6n ph6n ph6i loi nhu6n sau thue rarr 2013 vii chi tra ro tur: narnr

)ttrirl., u.tt,h 'o l: ll Hl)U7 tu.tr )l J'allt t,ri li,ng so phieu l-l). ruonp ung
- ,rrrr 104 ( P. dat L1 le 100o":

+ Phuong rin phdn phdi lo-i nhuin vd chi tra cd trtc ndm 2tJl4 lfd rrmh si 13 7'1'-

LIDQT' nsiiy 04/3/2 074) v6i t6ng s6 phi0u 1,tr5, tuong img 7.903. 104 CP, dat t! 1e 1 00%;

. + Phuong an chi tla thii lao cila H6i tl6ng quan t ,.Ban l(i6m so6t niim 2013 va du
kiSn 16ng mric thi lao cia llQi dong quan td. Ban Kidm s,-,dt narr.r 2014 (7'd trinh si
09'TT IIDQT ngir.., 0,tB/2At4 v<ri t6ng s6 phi6u 1.15, tuong irng 7.90:1.104 CP, dat t-v li
I00,fi,:

l Id tddr vd vi€c sua doi. bd sLrng Dieu le cua Cong ty theo Thdng tu
i21/2012/11'-BTC ngdy 261112012 cue Bo Tai Chirh quy dinh vir quin tli doafi nghiQp
dp dung doi voi Cong ty dai chung ('l'd trinh s6 14/TT-HDQT ngay 07/3/2a14) y'i t6rg
sd phiilu 145, tuong tng 7.903.104 CP, det ti lC 100%;

- I Th6ng nhat ti6p tuc chi dinh C6ng ty TNI I[1 Ki6m to6n vd Ke to6n (AAC) Dd
Nirng thtLc hi6n kj6[r todn b6o ciio tiii chinh vir b6o c6o quy6t to6n dau 1u xAy dung ctr
bor cua C6ng ty lrong ndn 2014

7)- I)xi h(,i ,Iir nghc I',, thLr k1: lr'inh b,ry toin vin Nghi quydt phi6n hop Dai hdi
d6ng c6 ddng thudng ni6n 2012t, vd thiing nhit bi6u quy5t v6-i t6ng sii phi6u 145. tuong
ung 7.903.104 CP, dat ti 1C 100%;

8 r ( l-u rn D..ri lrui ph.it bicu bi rru- rlui lrii:
ung NAL|) cn Van B.ur thul nral Chu l Dai hdi tdng ket vd ph6t bieu b0 mac Dai

ha)i .

J)ai h6i ket rhic vdo luc 12 gio 30 phLit cing ngdy.

Bicn bar n2r1 Jutrc I o il'hu ky ghi lai d6y dir, trung thuc vA ducrc c6c d4i bi€u cd
d6ng tham du Dai hdi th6ng nhit th6ng qua./.

DAr rr0r DoNG co Dt\-G'r'HtloNG NrtN NAM 2014
CONC 'TY CO PHAN DU LICH.DICII VU }IOI AN

1'[III KV D^I HOI

. 
',1

I

ttui,nh Phudc Hai NguySn Vin Ban
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CÔNG TY CP DU LỊCH-DỊCH VỤ 

HỘI AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

------------------------------------ 

  Hội An, ngày 04 tháng 03 năm 2014 

         Số :  78 / BC.CT 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013  

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 

 

 Thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị điều hành của Công ty, nay, Ban 

điều hành xin trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2014 của Công ty như sau :  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2013: 

1. Kết quả kinh doanh:  

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt theo 

phương án không tăng trưởng doanh thu, giảm lợi nhuân so với năm 2012 do tập 

trung cho công tác cải tạo nâng cấp toàn Khu Du Lịch Biển trong thời gian 08 

tháng (từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2013); đồng thời, nhằm đảm bảo ổn định 

việc làm và thu nhập cho người lao động, Công ty cũng đã chấp nhận phương án 

vừa kinh doanh, vừa cải tạo. Tuy nhiên thực tế năm 2013, ngoài việc nâng cấp 

Khu du lịch Biển, HĐQT cũng đã quyết định tiếp tục cải tạo các cụm phòng tại 

Khách sạn Hội An, nâng cao chất lượng cơ sở phục vụ khách, tạo tính đồng bộ 

trong toàn khách sạn nên phần nào đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực 

hiện kế hoạch năm 2013 của Khách sạn Hội An nói riêng, và của toàn Công ty. 

Năm 2013, Thị trường khách có tăng trưởng so năm trước nhưng thị 

trường khách chủ lực của Công ty là khách Châu Âu lại giảm sút (Theo thống kê 

của Tổng cục Du Lịch, lượt khách đến Việt Nam năm 2013 ước đạt 7.572.352 

lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012, tuy nhiên, tăng trưởng này tập trung 

chủ yếu là khách Nga và khách Trung Quốc). Sự cạnh tranh gay gắt từ hàng loạt 

các dự án vừa hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2013 về cơ sở vật chất 

mới, dịch vụ tốt, đồng thời vừa có chính sách giá linh hoạt như Vĩnh Hưng 

Emerald, Hoian Little Boutique, Maria Resort và đặc biệt là Essence Hoian 

Hotel tiêu chuẩn 4 sao, nhưng chính sách giá mùa khuyến mãi rất tốt là yếu tố cơ 

bản chia sẻ thị phần khách của Khách sạn Hội an. Từ đầu quý IV năm 2013, thời 

tiết có chiều hướng bất lợi, bão lụt liên tục. Sau cơn bão số 11, Công ty thiệt hại 

về vật chất hơn 200 triệu đồng, tuy nhiên, ảnh hưởng từ việc hủy phòng, khách 

di chuyển đi các khách sạn khác, hủy các chuyến bay sau bão số 11 và bão số 13 

kéo theo tình trạng hủy các booking đã đặt trước tại hai khách sạn là con số thiệt 

hại không thể thống kê được. Mặt khác, Công ty hoạt động trong điều kiện vừa 

kinh doanh, vừa cải tạo nên không tránh khỏi những phàn nàn từ khách hàng về 

chất lượng sản phẩm như tiếng ồn, bụi bẩn, không có hồ bơi ….. Tuy nhiên, 

trong  năm 2013, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản 

trị , cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty, Ban điều hành các Chi 
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nhánh và nhất là tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể người lao động trong 

Công ty nên đã duy trì hoạt động kinh doanh , ổn định đời sống người lao động, 

thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông Công ty . Kết quả đạt được 

như sau :  

STT Chỉ tiêu  
THỰC HIỆN 

2012 
Kế hoạch 2013 Thực hiện 2013 

SO SÁNH  

 KH  CK 

1 Doanh thu 
  

164,069,966,839  

   

163,003,100,000  

   

152,388,234,951          93.5  

        

92.9  

- Tổng doanh thu nội bộ  
       

5,445,729,374    

         

5,162,327,318    

       

94.8  

- D.Thu đã khử trùng nội bộ  
   

158,624,237,465    

    

147,225,907,633    

        

92.8  

2 Thuế TTĐB  
          

435,461,400  

                              

-    

            

320,821,442    

       

73.7  

3 Doanh thu thuần  
  

163,634,505,439  

   

163,003,100,000  

    

152,067,413,509         93.3  

        

92.9  

4 Chi phí hoạt động 
     

93,767,586,831  

     

98,007,130,000  

      

92,766,448,482         94.7  

       

98.9  

5 Lãi hoạt động  
     

69,866,918,608  

     

64,995,970,000  

      

59,300,965,027          91.2  

       

84.9  

  Tỷ lệ/DT 
                       

42.58  

                        

39.87  

                        

38.91          97.6  

        

91.4  

6 Chi phi từ Công ty quản lý  
    

20,318,651,084  

    

22,582,769,753  

     

20,623,777,603         91.3  

     

101.5  

7 Lợi nhuận ròng 
     

49,548,267,524  

      

42,413,200,247  

      

38,677,187,424          91.2  

       

78.1  

8 Doanh thu tài chính  
        

2,084,542,780  

       

1,800,000,000  

        

2,738,036,368       152.1  

     

131.3  

9 Chi phí tài chính  
             

24,174,952    

               

14,224,246    

       

58.8  

10 Chi phí quản lý 
       

7,876,467,845  

       

8,881,000,000  

         

8,779,982,272         98.9  

     

111.5  

11 Chi phí bán hàng  
       

5,110,405,724  

        

5,572,000,000  

        

4,488,850,974         80.6  

       

87.8  

14 Lợi nhuận khác 
           

173,764,112    

          

(170,084,207)   

      

(97.9) 

15 Lợi nhuận trước thuế  
     

38,795,525,895  

     

29,760,200,247  

      

27,962,082,093          94.0  

        

72.1  

 (Note: Số liệu này chưa hợp nhất, khử trùng theo Chuẩn mực Kế toán VN ) 

 Về tổng quan , các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều không đạt kế 

hoạch đề ra và giảm hơn so cùng kỳ. Năm 2013, thực sự là một năm khó 

khăn đối với Doanh nghiệp, kết quả đạt được tuy không cao, nhưng đó là sự 

cố gắng lớn trong việc chấp nhận tạm thời thu hẹp quy mô kinh doanh để 

nâng cấp và đáp ứng năng lực cạnh tranh trong tương lai của Công ty. 

2. Kết qủa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013:  

2.1)- Về công tác đầu tư, mua sắm tài sản: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng 

quản trị Công ty về công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định, Ban điều hành đã 

triển khai công tác đầu tư đúng kế hoạch và kế hoạch bổ sung. Trong quá trình 

triển khai thực hiện, luôn chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, của Công ty 

về đấu thầu, chào giá cạnh tranh, thương thảo và đàm phán hợp đồng nhằm tiết 
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kiệm kinh phí đầu tư nhưng đảm bảo chất lượng. Tập trung giám sát chặt chẽ 

trong suốt quá trình thi công của các nhà thầu; nhất là vào thời gian cao điểm và 

khâu kết cấu, hoàn thiện, đảm bảo tiêu chuẩn k  thuật, và tính thẩm m  của các 

hạng mục thi công. Tổ chức kiểm tóan BCTC nguồn vốn đầu tư đúng quy định. 

Trong năm 2013  Công ty đã tập trung thực hiện, với những kết quả cụ thể như 

sau: 

TT Nội dung công việc  
Kế hoạch 

(Tr.đ) 

Giá trị thực hiện 

(VNĐ) 
Tỷ lệ Ghi chú  

A 
HẠNG MỤC Đ   T   

(P. Đầu tư -  DC  Q.L ) 

         

66,413  

         

60,430,232,717  
91.0%   

1 TRONG KẾ HOẠCH  
         

66,413  

         

57,699,991,743  
86.9%   

* Khu Du lịch biển Hội An 
         

40,263  

         

31,563,599,562  
78.4%   

* Khách sạn Hội An 
         

19,090  

         

19,785,035,181  
103.6%   

* 
Xí nghiệp giặt 

           

4,860  

           

4,526,187,000  
93.1%   

* Trung tâm lữ hành Hội an 
           

2,200  

           

1,825,170,000  
83.0%   

2 
NGOÀI KẾ HOẠCH   

           

2,730,240,974  
    

* Khu Du lịch biển Hội An 
  

           

1,252,063,974  
    

* Khách sạn Hội An    
           

1,478,177,000  
    

B 
HẠNG MỤC Đ   T   

(Ph ng CNTT Q ẢN L ) 

           

4,469  

           

4,355,506,387  
97.5%   

1 
TRONG KẾ HOẠCH  

           

4,469  

           

3,137,947,797  
70.2%   

2 
NGOÀI KẾ HOẠCH   

           

1,217,558,590  
    

  
TỔNG CỘNG:       70,882  

     

64,785,739,104  
91.4%   

  

 

2.2)- Về công tác tài chính : 

Là Công ty đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khóan TP HCM, công 

tác tài chính luôn được công ty chú trọng ,đảm bảo tính minh bạch trong BCTC. 

Công ty luôn tuân thủ các quy định về Báo cáo tài chính và công bố thông tin 

kịp thời, đúng quy định. Thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 

và kiếm toán cuối năm đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại 

các đơn vị cơ sở. Kiểm tra, giám sát và sử dụng dòng tiền tại đơn vị một cách 

hiệu quả, đảm bảo giải ngân kịp thời cho các hoạt động kinh doanh ,đầu tư và 

chi trả cổ tức cho cổ đông. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tối đa số 

dư nợ phải thu .Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về 



4 
 

công tác tài chính, hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những 

sai sót trong việc chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức hoạt động kinh 

doanh tại các chi nhánh.Năm 2013, Công ty được Vietstock bình chọn là một 

trong 29 DN Niêm yết thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông.  

2.3)- Công tác thị trường: 

Nhằm hướng đến các phân khúc thị trường tiềm năng, nhưng vẫn giữ 

được thị trường truyền thống, trong năm qua, Ban điều hành Công ty đã không 

ngừng đầu tư nâng cấp chất lượng các công cụ tiếp thị như : Website, phần mềm 

quản lý khách hàng, củng cố nhân sự phòng thị trường công ty và hai Văn phòng 

đại diện tại Hà Nội và TP HCM. Trước tình hình thị trường khách bị giảm, nhất 

là thị trường Châu Âu; cùng với nguy cơ chia sẻ thị phần của các dự án mới trên 

địa bàn, một số doanh nghiệp du lịch cạnh tranh không lành mạnh nên Ban điều 

hành Công ty đã chỉ đạo sử dụng chính sách giá linh hoạt áp dụng cho từng đối 

tượng khách. Tập trung chuyển dịch cơ cấu nguồn khách; chú trọng việc nâng 

cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách du lịch trong và 

ngoài nước. Tuy nhiên, năm 2013 là năm Công ty cải tạo, tạm đóng gần nửa số 

lượng phòng hiện có tại Khu Du lịch Biển vì vậy thực tế lượng khách đến công 

ty trong năm giảm so cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu 

giá bán phòng bình quân tại Khách sạn Hội an đạt 55,2 USD tăng hơn so cùng 

kỳ 6,6%. 

2.4)- Về công tác bộ máy tổ chức, cán bộ:  
- Năm 2013, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành trong 

đơn vị, tuyển dụng thay thế và bổ sung nhân sự và đề bạt cán bộ nhằm đảm bảo 

duy trì hoạt động kinh doanh của đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 

tại các Chi nhánh và toàn Công ty . 

- Công tác đào tạo luôn được chú trọng , nhất là công tác đào tạo tại chỗ 

từ các tổ chuyên môn, đến đào tạo k  năng lãnh đạo cho các trưởng bộ phận. 

Thông qua các đơn vị tư vấn, Công ty đã tổ chức được các lớp tập huấn cho 

nhân viên về  nghiệp vụ chuyên môn , các chính sách pháp luật mới, k  năng 

quản lý ….. 

- Năm 2013, kế hoạch đào tạo dài hạn cho các Giám đốc lưu trú và Giám 

đốc ẩm thực hai Khách sạn không được tiến hành do chưa tìm kiếm được khóa 

học phù hợp, dự kiến sẽ tiến hành trong năm 2014.   

 

2.5)- Công tác xã hội và hoạt động văn thể mỹ: 

Duy trì và phát huy phong trào Văn - Thể - M , năm 2013,Công ty tổ 

chức thành công Giải cầu lông truyền thống lần thứ X, Hội thi tiếng hát CNLĐ 

với chủ đề “Hát về biển đảo quê hương”, Giải bóng đá nữ CNLĐ lần thứ nhất, 

Giao lưu bóng đá trong nội bộ Công ty nhân kỷ niệm ngày thành lập Công ty. 

Từng đơn vị Chi nhánh duy trì tổ chức tốt Tiệc nhân viên vào cuối năm. Các 

hoạt động này nhằm gắn kết người lao động  trong toàn đơn vị, khích lệ và động 

viên người lao động phát huy năng khiếu và tạo nên sân chơi sôi nổi, là động lực 

để mọi người cùng đoàn kết, hăng hái ,cùng nhau quyết tâm thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn . 
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Công tác xã hội từ thiện luôn được Công ty quan tâm ,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 

Qu  do chính quyền và đoàn thể phát động. Với tinh thần tương thần, tương ái, 

Công ty cũng đã kêu gọi người lao động đóng góp lương để hỗ trợ người nghèo 

nhân dịp Tết cổ truyển, cũng như ủng hộ CNLĐ trong Công ty bị thiệt hại tài 

sản sau bão. 

Nhìn chung, kết quả kinh doanh tuy không hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng 

Công ty đã nỗ lực hoàn thành hơn 93% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận. Đây là 

sự cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bị tác 

động mạnh mẽ bởi những khó khăn đến từ bên ngoài như ảnh hưởng của 2 cơn 

bão Nari và Hayait, sự cạnh tranh gay gắt của các khách sạn khác trong khu 

vực... và yếu tố bên trong do Công ty tiến hành cải tạo các Khách sạn Hội An và 

Khu du lịch Biển Hội An. 

 

II.  MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2014: 

 Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của ngành du lịch 

nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển 

Hội An tiếp tục gặp không ít khó khăn do bị chia sẻ thị phần do hàng loạt các 

khách sạn mới ra đời. Bên cạnh đó, các yếu tố đầu vào dự báo sẽ tăng hơn năm 

2013 như giá điện, nhiên liệu...mức tiền lương tối thiểu vùng tăng cao và việc 

tính toán hiệu quả đầu tư sau cải tạo, nâng cấp chất lượng đối với các khách sạn 

là bài toán khó cần phải có lời giải. Với những khó khăn đó, toàn công ty cần tập 

trung, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó 

khăn, thách thức, khắc phục những tổn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện các mục 

tiêu chủ yếu sau: 

1. Về mục tiêu kinh doanh 

- Về doanh thu phấn đấu thực hiện tốc độ tăng 20-25% so với cùng kỳ năm 

2013; chuyển biến mạnh mẽ việc tăng doanh thu dịch vụ  và cơ cấu dịch vụ: lưu 

trú - ăn uống- lữ hành - dịch vụ khác theo tỷ trọng 52/28/13/07. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 29.697 triệu đồng; tăng 6,2% so với cùng kỳ 

- Về nguồn khách: Giữ vững nguồn khách truyền thống (60%), chú trọng 

khai thác thị trường khách mới, đẩy mạnh thị trường khách qua mạng, nguồn 

khách mice, corprater, khách nội địa,... đạt tỷ lệ công suất buồng phòng bình 

quân 65% ; giá phòng tăng bình quân từ 7-12%.   

- Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: 2.863 đồng/cổ phiếu, tăng 11% so với cùng 

kỳ; cổ tức 2.147 đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. 

- Thu nhập bình quân người lao động điều chỉnh  phù hợp với thị trường 

lao động và thu nhập tại các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn. 

 

2. Giải pháp thực hiện mục tiêu :  

Để củng cố vững chắc vị trí hàng đầu trong ngành du lịch tại đại phương, 

đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sau quá trình đầu tư cải tạo, 
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nâng cấp sản phẩm , năm 2014, Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an cần tập 

trung triển khai xuyên suốt các giải pháp trọng tâm trong các lĩnh vực sau :  

 2.1) Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ ở từng bộ phận, từng khâu 

dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách, mang lại sự hài 

lòng cho khách hàng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

mới, nhất là đối với dịch vụ ăn, uống và các dịch vụ khác. Phối hợp tốt với Công 

ty tư vấn quản lý AHS nhằm điều chỉnh những bất cập ,thiếu sót trong công tác 

quản lý chất lượng sản phẩm, công tác bán hàng nhằm tối đa hóa hiệu qủa trong 

thời gian thuê tư vấn . Sau thời gian tư vấn, đánh giá và chuyển giao quản lý  

(nếu AHS đảm bảo yêu cầu của Công ty). 

2.2) Có những có biện pháp tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu nguồn 

khách cho hai khách sạn, duy trì thị trường khách qua các hãng, công ty lữ hành 

trong nước, nước ngoài, chiếm tỷ trọng 60%; đẩy mạnh thị trường online, phấn 

đấu đạt 27% trong tổng thị phần khách đến; tăng cường công tác quảng bá và 

khai thác có hiệu quả thị trường khách hội nghị, hội thảo. Tìm kiếm và cạnh 

tranh với các đối thủ trực tiếp về nguồn khách có khả năng thanh toán cao. Phối 

hợp đồng bộ với các đơn vị cơ sở xây dựng các chương trình tour trọn gói theo 

từng mùa vụ; đẩy mạnh các tour đường bộ qua Lào, Thái Lan; tổ chức có hiệu 

quả các dịch vụ inbound, outbuond, dịch vụ bán vé máy bay, làng rau Trà Quế, 

dịch vụ Cù Lao Chàm và các dịch vụ phụ trợ khác,.. nhằm tăng doanh thu.   

 2.3) Trung tâm Lữ hành Hội An cần đẩy mạnh các tour đường bộ qua 

Lào, Thái Lan; tổ chức thực hiện có hiệu quả dịch vụ inbound, outbound, dịch 

vụ bán vé máy bay và các dịch vụ phụ trợ khác,...,Riêng dịch vụ làng Rau Trà 

Quế, dịch vụ Cù Lao Chàm tiếp tục khai thác, đẩy mạnh và  nâng cao chất lượng 

dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, nhằm tăng doanh thu và đảm bảo hiệu 

quả kinh doanh sau đầu tư. Tập trung điều chỉnh cơ cấu doanh thu toàn Trung 

tâm theo hướng hiệu quả, giảm các dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận thấp. 

 2.4) Đối với Xí nghiệp Giặt Hội An, song song với việc hoàn thiện công 

tác đầu tư, cần có biện pháp kiểm sóat và nâng cao chất lượng phục vụ, khai 

thác các phân khúc thị trường khách sạn 04 sao, đảm bảo tăng hiệu quả sau đầu 

tư. 

 2.5)- Về công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ: 

 -  Hoàn thiện các hạng mục công trình chưa thực hiện từ kế hoạch năm 

2013 chuyển sang năm 2014; 

- Tập trung cho công tác đầu tư các dự án mới, nhằm mở rộng quy mô 

kinh doanh của Công ty. 

- Đầu tư nâng chuẩn dịch vụ theo tiêu chuẩn nhà  quản lý tại Khu Du lịch 

Biển. 

 2.6)- Về công tác lao động, tiền lương: 

 Thành lập tổ nghiên cứu, xây dựng hệ thống thang bảng lương của doanh 

nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, 

của người lao động đồng thời phù hợp với Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2012. 

Có chính sách thu hút nhân tài và đãi ngộ cán bộ, nhân viên để động viên, 

khuyến khích người lao động tận tâm, tận lực và ra sức phấn đấu tăng năng suất 
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lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần tăng doanh thu 

và hiệu quả kinh doanh. 

 Tập trung cho công tác đào tạo cán bộ quản lý nhà hàng, các trưởng bộ 

phận ở các đơn vị cơ sở và cán bộ, nhân viên khối hành chính nhằm nâng cao 

năng lực và hiệu quả quản lý tại các đơn vị cơ sở, nâng cao trình độ nghiệp vụ 

chuyên môn để làm tốt công tác tham mưu cho Ban Điều hành Công ty và ban 

Giám đốc các đơn vị cơ sở. Các đơn vị cơ sở duy trì việc đào tạo triển khai kế 

hoạch đào tạo tại chỗ hệ thống tiêu chuẩn nghề và tiếng Anh giao tiếp hằng ngày 

trong đội ngũ cán bộ, nhân viên để nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản 

phẩm đảm bảo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế.   

 Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 60/2013/N 

Đ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ, nhất là việc tổ chức việc đối thoại trực 

tiếp tại nơi làm việc nhằm phát huy dân chủ của người lao động trong việc thực 

hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

phân công. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, tôn trọng, kỷ luật, kỷ cương 

thông qua việc thực hiện tốt nội quy lao động, các quy định, quy chế của Công 

ty và pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định, tuyệt đối không để xảy ra tranh chấp lao động, đình công, lãng công 

Nghiên cứu, soạn thảo quy chế làm việc, phối hợp giữa Công ty với Công 

ty quản lý AHS trong việc quản lý, điều hành Khu Du lịch Biển Hội An, đồng 

thời xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động của hệ thống chính trị đảm bảo tính 

hiệu quả khi thuê Công ty quản lý Khu Du lịch Biển Hội An.  

Chuẩn bị nguồn nhân lực để có thể thay thế và tiếp quản một số dự án mới  

trong tương lai. 

 

 Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh, 

kế hoạch đầu tư năm 2014; kính báo cáo Hội nghị bàn bạc, thảo luận và đề ra 

các giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh 

2014  .   

 

Nơi nhận : CÔNG TY CP DL-DV HỘI AN 

- CĐ Công ty TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Lưu Công ty  
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      CÔNG TY CỔ PHẦN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    ***** 

 Số: 07 /BC-HĐQT          Hội An, ngày 18  tháng 02 năm 2014 

 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động năm 2013, định hướng phát triển năm 2014 

của Hội đồng Quản trị Công ty 

------- 

 Thực hiện Điều lệ Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty xin được báo 

cáo những kết quả trọng tâm, cụ thể như sau: 
 

I-  Những kết quả đạt được trong năm 2013: 

Năm 2013, mặc dù nền kinh tế thế giới đã có dấu hiệu phục hồi, song hoạt 

động kinh doanh của Công ty tiếp tục đứng trước những khó khăn, thách thức 

lớn: tuy lượng khách người nước ngoài đến Việt Nam tăng so với năm 2012 

(Nga, Trung Quốc) song lượng khách du lịch đến từ các châu Âu, châu Mỹ đến 

Việt Nam nói chung, Công ty nói riêng tiếp tục giảm sút. Tình hình kinh tế trong 

nước dần hồi phục và kiểm soát được lạm phát, nhưng giá cả các mặt hàng thiết 

yếu ngày càng tăng,  sự cạnh tranh trong ngành du lịch trên địa bàn Hội An, Đà 

Nẵng ngày càng diễn ra gay gắt, phức tạp nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả 

kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động. Mặt khác, năm 2013 

Công ty tập trung đầu tư nâng cấp toàn diện Khu Du lịch Biển Hội An và nâng 

cao chất lượng sản phẩm của khách sạn Hội An, Trung tâm Lữ hành Hội An; 

đồng thời chịu sự tác động lớn của tình hình bão lũ cuối năm 2013 gây thiệt hại 

lớn về vật chất và tiến độ thi công các hạng mục công trình Công ty đang triển 

khai. Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, phát huy những thành tựu của 

Công ty đã đạt được những năm trước đó, Hội đồng Quản trị đã có nhiều định 

hướng phát triển sát đúng và đề ra nhiều biện pháp thiết thực về quản trị Công ty 

phù hợp cho từng giai đoạn, từng năm và đã đạt được những kết quả cụ thể như 

sau: 
 

 1)- Về quản trị kinh doanh:  
Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo 

Ban Điều hành Công ty việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh 

doanh, kế hoạch đầu tư hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của doanh 

nghiệp vừa tổ chức kinh doanh, vừa triển khai thực hiện công tác cải tạo nâng 

cấp cơ sở vật chất hiện có; trong kế hoạch cần làm rõ:   
 

- Trong kế hoạch kinh doanh cũng cần đề ra các mục tiêu thực hiện chiến 

lược đổi mới phát triển doanh nghiệp, chú trọng công tác thay đổi cấu trúc bộ 

máy của toàn Công ty, phát triển nguồn nhân lực, chuyển hướng kinh doanh 

theo hướng tách bạch giữa chức năng hoạt động kinh doanh và chức năng hoạt 

động đầu tư, tài chính  
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- Trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, Ban Điều hành cần đặt ra 

các giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, nhất là công tác thị trường, 

thực hành tiết kiệm để tiết giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý đảm bảo thực 

hiện có hiệu quả về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo được việc làm và 

thu nhập của ngường lao động. Từng bước chuyển đổi cơ cấu doanh thu theo 

hướng tăng tương đối doanh thu dịch vụ, tăng chất lượng, đẳng cấp dịch vụ lưu 

trú. 

- Trong công tác đầu tư cần cân đối, tính toán kỷ lưỡng về hiệu quả đầu 

tư, không đầu tư dàn trãi, kéo dài, triển khai công trình nào phải có lịch trình thi 

công cụ thể và giải quyết dứt điểm trong năm kế hoạch.   
 

Với những nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân lao động Công 

ty, doanh thu năm 2013 đạt 152.388 triệu đồng, đạt 93,5% kế hoạch năm, giảm 

7,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế thực hiện 27.962 triệu đồng, đạt 95% 

kế hoạch năm, giảm 27,9% so với cùng kỳ;  lãi suất cơ bản trên cổ phiếu là 

2.518 đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ. Việc làm và thu nhập bình quân của 

người lao động ổn định. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và các 

chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. 
 

 2)- Về quản trị công tác đầu tư:  
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng 

cơ bản, mua sắm TCSĐ với tổng vốn đầu tư 64, 785 tỷ đồng, đạt 91,4% kế 

hoạch đầu tư năm 2013; trong đó đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất ở Khu 

Du lịch Biển Hội An là 32,816 tỷ đồng; khách sạn Hội An là 21,263 tỷ đồng, 

trung tâm lữ hành 4,530 tỷ đồng, Xí nghiệp Giặt Hội An 1,825 tỷ đồng; đầu tư 

hệ thống hạ tầng mạng và hệ thống camera cho hai khách sạn 4,356 tỷ đồng. 

Một số hạng mục được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 phê duyệt nhưng chưa 

thực hiện được phải chuyển sang năm 2014: lò hơi, bộ chuyển đổi cho Xí nghiệp 

Giặt Hội An, tường rào phía sau Khách sạn Hội An và sửa chữa Bãi Bắc Cù Lao 

Chàm. 

Việc thực hiện công tác đầu tư đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy 

định của pháp luật xây dựng, chất lượng công trình đưa vào sử dụng đảm bảo 

được tính mỹ thuật và kỹ thuật. 

 Đầu tư mở rộng quy mô, mua lại hoặc thuê một số khách sạn từ 3-4 sao 

không thực hiện được.  

 3)- Về quản trị công tác thị trường: 

 Với tình hình nguồn khách Châu Âu, Châu Mỹ tiếp tục sụt giảm, Hội 

đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tập trung cao độ và làm tốt hơn 

nữa công tác thị trường nhằm khai thác triệt để mọi nguồn khách, tăng công suất 

sử dụng buồng phòng và tăng doanh thu; theo hướng giữ vững thị trường khách 

truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị trường khách qua mạng toàn cầu, thị 

trường khách nội địa, thị trường khách mice, corproate,… thực hiện cơ chế giá 

linh hoạt, mềm dẽo cho từng loại từng thị trường; chuyển dịch cơ cấu nguồn 

khách, nhất là việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu 

của khách du lịch trong và ngoài nước. 
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 4)- Về quản trị đổi mới, phát triển Công ty:  

 Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và hiệu suất hoạt động kinh 

doanh của từng đơn vị cơ sở và toàn Công ty, HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức 

thực hiện chiến lược đổi mới của Công ty và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu 

của Hội đồng quản trị đề ra. Theo đó, đầu năm Công ty đã kiện toàn Ban điều 

hành, bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác tài chính và phụ trách 

công tác đầu tư.  

 Thống nhất chủ trương cho Ban Điều hành tuyển dụng người nước ngoài 

vào vị trí Giám đốc  Khu Du lịch Biển Hội An và Phó Giám đốc Khách sạn Hội 

An. Đồng thời, thống nhất cho Ban Điều hành Công ty thuê Công ty AHS tại 

Việt Nam tư vấn quản lý kỹ thuật tại Khu Du lịch Biển Hội An.  

 Công ty cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho hệ thống chính trị của 

Công ty thực hiện và phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể 

trong việc lãnh đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu kinh doanh; đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho người lao động giám sát  

việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa 

Công ty với tổ chức Công đoàn. 
 

 5)- Về công tác quản trị tài chính:  

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

chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt 

động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công 

khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật … Thực 

hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp 

luật đối với Công ty niêm yết.  
 

 6)- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị: 

  Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 phiên họp 

định kỳ, 

căn cứ Quy chế hoạt động, Hội đồng Quản trị đảm bảo họp định kỳ mỗi quý một 

lần. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và 

phân công chuẩn bị nội dung chu đáo để đưa ra cuộc họp. 

 Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều kiểm điểm, đánh giá việc thực 

hiện Nghị quyết thời gian qua, đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các 

nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu 

phát triển của công ty. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã nghe Ban 

Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị; đồng thời 

chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các định hướng phát triển doanh nghiệp, khảo 

sát đầu tư theoNghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013, tiến hành phê duyệt các 

hạng mục đầu tư theo chức năng và thẩm quyền được quy định  và giải quyết kịp 

thời những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp  

 Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thành 

viên thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng. 



4 

 

  Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, chi trả cổ tức đợt II năm 2012 

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quyết định tạm ứng cổ tức đợt I năm 

2013 theo mức 1.200 đồng/cổ phiếu. 

 II- Định hướng phát triển năm 2014 của Hội đồng Quản trị: 

 1)- Dự báo tình hình:   

 Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của ngành du lịch 

nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển 

Hội An tiếp tục gặp không ít khó khăn do bị chia sẻ thị phần do hàng loạt các 

khách sạn mới ra đời. Bên cạnh đó, các yếu tố đầu vào dự báo sẽ tăng hơn năm 

2013 như giá điện, tiền thuê đất của Khu Du lịch Biển đã đến thời điểm điều 

chỉnh tăng giá thuê đất, mức tiền lương tối thiểu vùng tăng cao và việc tính toán 

hiệu quả đầu tư sau cải tạo, nâng cấp chất lượng đối với các khách sạn là bài 

toán khó cần phải có lời giải. Với những khó khăn đó, toàn công ty cần tập 

trung, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó 

khăn, thách thức, khắc phục những tổn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện các mục 

tiêu chủ yếu sau: 
 

 2- Về mục tiêu: 

- Về doanh thu phấn đấu thực hiện tốc độ tăng từ 20-25% so với cùng kỳ 

năm 2013;  chuyển biến mạnh mẽ việc tăng doanh thu dịch vụ  và cơ cấu dịch 

vụ: lưu trú - ăn uống- lữ hành - dịch vụ khác theo tỷ trọng 52/28/13/07. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 29.697 triệu đồng; tăng 6,2% so với cùng kỳ 

- Về nguồn khách: Giữ vững nguồn khách truyền thống (60%), chú trọng 

khai thác thị trường khách mới, đẩy mạnh thị trường khách qua mạng, nguồn 

khách mice, corprater, khách nội địa,... đạt tỷ lệ công suất buồng phòng bình 

quân 65% ; giá phòng tăng bình quân từ 7-12%.   

- Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: 2.863 đồng/cổ phiếu, tăng 11% so với 

cùng kỳ; cổ tức 2.147 đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. 

- Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5-7% so với cùng kỳ. 

 3)- Về nhiệm vụ và giải pháp: Để đạt được những mục tiêu trên đây; 

trong năm 2014, Hội đồng Quản trị tập trung quản trị triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây: 

 3.1)- Trước hết, cần phát huy tốt, có hiệu quả các cơ sở vật chất – kỹ 

thuật, buồng phòng đã đầu tư nâng cấp để tăng doanh thu; đồng thời có những 

biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn 

uống, dịch vụ lữ hành, vui chơi, giải trí, hội nghị, hội thảo,... tạo sự liên hoàn 

trong các khâu tổ chức phục vụ khách đến Công ty. Sử dụng có hiệu quả các 

phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin, các trang Web, các phần mềm quản 

lý của Công ty trong hoạt động kinh doanh. 

 3.2)- Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông đạt hiệu quả cao kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính trong hoạt động 

kinh doanh, nhất là trong công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ, công khai, minh bạch 



5 

 

tài chính theo đúng quy định của pháp luật,… nhằm tăng hiệu quả quản lý tài 

chính của Công ty.  

3.3)- Về quản trị công tác thị trường:  Năm 2014, tình hình thị trường 

khách châu Âu có dấu hiệu tiếp giảm; do vậy trong quá trình thực hiện chiến 

lược thị trường cần có những chính sách giá một cách hợp lý, linh hoạt, mềm 

dẽo; thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu nguồn khách nhằm giữ vững thị 

trường khách truyền thống qua các hãng lữ hành trong và ngoài nước phấn đấu 

đạt mức 60%.Tiếp tục điều chỉnh phân khúc thị trường theo định hướng tăng 

dần thị trường khách qua mạng, phấn đấu đạt 27% tổng thị phần khách đến, tăng 

cường công tác quảng bá và khai thác có hiệu quả nguồn khách mice, corporater, 

... . Đối với thị trường trong nước, cần hướng đến nguồn khách có tiềm năng, có 

yêu cầu cao về du lịch dịch vụ. Khai thác tốt các dịch vụ phụ trợ đáp ứng ngày 

càng cao của du khách. Có kế hoạch cụ thể về công tác quảng bá, tiếp thị khi 

mua được dự dự án mới.  

3.4)- Về quản trị công tác đầu tư mở rộng quy mô phát triển doanh 

nghiệp: 

- Năm 2014, tiếp tục đầu tư các hạng mục từ năm 2013 chuyển sang; đồng 

thời hoàn thiện cơ sở vật chất ở khách sạn Hội An đảm bảo đồng bộ, chất lượng 

sản phẩm đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. 

 - Xúc tiến nhanh việc mua lại một số dự án và phát triển các dự án mới 

trên địa bàn tỉnh. 

 3.5)- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý toàn Công ty nhằm nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị cơ sở và toàn Công ty: 

- Giao cho Ban Điều hành Công ty điều hành tốt việc thực hiện kế hoạch 

kinh doanh của các đơn vị; giao quyền tự chủ thật sự cho cơ sở nhằm tạo bước 

đột phá trong công tác quản lý kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

mỗi đơn vị và tăng cường công tác điều hành các Phòng, bộ phận chức năng 

Công ty. 

- Cần đánh giá thực chất về hiệu quả tư vấn của tập đoàn quản lý AHS 

trong thời gian vừa qua, để xem xét và quyết định việc thuê tập đoàn quản lý. 

Trong quá trình tư vấn của AHS, Ban Điều hành Công ty cần quán triệt quan 

điểm cần coi trọng yếu tố con người, tổ chức đào tạo lại, bố trí sắp xếp nhân sự 

phù hợp với trình độ nghiệp vụ chuyên môn và khả năng của người lao động; 

không được làm xáo trộn, gây bức xúc như trước đây. Cần chú ý, khi thuê tập 

đoàn quản lý, Ban Điều hành phải giao cho tập đoàn quản lý các mục tiêu cụ 

thể: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và thu nhập người lao động.  

- Đối với việc thuê Giám đốc điều hành Khu Du lịch Biển, Phó Giám đốc 

Khách sạn Hội An cần đánh giá cụ thể về những việc làm được, chưa làm được, 

hiệu quả mang lại trong thời gian thử việc để xem xét việc ký hợp đồng lao động 

chính thức.  

- Chuẩn bị và hình thành bộ khung quản lý, nguồn nhân lực để tiếp nhận 

quản lý một số khách sạn lớn. 
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 - Củng cố, kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của Hội đồng Quản trị để 

thực hiện có hiệu quả công tác quản trị và kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của 

Công ty. 
 

3.6- Thực hiện quy hoạch, đào tạo và chính sách về cán bộ: 

Tiếp tục thực hiện chính sách: vừa có chế độ thu hút cán bộ quản lý giỏi 

về làm việc ở Công ty, vừa có chính sách đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, chuyên 

môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ… trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý và người 

lao động để đảm bảo nguồn nhân lực của Công ty đáp ứng yêu cầu đổi mới và 

phát triển của doanh nghiệp.  

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, chế 

độ an sinh xã hội cho người lao động… nhằm tạo điều kiện cho người lao động 

yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. Tạo môi trường văn hoá doanh nghiệp dân 

chủ, kỷ cương, minh bạch. 

  

Nơi nhận      T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- ĐH đồng cổ đông          CHỦ TỊCH 
- Các TV HĐQT            

- BĐH Cty 

- BKS Cty        

- Lưu TK Cty 
 

 

 



C6ng ty c6 ph6n
Du llch - Dlch vu HQi An

56: 01/2014/BC - BKS

CQng hda xi hQi chri nghla ViQt Nam
DQc l{p * TU do - H4nh phfc

I76i An, ngdy 26 thdng 02 ndm 2at4

BAo CAo
K6t qui ki6m tra ho4t tlQng kinh doanh

cia C6ng ty CP Du llch-Dich vg II6i An n6m 2013

, . lni:.n,ei:n[rc ning vd nhi€m vu duoc quy dinh tai Didu t6 C6ng ty c6
phdn Du lich - Dich vu H6i An, Ban ki6li so6t d6 ti6n hdnh ki6rn rra hoat cl6ng
kinh doanh nim 2013 tai cric don vi rhdntr vien va vdn phong Cong ty Du lich _
Dich vu FI6i An. Qua cOng r6c kiem tra so sdch, chung tu vi irio cal t6 noat AO,rg
cta C6ng ty cd phdn du lich - dich vu H6i Arl nnm 20i3, Ban Ki6m so6t c6 m6t s6
5; kien drln} gid nhu sau:

1, K5t qui hoat aldns kinh doanh nim 2013

.- . - Doanh thu cua Cong ry dat 152.3gg tri6u ddng, dat 93,1g% theo k6 hoachdii duoc DHCE phd duler va tuong duorg 92.AS." ro";oi' ni;;;'. 
* ^" ""-'

_,, -.Lgi niu{n tru6c thu6 C6ng ty rJat duo. c trong ndra 2013 lit:27.962 fiA)
991rt^9+ e3,e.6%o theo k6 hoach-di du-oc ouco ine Juy;;,a,";;;r;;
61,54o/o so voi loi nhu6n dd dat duoc nim 2012.

Nhu ray loi nluin ndm 20ll chua dar duroc so voi k1!,vong cua ciic Co dons
11o1q 

Conu ry. Tu1 nhien cirng phdi nidn rhdy ring, nam jOi: .O J;e,.,J,,i
91*:*l hj,g^erg,.1ni cho ngdnh au tich n6i 

"nlng 
ua hnai d6dkl,h'd;;;

:l:.:?lS.t) .9 phan d.u llch - dich r u Hdi An noi rieng: anh huong cua suy rhodikrnh te tran roan cdu dan den lurmg du kndch den voi Viet.Narn slrt Bicrnl mua bdova ld 1r;r do 
"eo y;:.".rry1g g6y tiiet r,ai ,shi.; ,;;r;;d;;";,;ong kinl doanh

:ri:u: ..,orC ,,/,d, 
llch Rieng con biio so I I nrm 20 I 3 dd gil rhier tiui .ho Cong

D ou trch - drch !,ll I.Ioi An rren 800 rrieu dong...B€n canh nJrlng yeu to klru;ci
quan. thi. cd1 nhirng yiiu t6 cht quan ldm 6,nn hirdng a6"'t6t q* t oat d6ng kinh
doanh cria C6ng ty trong ndn 2013 cp th6 nhu sau:

+,\dq 2013 Cong ty ti6n hanh cdi tao Khu du lich bi6n n€n chi c6 rhii su

lU"F.i9r: 
so.phong d.e don khzich va srra chla ndng.cdp rai Khdch san Hoi An ( cai

ra-o,no Dor. dzu lu mol thang md). ndng -cdp noi rhdr phong nghr... I. Viec crii rao
dd lam cho doanh thu tai Kiu du lich bi6nirong ndm 201i ch"i dar 7q,l tt;; ;;;
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doanb thu thuc hi6n duoc trong ndm 2072. Cong t6c diu tu vd n6ng cdp tai Khdch
san H6i An cfing ldm girim doan}r thu cria don vi ndy gin 4,5 lj, d6ng.

+ Doarh thu nim 2013 dat 92,BByo so v6i nim Z0l2, iuy nhi6n loi nhu6n
tru6c tbu6 ndm 2013 chi dat bing 61,54 so v6i loi nhu6n dd dat rrong nam 2012.
Qua ki6m_tra, Ban ki6m soir nrrai.trr6y crit phi h"at ;d;;;;; il'r-or1;fta, Ic;
khd cao. Cric nguy€n nh6n ngoai ydu rogid cd mot so mii hang rhier ydu rang mani
(dren, gas, xing d6u...) Iarn chi phi d6u vio c[a COng ty tlrlg cao, thi cOng t6c
qudn lj vri_ki€m sorir cdc chi phi hoat d6ng chua duoc ciiaicle Jlng ld m6t ngiry6n
nhal ddn ddn chi phi hoat dong ndm 2013 tnng cao so v6i quy m6 hoat d6ng (D5i
chi6u v6i n6m 2012).

.. + Chi phi qudfl li nam 2013 r6ng cao 111,5%o so v6i n6m 2012 (vuot 903 tri6u
ddng) Ja.mQt trong nl.rring nguyen nhAn ldm gi6m loi nhu6n tru6c thu6 cia C6ng ty.
Qua so lieu tr6n, Ban ki6m sodLt kii5n nghi HDeT chi dao Ban didu hanh th;ong
xulen gidm sdt chi phi quan lli harg qu)i phAi cin cf vdo hi6u qud hoat d6ng trong
qu5) trudc. Can Iem ror vid,c nay dd sao cho chi phiquan.lj hang ndm phdi phu hqp
vdi quy m6 vd hi6u qud hoat d6ng cua nam do (co tinlr d6n ydu to trucrt gi6).

2. Iloat tl6ne cia HDOT vi su ph6i ho.p eifra HEOT vh Ban Didu hinh.
Ndm 2013 HDQT C6ng ty c6 phan du tich - dich 4r H6i An dd titin hdnh 04

phiCn hop dinh kj, vd c6 su tham gia girim s6t tliy dil cira c6c thdnh vi€n Ban ki6m
so6t. Trong m6i phi6n hop, m6i thantr vi€n HoQT ddu rhuc hi6n dtng c6c chtc
ndllg vd quydn han cta minh, k€t thirc c6c cudc hop ddu c6 Bi6n bin va frghi quyet
kdm theo. Trong ndm 2013, DHCD de ti6n hdnl bdu b6 sung Ot tlanl vien HOQ:|
moi Lhay th6 cho Lhdni vien HDQT chuydn cong rdc khdc tong Le Van Ding duoc
biu thay the cho ong Vd Xuan Ca).

Cdn cri viro Nghi quyi:t EIJCD thudng ni6n nim 2013, HDeT da ph6i hqp
vdL chi d4o hoat d6ng cta Ban didu hdnh d6 phAn d5u hodn thirnh cric chi tiCu md
DjHC? di qhj d1rJQt. Nim 2013.ld nam Cdns ry ti6n hdnh nhidu h4ng muc mua
s6m vd. t6 chuc tl6u tu, c6i tao. T6ng gi6 tri d6u tu, cai tao vii mua sim trong nem
2013 d6 duoc DHCE ph€ duy6t ld: 70.882 tri6u diing. Tr6n co s6 gi6 tri c6c hang
muc ddu tu tl5 duoc EHCD ph6 duy€t. HDQT de kip thoi chi dao c6c bQ ph{n li6n
quan lidn hanh khao sdr va lga chon nhd rhau.

Ndm 2013 ngodi viQc quan tam cii tao, ning c6p co sd hp tdng vir c6c co s6
kinh,doanh hi6n c6, FIEQT cfing dd quy6t dinh thu6 c6ng ty AHS cria H6ng Kdng
tu vAn k! thuat cho l(hu du lich bien de ti6n toi dich vu tai ddy dat ti6u chuAn I
sao. Bdn canh tl6 IIDQT cing tld ra nghi quyet ve viqc tu nim 2014 s6 thu6 chuy€n
gia nuoc ngodi qurin Ij Khu du l!ch bie-n r d hd rrg dieu hirnh Kidch san Hoi An de
n6ng cao ch6t lugng Iich i..u. Ban ki6m sodt cho ring cdc quydt dinh trCn crla
HDQT hodn todn ph hqp v6i xu the phdt ui€n cua nen kinh te vir v6i muc dich ld
d6 ning cao hi6u qui kinh doanh cira Cdng ty.



/

,_- Jro.B_,rA- 2013 tuy kiit qu6 kinh doanh cria C6ng ty c6 phdn du lich _ dich
yu Hoj 

.A" chua dat duoc. hiu het c6c chi ti€u md DHC5 ia pne auy6t, rh,mg quu
thuc td hoar d6ng, Ban kiem sodt d6nh gi6 hoat d0ng cta HDeT trong nem 201t ld
hiQu qua vd c6 su ph6i hqp ch6t chc vdi"Ban didul;h. -

3. C6ns t6c lao d6ns ' tidn luo.ne

Tinh diln ngdy,3 l/1212013 tdng so lao dgng dang lim viec tai C6ng ty ld 523
nguoi. Trong nam sd lao ddng ruyen moi la 5 t nguol ud so iao dqng giam ta tZ
nguoi. Ran kidrn sorit nhdn rhdy vi€c su 11ung. OO rri tao dong ru Cor;iy den cdc

"y 
,q,hTI vi6n ld phir hgp v6i quy rno hoat dong.hidn rai vd ddp irng duoc y6u

c6u thyc hiQn nhiQm vg chuy€n m6n duoc giao, da so nguoi lao dong taicdc don vi
thdnh vi€n trong c6ng ty th6n thi€n v6i kh6ch hdng.

, Thu nlrip binh qu6n hien rai cua Cong ty lklong lini ddn rhu nidp cua Ban
Dieu_hanh1 Ia: 5.337.000 dong,rhdng, d6i voi hoD dong lao dQng rhoi ru thu nhdp
thap hon. Qua kiem rra rai cdc co sd. Ban kidm sodt nhdn rhdy binh quan rhu nldp
tai c5c don vi thdnh vi6n ld knri ddng dAu. Nhu vay cO ttr6 thiy ring thu nh6p binil
qudn cria ngudi lao dong tai cdc don vi thanh vi€n dang thuc hi€n kh6 kich thich su
cong hien va tam huy€t Iam vidc crla ngudi lao d6ng tai cric don vi thdnh vi€n. 1u
thuc t6rdy. Ban ki€m sodt ki€n nghi HDQT cing v6i Ban didu hdnh s6m x6y drmg
quy ch6 trA lucn.rg vd thu6ng phi hqp v6i hi6u qui cOng vi6c tai tirng dor vi thdnh
vi6n, cdn tai c6c don vi thfuh vi€n thu nh6p cta ngudi lao tldng cdn thi6t phrii can
cu vdo hi6u qui c6ng vi6c cria tiing b0 phdrr.

Cong rdc ddo rao n6ng cao n6ng luc chuldn mdn de ddp ung 1eu cdu cong
viy^c trong ndm qua, theo nl6n x6t cria Ban kiem sodt Id chua duoc chri yl ndng cao.
Trong nim 2013 m6i chi c6 6 c6n b6 duoc tham gia ddo tao ngodi c6ng ty (05 car
b6 tham gia tdp hu6n c6ng r6c quan tri doanh nghiCp vd 0l gl6m Oi5"-co sO tt u-
gia kh6a dio tao ,rd kh6ch 

"4n 
- du lich). Sau UriffoQr Oa cZ c6c quy6t dinh thu6

chuy6n gia nu6c ngoai_tham,gia quin lj tai Khu du lich bi6n vd Khrich san H6i An
nham mqc dich tien den chat luong dich.vu theo ti6u chuin eu6c tii thi vi6c dio
tao vi nAng cao ndng luc chuy6n m6n cAn dugc h€t suc coi trong. Ngodi viec td
chric nhi6u hnn niia.c6c kh6a hgc Gp trung vdi n6i dung thi6t thuc ngodi ph4m vi
Cdng ty, thi Ban didu hdnh c6n c6 nhirng dinli hu<rng ,d y6u cdu moi ngudi lao
dQng qai t6t c6 c6c b6 ph6n ph6i thuong iuyen tu hoc hOi t6t trep vOi ddo tao tai
chd dG ndng cao kh6 ning chuy€n mon nhim ddp img duoc t6t nhi6m vu duoc
giao.

4, C6ne tic aliu tu XDCB vir mua sim tii sin
C6 th6 n6i kii tir khi C6ng ty dugc c6 phan hOa d6n nay thi chua ndm ndo

c6ng t6c d6u tu XDCB vd mua sim tiri s6n duoc EHCD vd HDQT quan t6m nhidu
nhu n6m 2013. T6ng gi6 tri ddu tu XDCB vd mua sim tdi san trong nim 2013 dd
duqc EHCE ph€ duyQt ld: 70.882 triQu tldng tuong duong vdi 88,6% v6n didu 16

hi6n c6 cria Cdng ty.



Ban ki6ra so6t da ki6m tra thri tqc ddu tu XDCB vd mua s6m tdi san tai t6t ca
cric don vi-.Chung roi nh{n thdy h6 so tai t6t c6 circ hqrlg muc adu t" XOCA ,j
mua sam rai san deu ddy du.cdc rhri ruc phdp ly vir ru1et doi tuen thu cdc our che
d,"9, q,rl dinh trong_Luqt Edu rhau. Cong rric ro chirc lua chon nfra rnir, ,Oiflir,
cham thau vd tridn khai thi cdng duoc thuc hi€n chAt chc vd dirng lu6t. Theo chrjc
nang, tham quyen cua minh vd theo dlng c6c quy dinh hi6n hdn]r cfing nhu quy ch0
tdi chinlr cua Cong ry dd ban hanh. HDeT di^ phe duyir kip thoi cdc Irrg rnu. di,
tu dd Ban dieu hiurh rri6n khai rhuc hi6n. Tong gia rri diu ru rong nim 201 I de
hodn thdnh lir 64.785 tri€u ddng dat gt, yo so vOi t6 houch dd duoc DHCD phO
du1 dr.

, Qua ki6m tra c6ng t6c XDCB vd mua s6m tdi s6n, Ban ki6m so6t c6 m6t s6 V
ki6n sau:

, . -Pd.lqni Ban dieu hdni cdn co ni irng bdo cdo rd \a chi rier hon ri rinh cap
bdch.-cdn thiet phdi dp dung hinh thr?c chi tlinh thdu hay chdo giri canli tranh. .. d6
trini HDQT phC duyct .

, - Nhu tr6n chLling t6i da nhan xdt: t6t cit c6c hang muc tlAu tu XDCB vd mua
sim tdi sdn ddu rhuc hi€n dung rheo Ludr Ddu rhiu. Hidn nay Luir Ddu rhau qu1
dlnh: goi 

th.au"duO] 
5 ry VND co th6 rip. dung co. chd chi din-h thiu. \du rip dtrnts

theo dieu kloin nay trong Lu6r Ddu rhiu rhi phrin lon cac hang muc dang vd se
tridnl<hai_tai Cong ty diu co the 6p dung hinh ihric chi dinh thiri. EiAu nay"c6 thi!
ddn d€n 

-chung 
ra co th€ chua lua chon duoc nha thiu t6t nhdr v6i giri phn hqp n}lir.

Dq viy Ban ki6m sodt ki6n nghi IIDQT chi dao Ban diiu hirni ,dn xa1 dLmg eu5
che mrii r d viic thuc hidn diu ru XDCB.va mua sam rai san. rrong aO .a, f"a, ,O
r i chi 

.tiet hon nria pham vi va th6m quyin ph€ duydr de phi hqp ion v6i qu1 rnd
hoat dong va tinh chat cia CoDg ty cO pnan au tich dich vu H6i An.

- Sau khi hodn thdnh diu tu XDCg vd mua s6m tdi s6n theo ph€ duy6t cia
EHCD nim 2013, co sd vdt ch6t vd Ai san tai t6t cii c6c tlon vi thani vi6n ddu r6t
khang trang vd deB dC. DAc biCr rai Khu du lich bi€n vd Kh6ch san Hdi An dd tii5p
c6n d€n ti€u chu6n 5 sao ( chua tinh d6n cdng t6c quan ly ). Do viy Ban kidm sorit
kien nghi .Dl-lCD va ITDQT rrong rdi nam roi chi rem xer phe duy6t diu rLr XDCB
va mua sam tiri sdn doi roi cdc hang muc rhdt sg cin rhi6t. HDeT ra Ban dieu
hanh can dinh huong d6n t6t ci nguJ lao d6ng trong Cdng ty d6 nAng cao f thric
su dung r d klai thdc r6i da hieu qua dd duoc diu ru.

5. e6ns tic tii chinh - k6 toin
Chring t6i d6nh gi6 c6ng t6c tdi chinh ki5 toen tai C6ng ty dang duoc tri6n

klai, hoat d6ng r6t hi6u qui vd khoa hoc. Hdng quj b6 phan k-ti to6n tai v6n phdng
Cdng ty d6u thqc hiQn c6ng t6c ki6m tra vd girim'sdt n6i b0 tai t6t c6 ciic dcm vi
thdnh vi6n. Ktlt thirc c6c dot ki6m tra ddu c6 th6ng b6o 16 rdng d6 cdc don vi bidr.
Thuc hiQn tt5t dieu ney dd giirp cho Ban didu trantr n6m srit 

"duoc 
hi0u qu6 hoat

dQng cira c6c don vi trong hdng quy, gitp cho crlc don vi phdng ngira vir khic phuc
duoc nhirng sai s6t, tr)r d6 hi€u qui kinh doanh tai c6c don v! co sd duoc ndng cao.



Phdng rdi chini - k6 roin egng ry da thuc hi€n t6t ch6 d6 b6o crio dinh kj,theo quy dinh doi voi cons tv.;errl v6j..corg ia"-rr""rr',."i r.J i"a, orq" thuc hi6nddy du vd rd rang rheo durig c{ic qu1'che hi€n-h,rnh."- 
'

6. Cic c6ne vi6c khrc
Tu HEeT d6n Ban diAu hanh c0ng nhu moi ngudi lao d6ng d6u x6c dinlhidu kinh doanh la Lronq tiim trong,,q.i Loar a6ng;ua?;;;,; t#,;; [;re,;,luon quan ram ddn! viin neuoi rao aqrg;hurn 9:a.i. ffi'r,".'i"a, rhe xd hdi,hoar d6ng vi cong done n_hi: rhuc r,i+ irr."e ,ii" piu;;';"r;;'.r. ba me VidrNam anJr hirng, r6p quv den crn drip ngfiia. ,rg- no iorg ili" ui"ili, nrorg .uu ua,,Iri... To chic cdc hoar donc vdn.hoa _ van nlhe _ ,freilro piu.lu doi song rintrthdn cua nguoi lao d6ng rido eiLtp.cho nguJ tao iOr*'rr,i*;ir'n"n rrong congtac chuyen mon cua rninh ra rir-ip'cho ,g,iJ rr" io*'""j'i;i; ,r, ,*r, rhem gin

9:l:] ., c:ic hoar dong r6n ."lrj plT ,ir" o. eijp .i" hiil:;r.r, cons iy dephon trong c|ng dong cing nhLr rrong long.lu khd"chi
TrCn d6y ld bdo crio cua Ba --.,

:li cj",,v 
"a 

pr,i, ; il; :i[f i'f;JH ?:."?,'#"li,ff il"# ti,iEHCE th6ng qua n6i drurg b6o c6o trCn.

^. . 
Ot:l chric EHCE thudng ri€n nam 2014 cua Cong ty cii ph6n Du lich _Dlch 4r Hei An Lhanh cong 16r clep. chuc todr -d ;; ;i;'.;;; ;. il: l;thdnh c6ng!

Tr6n trong c6m on!

TTM. BAN KIEM SOI,T
TRLTONG BAN

'-'-?]u--'--
Hd Th6i Ba



CONG TY CP DU LICH
HOI AN

Sd : l0 /TT-HDQT

Noi nhin :

- Nhu tren
- Luu V'I

DICH VU CONG HOA X,i HOI CHO NGHiA VIET NAM
D6c lip - Tu do - Hqnh phric

- -----------------&---------.
H6i an, ngir, 04 th6ng 03 ndm 201.1

TOTRiNH
( I//\' biAu qulrt thing quo Bao ctio tdi chinh dA ki1u tuAn ndm 2A13 )

Kinh gui : Dai hQi cl6ng c6 d6ng C6ng ty CP Du lich Dich vq HQi an
- CIn ct Di6u lQ t6 chr?c vir hoat d6ng hi€n h?inh cia C6ng lv CP Du lich Dich

vu H6i an ;

- Cin cr? 86o c6o tdi chiDi nAm 20ll de dugc.kiim todn boi Cong ty I-NHH
Ki6m todn vd K6 t6an AAC Dd Ning di.dutrc gui d5n quj cd d6ng vd ding tai roin
v6n tai Website Cdng q ( lrang quan hC cd d6ng )i

H6i d6ng qurin 1r! C6ng t-v kinh t nh Dai hdi d6ng cd d6ng rhdng qua 86() c6o
tai chinh lonp hgp ninr 201 t loi cdc.o lidu co ban nhu.cu :

l. l6ng tdi srin d6n 31/1212013
Trong d6 :,
-l 

di sdn ngdn h4n
Tdi sin ddi han

2. T6ng ngu6n v6n d6n 31/12/201
Trong d6 :

Nq piAi tle
Ngu6n v6n chu sd hAu

3. Kiltquri hoat cl6ng kilh doanh
+ TOng doanh thu thu6n

138.520.102.473 d

24.540.460.281 d
113.979.642.186 d

138.520.102.,173 d

chi6m : 17,72%
chi6m : 82.28%

l:

Trong d6 :

Doanh thu ben harg vd cung cdp dich vu
Doanh thu tu ho4t ddng tdi chinh
Doanh thu hoqt dong khic
+ T6ng loi nhuan ftudc thue
+ l'huo TNDN phai nop
+ t,0i nhuan sau thue
+ La1C0 Dan tren moI co ptllcu
+ fj suit lgi ntruin sau thud tron doanh thu :

I \ suil Illi nhuan :,au lhu; lr;n \ on chu so hiru

l'i,r 'rl'

31.132.624.869 d chrim 22.47%
107 .381 .417 .601 d chi6m 77,53%

151.655.34,1.,198 d

t41 .225 .901 .634 d
2.738.036.368 d
i.692.400.496 d

27.962.082.091 d

7.313.,159.838 d
20.648.622.255 d

2.5lir d/cP
13,5 5%
r8,43 %
t4.9t%

NG QUAN TRI
TICH

"r"..i1;;.'";liri
vAN BAN



CONG TY CP DI] I,ICH DICH VI]
HOI AN

---+ * 'r---
56 : 12 /TTIIDQT

b. Trich 3% qu! du phong tdi chinh :

c. Trich 10% quy ph6t t en kinh doanh :

d. Trich 7To quy khen thudng vd phiic lni :

Trong tl6 :

Noi nhin :

- Thu kyi HDQT
- Luu vin thu
- Luu k6 to6n TC

Loi nhuan sau thue duoc rham gia phdn phoi:
a. Phdn chi trd co ruc t8ooot ;

\4uc co luc tren rnot co phidu :

CONG HOA XA HOI CHi] NGHIA VIET NAM
Ddc lep Tu do Haph phric

H6i an, ngdy 01 thdng A3 niim 2011

618.709.177 ddng
2.062.361.925 ddng
1.4213.655.447 tI6ng

Quy thuong HDQT-BKS-BEH : 288.73L089 d6ne

Qu! khen thudng'C6ng ty : 288.71 1.089 d6ni
Quy phLic lqi C6ng ty 

- ' :. 866.193.269 ddni
(Bao g6m qui hwt tr[, phitc loi c6ng d6ng vd phtic lqi C6ng ry )

nam

NG QUAN TRJ

tra

TICH

PHTIoNG AN pTTAN PH6I LoI NHUAN
VA CHI TRA Co TUC NAM 2013.

- Cnn cr? Eidu 1€ t6 chirc vd hoat d6ng cua C6ng ty Cd phdn Du lich Dich
vu HOi an :

- CEn cu Qul chd tai chinh s6 4ll2012/QD-HDQT ngdy 3l thdng l2 nAm
2013 cira Hdi ddng quan 1rj C6ng ty CP Du lich Dich vu H6i an ;

- Cdn cu Nghi quyCt Dai h6i ddng c6 d6ng thudng ni€n niim 2013 c[ra
Cong ty CP Du lich Dich vu H6i an ;

-Cfu cu k6t qua kinh doanh cria C6ng ty CP Du lich Dich vu H6i an nim
2013 (56 li6u BCTC tld duoc ki6m to6n boi COng ty TNHH Ki6m roAn var KC
t6an AAC Dd Ning );
. Nay, HDQT C6ng ty CP Du lich Dich vq HOi an kinh trinh Dai hoi ddng

c6 d6ng Phuong 6n ph6n phdi Ioi nhuan sau rhue \a chi tra co tuc nAm 2013
nhu sau :

20.623.649.250 t!6ng
16.498.919.400 .l6ng

2.062 dtcP
DA 4n img dAt I biing ti€n mdt : 1.200 d/CP
Dot II: 862 d/CP, dU'ki€n chi trct bang td phieu theo phrong an fing tdn tli€u l€

N YAN BAN



C6NG TY CP DL LICH DICH vU CONG HoA )L{ HOI CHU NGHiA VIET NAM

DlI KIEN PHTIONG AN PHAN PHOI LgI NHUAN
VA CHI TRA CO TTIC NAM 2OI4

- Can cu Dieu Ig to chuc va ho4t d6ng cia C6ng ty C6 phdn Du lich Dich
ru Hoi an:

- CEn cir Quy ch€ tdi chinh s6 41/2012/QD-HDQT ngdy 3l thang 12 nnm

2013 cua Hoi d6ng qudn tri C6ng 1y CP Du lich Dich vu Hdi an ;

- Cdn cri bin du thao kC hoach kinh doanh nim 2014;
Cong rl CP Du lich Dich vu Hoi an kinh trinh Dai hQi co dong ban ke

hoach phdn ph6i loi nhuan vd du ki6n chi trd c6 tuc ndm 2014 nhu sau :

HOI AN

S.5 : iJ /TT-HDQT

Lni nhu6n sau thu6 tham gia phan ph6i
a. Phan chi tra c0 ritc (7 5%)
Mtc cd tirc tren mot c5 phiiiu
b. Trich 3% qu! d1t phdng tii chinh
c. Trich I 5% qu! ph6t tricn kinh doanh
d. Trich 7% qui khen thuong var phric loi
Trong d6 :

Qui thucng HDQT-BKS-BEH :

Noi nh{n :

- Thu kf HDQT
- Luu vdn thu
- Luu k6 to5n TC

D6c lAp Tlrylq EaqhjlluE

H6i an, ngd1, 01 thdng a3 ndm 20ll

22.902.000.000 tldng
17.176.500.000 tI6ng

2.147 dlcP
687.060.000 d6ng

3.43 5.300.000 ddng
1.603.140.000 d6ng

320.628.000 d6ng
320.628.000 d6ng
961.884.000 d6ng

tB,to gon . Quj huu tri, Qui phic lqi cgng dAngfi qui phtic lqi c6ng ry^ )

Cd ttc nnm 2014 du ki6n chi trd bing tidn m4t. duoc chi tra thirnh hai dor,

dor I du kien thLrc hiin lrong qu) Ill 20t4. Thoi gian ra murc trm trng de nghi

Dai h6i diing c6 ddng giao cho Hoi dong quan tri Cong t) qulet dinh dua tr€n

kit qua kinh doanh cua Cong.tr .

Tr6n diy li du ki6n phuong dn chi tra co tuc ,phan phoi loi.nhu6n nim
2014 cla Cdng ty CP Du lich Dich vu HQi an trinn D4i hQi d6ng c6 d6ng ph€

duydt.

DONG QUAN TRI
U TICH

TN VAN SA.N



CONC TY CP DU LICH
HOI AN

CONC HOA XA HOI CHU NGHiA VTDT NAM
DOC LAP -TU. DO - HANH PHUC
-------------------&---

H6i an. ngiit,04 thAng 03 nAnl 201,1

DICH VU

Sd : C5 ITT-HDQT

TOTRiNH
rV v rhit lno Hni ding rluan rri vi BaD kiim ,o(;t notn 2ul1 l

Kinh eiri : Dai h6i al6ng c6 d6ng C6ng ty CP Du lich Dich vq HQi An

- Cin crjr DiAu 16 td chrlc vir hoat ddng hi€n hdnh cr'ia C6ng t)i CP Du lich Dich yu
HQi an ;

- Cin cu Nghi qul€tDai h6i dong co dong thuong.niin 20J3 ngal 09i03i2014 :

- Cin cu Brio crio t,ii chinh nim 2013 vd Brin k€ hoach kinh doanh nlm 201,1 cia
C6ng ty CP Du lich Dich vu II6i an :

Na\. ConF tr CP Du lich Dich ru Hoi an kinh lrinh Dri hoi dong co dong Bir-r iiu
thii lao HDQT vd BKS nim 2013 vd Du ki6n muc thii lao HDQT vd BKS nim 2014 nhu
sau :

LBrio crio thir lao HDQT vir BKS nim 2013:
Muc 7- Nghi qu),Ct Dai hOi cd ddng thuong rien nim 2013 di th6ng qua: T6ng mfc

thii lao LIDQT v,i BKS nim 2013 <luoc tinh bi[g 4% loi nhuAn kinh doanh tru6c thu€/ ... ,-]
Cdncf k6tquithuchiCnndm2013, COng t--\ de rhuc hien chi tra : ..,.,,
1.T6ng lltc thir lao cna IIDQT vir BKS : 1.121.000.000 d6r8 :., .,..,,:..
Trong do : '.1 . '.,,.,,,.,,,

+ Chu lich IIDQT : 21,1.009.000 dons . . i .:
(Binh quan : 17.834.083 drthring ) .' -.

+ Thdnh vi6n HDQT : 142.673.000 diing ..ld.LS
(Binh qudn : ll-889.417 d,"thdng )

+ Truong ban kiem soat
(Binh qudn : 12.010-750 d/thdng)

+ Thdnh vian Ban kiem so6t
(Binh qu6n : 8.007.083 d/thring )

2. l'6ng rnuc thucrng duoc phan ph6i theo quy
qua kinh doanh nim 2013, t6ng mfc thudng

: 1,14.129.000 ddne

: 96.085.000 dorrp

che hach toan tdi chinh C6ns tY vai thuc te ket
: 126.540.000 d6ng

3. T6ng chi phi phlrc vU cho hoal d6ng cna IIDQT vd BKS dh chi ndm 2013: .172 trieu dons
(Chi theo ch[ng tir thuc tC phit sinh )

II. Thdng qua mric thi lao cho HDQT vi BKS nim 2014:



l. Cdn ct xAc dinh thn lao HDQT vd BKS ndm 2013 :

Mric trich bing 4% tren loi niuan trudc rhut! TNON:
Loi nhu6n trud,c thu6 duoc can cu theo Kd hoach kinh dornh ndm 2014 .

2. Du kien t6ng muc thir lao nim 2014 l?i: 1.187.880.000 d6ng.
M*c thi lao chi tra cho HDQT \.)it BKS ld chi phi tnrdc thui, cric thiinh viAn HDQT

rd BKS chlu trdch nhi(m khai bdo vd n6p thui fhu nhap c.t nhan theo quy dinh cia phri.p
ludt .

3. Ti le phan ph6i :

* HDQT bing 70% t6ng mric thri lao, phin ptriii theo h6 si6 :
+ Chi tich HDQ I : H€ s6 :1.5
+ Clic thdnh vi6n : H€ s6:1,0
*Ban ki6m soil bing J092" t6ng mric thii lao. phin ph6i rheo h6,,6 :
+ Trudng ban : Hd s6 : 1.5
- Cdc thdnlr r ien : Hi .ii : 1.0

4. licn lhuon! duoc trich lheo Qu] chi rii chinlr Cong r1
5.. Cric khodn chi phi phuc ru hoat rldng cl'l HDQT vn BKS C6ng ty duoc thanh toAn

Quy ch6 tii chinh cia C6ng t) vd chfng tii thuc t6 phdt sinh.

Kinh triah Doi hoi don? cd dong phi duyir .

D6Nc QUAN TRI
TICH

Noi nhAn :

- Nhu tr€n
- Luu VT

/-:, | -r'-r--
i, .'. . '',1 -''ll .,,p,r,

NGUYEN VAN BAN
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CONG TY CO PTLAN
DU LICII _ DICH VU HOI AN

sd: ,44 rr/HDQr

CONG HOA XA HOI CH[] NGHIA VIET NAM
D6c lip Tu do H4nh phnc

HAi An , ngdy 07 thdng 03 ndm 2014

ro rniNn
DAI IIQI DONC CO DONG THTIONC NIEN NAM 20I4

tl v Sia doi Diert le rd chuc vd hoar dong cia Cdng ry.1

Kinh qiii: Dai hoi .Idne c6 .I6ng C6ng ty CP Du lich - Dich vu HOi An

- Cdn c ' LuQt Doanh ghi1p sii 60/2a05/QH1 l dwc Qua;c hQi nuctc C6ng hod Xd hOi Chn

nghia Viet Nam thdng qua tai khod )1 th6ng qua ngay 29/1 1/2a05;

- Cdn c1i Ludt Chimg khorin sii zOtzOOA/gnl I rtct Qutic hoi ntdc Cong hoii Xd hdi ChiL

nghTa ViAt Nam th6ng qra tai khod. XI th6ng qua ngay 29/06/2006;

- Cdn ct| Th6ng tu 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 c aBQ Tdi Chinh qui dinh'ri Quon
tri Cdng ty dp dUng cho cdc C6ng 0, dai ch ng,

- Cdn ct Diiu l€ tuj chtrc vd hoqt dQng cua Cong ry Ci phdn Du lich - Dich vu HAi An.

Thqc hien Th6ng tu 12112012/'fl-B'lC ngity 2610'7 /2012 ciaBd Tdi Chinl qui dinh vi

Quan rri Cong I) Ap dung uho cdc Cong ty d+r chrhg. Cdng ry cin sua doi Diiu le Cong r)

pht hqp vdi Th6ng tu ndy. Vi vay, Hoi iiong quritr trikinl trini Dqi hoi ddng c6 ddng th6ng

qua bAD Dtr thAo Diiu lA Cdng fi CP Du tich Dich vtt HOi an theo Th6ng ta 121/2012/TT'

BTC dinh kim. Bdn Di€u 16 mdi nd1 Ltray th6 ban Oiiu ld da ban hinh ogity 0310312012 vit
c6c Phu luc sta d6i kdm theo.

M6t s6 n6i dung thay d6i trqng yi5u trong Dg th6o Diiru tQ so vdi nQi dung t4i Diiu le

cua Cong ry da ban hiu$ dugc (rinh bd1 rai Bao cao rhay doi Diiu li r,ong t'iu dinh kiu.

Xin chdn thdnh cim onl

Noi nhAn:

- Nhu tr€n;

- Luu VP. HDQT.

tN vAN BAN


