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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

 

 

  Thông tin khái quát 

  Lịch sử hình thành và phát triển 

  Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

  Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý 

  Mục tiêu và định hướng phát triển 

  Rủi ro 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ 

Tên viết tắt  : Canthotourist J.S.Co 

GCN ĐKDN  : 1800155131  

Vốn điều lệ  : 50.000.000.000 đồng 

VĐTCSH  : 47.800.800.000 đồng 

Địa chỉ  : 50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Số điện thoại : (0710) 3824 221 – (0710) 3821 854 

Số fax  : (0710) 3810 956 

E-mail  : contact@canthotourist.vn 

Website  : http://www.canthotourist.vn 

mailto:contact@canthotourist.com.vn
http://www.canthotourist.vn/
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

1979 

1992 

2005 

Công ty Cổ phần Du Lịch Cần 

Thơ, tiền thân là Công ty Du 

Lịch Cung Ứng Tàu Biển Hậu 

Giang, được thành lập theo 

quyết định số 109/QĐ.UBT 

ngày 11/5/1979 của UBND 

tỉnh Hậu Giang cũ. 

Tháng 6 năm 1992, Công ty được 

chia tách thành: Công ty Du Lịch 

Cần Thơ và Công ty Du Lịch Sóc 

Trăng. Theo Nghị định 388 của 

Chính Phủ, UBND tỉnh Cần Thơ 

có Quyết định thành lập Công ty 

Du Lịch Cần Thơ theo quyết định 

số: 1373/QĐ.UBT.92 ngày 

28/11/1992. 

Công ty được chuyển đổi 

thành Công ty Cổ phần Du 

Lịch Cần Thơ theo Quyết định 

số: 4468/QĐ.UBND ngày 

30/12/2005. 

 Canthotourist đã vinh dự đón 

nhận danh hiệu “Dịch vụ lữ 

hành được hài lòng nhất” do 

báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức 

lấy ý kiến của người tiêu dùng 

trong nước. 
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2006 

2009 

Công ty cổ phần Du lịch Cần 

Thơ được Sở Kế hoạch Đầu 

tư TP. Cần Thơ cấp Giấy 

đăng ký kinh doanh và chính 

thức đi vào hoạt động từ 

ngày 08/05/2006 với số vốn 

điều lệ là 25.000.000.000 

đồng (Hai mươi lăm tỷ 

đồng). 

Công ty cổ phần Du lịch Cần 

Thơ thực hiện tăng vốn điều 

lệ lên 50.000.000.000 tỷ 

đồng (năm mươi tỷ đồng) 

2012 
Khai trương và đưa vào 

hoạt động khách sạn Hào 

Hoa và khách sạn Hậu 

Giang 
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Ngành nghề kinh doanh 

Hiện nay, Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ đang hoạt động trong các lĩnh vực sau: 

 Khách sạn và khu du lịch 

 Nhà hàng 

 Dịch vụ lữ hành quốc tế 

 Vận chuyển khách du lịch bằng đường bộ – đường thủy 

 Xuất nhập khẩu – Thương mại bách hóa 

 Xây dựng 

 Văn phòng cho thuê 

 Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cao tốc 

 Dịch vụ hướng dẫn, phiên dịch 

 

Địa bàn kinh doanh 

Công ty chủ yếu hoạt động trong nước, cung cấp dịch vụ du lịch cho du khách khắp 3 

miền Bắc - Trung – Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Ngoài ra, Công ty còn mở rộng hoạt động lữ hành sang các nước láng giềng, khu vực 

Châu Á và Châu Âu. 

 

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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Các đơn vị trực thuộc 

 

o Nhà hàng Hoa Sứ 

Khu du lịch Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 382 0717 

Website: http://www.nhahanghoasu.com 

Email: hoasusales@canthotourist.vn  

 

 

 

o Nhà hàng Hoa Cau 

04 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 382 2218 

Email: hoacau@canthotourist.vn 

 

 

 

 

 

o Nhà hàng Du Thuyền 

Công viên Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 381 0841 

Email: boat-rest@canthotourist.vn 

 

 

http://www.nhahanghoasu.com/
mailto:hoasusales@canthotourist.vn
mailto:hoacau@canthotourist.vn
mailto:boat-rest@canthotourist.vn
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o Khách sạn Hào Hoa 

6-8 Hải Thượng Lãn Ông, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 382 4836 

Email: haohoa-hotel@canthotourist.vn 

 

 

 

 

 

o Khách sạn Hoa Phượng 

12-14-16 Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 376 4108 

Email: hoaphuong-hotel@canthotourist.vn 

 

 

 

 

 

o Khách sạn Huy Hoàng 

33-35 Ngô Đức Kế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 382 5833 

Email: huyhoang-hotel@canthotourist.vn 

 

 

 

mailto:haohoa-hotel@canthotourist.vn
mailto:hoaphuong-hotel@canthotourist.vn
mailto:huyhoang-hotel@canthotourist.vn
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o Khách sạn Hậu Giang 

34 Nam Kì Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 382 1851 

Website: http://www.haugianghotel.com 

Email: haugianghotel@canthotourist.vn  

 

 

o Khách sạn Tây Hồ 

42 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  

ĐT: (0710) 382 3392 

Email: tayhohotel@canthotourist.vn 

 

 

o Khách sạn Quốc Tế 

12-14-16 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 382 2079 

Email: quocte-hotel@canthotourist.vn 

 

 

o Trung tâm Điều hành du lịch 

50 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

ĐT: (0710) 382 1852 

Email: canthotour@canthotourist.info  

Website: http://www.canthotourist.info 

http://www.haugianghotel.com/
mailto:haugianghotel@canthotourist.vn
mailto:tayhohotel@canthotourist.vn
mailto:quocte-hotel@canthotourist.vn
mailto:canthotour@canthotourist.info
http://www.canthotourist.info/
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

Khối  

Khách sạn 

Phòng  

Tài chính -  

Kế toán 

Phòng 

Tổ chức -  

Hành chính 

Khối 

liên kết, 

cho thuê 

Phòng KHNV 

Ban quản lý dự 

án, cty liên doanh 

 

Tổ 

thị trường 

 

Nhà hàng 

Hoa Sứ 

 

Trung tâm 

ĐHDL 

Phó Tổng  

Giám đốc 

Phó Tổng  

Giám đốc 

Phó Tổng  

Giám đốc 

Phó Tổng  

Giám đốc 

Phó Tổng  

Giám đốc 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN 

KIỂM SOÁT 

Cty TNHH Du lịch Quốc tế 

Cty TNHH Du lịch – Thương 

mại Sài Gòn Cần Thơ 

Trợ lý TGĐ 

Thư ký HĐQT 
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Công ty liên kết 

 Công ty TNHH DL - TM Sài Gòn – Cần Thơ 

- Địa chỉ: 55 đường Phan Đình Phùng, P.Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

- Vốn điều lệ: 10.525.576.216 VNĐ 

- Tỉ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ 50% như sau: 

 Góp vốn lần 1 năm 1994: 5.000.000.000 VNĐ 

 Góp vốn lần 2 năm 2006: 262.788.108 VNĐ  

- Tỉ lệ thực góp tại thời điểm gần nhất: 50%  

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại, Dịch vụ du lịch, lữ hành, hội nghị, nhà 

hàng ăn uống, xông hơi xoa bóp, karaoke, khách sạn, biệt thự và văn phòng 

 

 Công ty TNHH Du lịch Quốc Tế 

- Địa chỉ: 18 đường Hai Bà Trưng, P.Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ 

- Tỉ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ 50% như sau: 

 Góp vốn lần 1 bằng giá trị tài sản theo HĐ đầu tư KD KS Quốc tế ngày 01/08/2007 số 

tiền: 60.000.000 VNĐ 

- Tỉ lệ thực góp tại thời điểm gần nhất: 50% (vật liệu kiến trúc, tài sản trang thiết bị, thương 

hiệu nhưng chưa có biên bản định giá chính thức do đây còn trong giai đoạn dự án) 

- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng, kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, cho 

thuê mặt bằng làm văn phòng, cửa hàng cho thuê. Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 

Vận chuyển khách du lịch bằng đường bộ, đường thủy. Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, 

tàu cao tốc. Dịch vụ cung ứng lao động, tư vấn du học. Chăm sóc sắc đẹp, massage, kinh 

doanh hàng bách hóa. Dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

 Giữ vững vị thế của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ trong ngành du lịch, phấn đấu 

xứng đáng với danh hiệu “Một trong 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu Việt 

Nam”. 

 Cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ, tiện ích chất lượng. Đồng thời luôn 

quan tâm đến cung cách phục vụ khách hàng của cán bộ công nhân viên, đặt “Sự hài 

lòng” của khách hàng là nhân tố quan tâm hàng đầu.  

 Tối đa hóa lợi nhuận Công ty, đảm bảo ổn định về thu nhập và việc làm cho cán bộ công 

nhân viên cũng như thỏa mãn quyền lợi cổ tức thỏa đáng của quý cổ đông. 

 Mở rộng địa bàn kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới tư duy kinh doanh, 

nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng thị hiếu ngày một 

tăng cao của khách hàng.   

 

 

NIỀM VUI CỦA QUÝ KHÁCH 

 NIỀM VINH HẠNH CỦA CHÚNG TÔI 
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Rủi ro về kinh tế 

Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng đặc biệt 

to lớn đến ngành du lịch nói chung và Công 

ty cổ phần Du lịch Cần Thơ nói riêng. Có thể 

thấy trong năm 2012, tốc độ phát triển GDP 

chỉ đạt 5,03% - thấp nhất trong 13 năm trở 

lại đây. Vì thế tốc độ phát triển của ngành dụ 

lịch bị kéo tụt xuống như một quy luật tất 

yếu. Dự đoán trong tương lai, tình hình kinh 

tế sẽ có những bước hồi phục khả quan; thế 

nhưng do tình trạng biến động thất thường 

nên rủi ro kinh tế luôn là được coi là mối rủi 

ro lớn nhất của ngành du lịch. Vi thế, việc 

làm thế nào để có những chính sách, giải 

pháp đương đầu với rủi ro kinh tế luôn là một 

trong những quan tâm hàng đầu của Công ty 

cổ phần Du lịch Cần Thơ. 

 

Rủi ro về luật pháp 

Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần 

Thơ chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn 

bản dưới luật và các quy định khác liên quan 

đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của 

Công ty. Ngoài ra, Công ty còn chịu ảnh 

hưởng từ các chính sách, chiến lược của 

ngành Du lịch và Vận tải,... Những điều chỉnh 

của hệ thống pháp luật đang trong giai đoạn 

hoàn thiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động 

của Công ty. 

 

RỦI RO 
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Rủi ro đặc thù 

Rủi ro thị trường  

Thị trường du lịch hiện nay có 

nhiều sản phẩm và dịch vụ 

như lưu trú, lữ hành, nhà 

hàng, vận chuyển... với sự 

tham gia của nhiều doanh 

nghiệp cũ và mới đã làm cho 

Công ty phải đối mặt với sự 

cạnh tranh gay gắt trong thị 

trường này. Nếu không 

nghiên cứu kỹ nhu cầu khách 

hàng, đối thủ cạnh tranh, 

không nâng cao chất lượng 

quản lý, chất lượng phục vụ sẽ 

ảnh hưởng đến khả năng thu 

hút khách hàng, ảnh hưởng 

trực tiếp đến doanh thu và lợi 

nhuận của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro về thiên tai, dịch bệnh 

Thiên tai, dịch bệnh là một trong 

những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến 

doanh thu và lợi nhuận của ngành 

du lịch nói chung cũng như Công ty 

cổ phần Du lịch Cần Thơ nói riêng. 

Thiên tai xảy ra ảnh hưởng đến môi 

trường sinh thái tại các điểm du lịch, 

gây khó khăn cho vận chuyển, sinh 

hoạt, làm giảm lưu lượng khách du 

lịch. Dịch bệnh ở động thực vật 

không những ảnh hưởng trực tiếp 

đến dịch vụ ăn uống mà còn lây lan 

trực tiếp sang người với sự kiểm 

soát khó khăn; dịch bệnh là một yếu 

tố ảnh hưởng dến du lịch ngay tức 

thời khi nó xảy ra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro về nhân sự 

Ngành du lịch là ngành chú 

trọng vấn đề sử dụng nguồn lực 

con người, đặc biệt là nguồn lao 

động chất lượng cao. Để có thể 

đáp ứng được nhu cầu về chất 

lượng dịch vụ ngày càng tăng 

cao của khách hàng, Công ty cổ 

phần Du lịch Cần Thơ nói riêng 

và ngành du lịch nói chung 

đang phải đối mặt trực tiếp với 

khó khăn này. Tuy nhiên, Công 

ty luôn chú trọng giảm thiểu rủi 

ro bằng cách áp dụng các chính 

sách, chế độ lương thưởng hợp 

lý cho các lao động, tuyển dụng 

lao động thường xuyên, đào tạo 

nâng cao lực lượng lao động, 

lực lượng quản lý để nâng cao 

tính chuyên nghiệp, tăng năng 

lực quản lý, tạo điều kiện thúc 

đẩy sự phát triển của doanh 

nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro trên, hoạt động kinh doanh của Công ty còn chịu ảnh hưởng của các chính sách ngoại giao, 

chiến lược kinh tế và chính sách khai thác du lịch, cơ sở hạ tầng cũng như văn hóa và chất lượng môi trường 

sinh thái của từng địa phương. Bên cạnh đó, môi trường sinh thái còn chịu ảnh hưởng từ vân đề biến đổi khí 

hậu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Việt Nam là một trong 11 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất 

từ vấn đề biến đổi khí hậu. Các yếu tố trên đều có thể gây ra tác động đến tình hình hoạt động của Công ty.  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

  Tổ chức và nhân sự 

  Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

  Tình hình tài chính 

  Thông tin cổ đông 
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Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm: lưu trú, ăn uống, lữ 

hành vận chuyển và nhiều lĩnh vực khác. Dưới đây là bảng tổng hợp cơ cấu doanh thu trong năm 

2012 của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ  

Đơn vị tính: triệu đồng 

Khoản mục 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Giá trị  
Tỷ 

trọng  
Giá trị  

Tỷ 
trọng  

Giá trị  
Tỷ 

trọng  

Lưu trú 8.423  6,42% 8.630  8,21% 10.307  10,33% 

Ăn uống 60.684  46,25% 61.040  58,08% 62.211  62,32% 

Lữ hành, vận chuyển 16.411  12,51% 18.430  17,54% 16.203  16,23% 

Bách hóa - TM 4.053  3,09% 9.995  9,51% 7.154  7,17% 

Xuất nhập khẩu 36.731  27,99% -  -  -  - 

Doanh thu khác 4.608  3,51% 7.002  6,66% 3.949  3,96% 

Tổng cộng 131.210  100% 105.097  100% 99.823  100% 

 

 

  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

10,33%

62,32%

16,23%

7,17%

3,96%

Cơ cấu doanh thu năm 2012

Lưu trú

Ăn uống

Lữ hành, vận chuyển

Bách hóa - TM

Xuất nhập khẩu

Doanh thu khác
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Giai đoạn từ 2010 đến 2012, dễ dàng có thể nhận thấy lĩnh vực Ăn uống luôn chiếm tỷ trọng cao 

nhất trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Cụ thể đến năm 2012, lĩnh vực Ăn uống chiếm đến 

62,32% tổng doanh thu năm. Chiếm vị trí cao tiếp theo trong cơ cấu doanh thu là lĩnh vực Lữ 

hành vận chuyển chiếm 16,23% và Lưu trú chiếm 10,33%. Ba lĩnh vực trên liên tục là ba lĩnh vực 

chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm. Trong tình trạng nền kinh tế khó khăn, có nhiều biến động, 

Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ đã chủ động giảm thiểu rủi ro bằng biện pháp tập trung hoạt 

động kinh doanh vào các lĩnh vực có xu thế phát triển ổn định qua các năm, đồng thời giảm phân 

tán hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực chiếm tỷ trọng nhỏ.  

Giai đoạn 2010 – 2011, tổng doanh thu Công ty giảm 19,9%. Đến năm 2012, bằng nhiều biện 

pháp thay đổi, thích nghi, tổng doanh thu năm chỉ giảm 5,02% so với năm 2011.  

 

Lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực kinh doanh 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Khoản mục 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Giá trị  Tỷ trọng  Giá trị  Tỷ trọng  Giá trị  Tỷ trọng  

Lưu trú 1.100  18,37% 1.165  29,11% 818  34,87% 

Ăn uống 5.138  85,79% 3.811  95,23%   3.128  133,33% 

Lữ hành, vận chuyển -51  -0,85% -26  -0,65% 90  3,84% 

Bách hóa - TM -21  -0,35% -575  -14,37% -165  -7,03 

Xuất nhập khẩu 1.769  29,54%  - - - - 

Lợi nhuận khác -2.110  -5,23% -373  -9,32% -1.525  -65,00% 

Tổng cộng 5.989  100% 4.001  100% 2.346  100% 

 

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 giảm 41,38% so với năm 2011. Tỷ trọng lợi nhuận thu được 

từ lĩnh vực lưu trú, ăn uống và lữ hành – vận chuyển tăng dần qua các năm cho thấy việc Công 

ty tập trung vào các lĩnh vực này đã bước đầu mang về kết quả. Lĩnh vực bách hóa – thương mại 

và các hoạt động khác không đạt kết quả khả quan qua các năm khi liên tiếp không thu về lợi 

nhuận.  
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So sánh với kế hoạch năm 2012 

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu   
Kế hoạch  

năm 2012 

Thực hiện  
năm 2012 

So với  

kế hoạch   

TỔNG DOANH THU   120.000 99.823 83,19% 

Lưu trú   12.280 10.307 83,93% 

Ăn uống   74.450 62.211 83,56% 

Lữ hành, vận chuyển   19.100 16.203 84,83% 

Thương mại - Xuất khẩu   10.000 7.154 71,54% 

Doanh thu khác 4.170 3.949 94,70% 

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 5.000 2.346 46,92% 

 

Tổng doanh thu năm 2012 đạt 99,8 tỷ đồng, tương đương 83,19% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, 

do giá cả đầu vào cũng như các khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng cao đã ảnh 

hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty; thể hiện qua kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2012 chỉ đạt 

2,3 tỷ đồng, tương đương 46,92% kế hoạch năm. 
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Giải trình cụ thể từng lĩnh vực 

Lĩnh vực lưu trú 

Tình hình chung cơ sở lưu trú đa số cũ, nhỏ lẻ, bị cạnh tranh và không giữ được khách. Khách 

sạn Hậu Giang mới đưa vào kinh doanh trong quý IV, chậm so dự kiến 3 tháng. Nhưng được thị 

trường khách Tây chấp nhận, tình hình kinh doanh khả quan.  

Lĩnh vực nhà hàng 

Tình hình kinh doanh nhà hàng trong năm giảm sút do kinh tế lạm phát, giá cả đầu vào tăng, 

không ổn định, thị trường ăn uống cạnh tranh ngày càng tăng làm giảm khách alacarte. Sức mua 

giảm rõ rệt so với các năm trước, riêng tiệc cưới vừa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Sự cạnh tranh trong 

lĩnh vực ăn uống tại Cần Thơ diễn ra quyết liệt. Hiện tượng nhà hàng, quán ăn mở mới tại các 

tuyến đường mới khá nhiều, đã rút khách trong lúc thị trường sức mua giảm.  

Lĩnh vực thương mại – Xuất nhập khẩu 

Thị trường tiêu thụ bia Sài Gòn gặp nhiều khó khăn, các khách hàng thanh toán chậm nên hạn 

chế mở rộng thị trường, giá bán và nguồn bia của Công ty Bia Sài Gòn cấp không ổn định, các 

đại lý cạnh tranh quyết liệt, không hiệu quả. 

Lĩnh vực lữ hành – Vận chuyển 

Hoạt động lữ hành thị trường không ổn định, nguồn khách không tăng, công tác quản lý nội bộ 

chậm chấn chỉnh sắp xếp, công tác quảng bá tiếp thị chưa thu hút, nghiên cứu xây dựng sản 

phẩm mới còn yếu và thiếu, tính cạnh tranh chưa cao. Bên cạnh đó hoạt động của Chi nhánh Tp. 

HCM không hiệu quả, đã ngừng hoạt động trong tháng 6/2012. 
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Ban điều hành 

Thành viên Ban điều hành Chức vụ 

Ông Vưu Chấn Hùng Tổng giám đốc 

Ông Trương Văn Ngon Phó Tổng giám đốc 

Ông Hồ Duy Khánh Phó Tổng giám đốc 

Ông Ngô Tấn Khải Phó Tổng giám đốc 

Ông Lâm Thân Phó Tổng giám đốc 

Bà Phan Thị Diệu Huê Phó Tổng giám đốc 

Ông Lê Hiền Nhân Kế toán trưởng 

 

Lý lịch ban điều hành 

Ông Vưu Chấn Hùng – Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1956 

Số CMND:  360 008 024 

Địa chỉ:  87 Phan Đăng Lưu, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Trình độ học vấn: Đại học 

Số cổ phần nắm giữ:  153,804 cổ phần 

Tỷ lệ nắm giữ:  3.22% 

 

Ông Trương Văn Ngon – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh:  02/03/1958 

Số CMND:  362 184 142 

Địa chỉ:  30/50 Mậu Thân, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Trình độ học vấn: Đại học 

Số cổ phần nắm giữ:  12,100 cổ phần 

Tỷ lệ nắm giữ:  0.25% 

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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Ông Hồ Duy Khánh – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1955 

Số CMND:  360 909 302 

Địa chỉ:  W27, Đường 9, khu đô thị Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Trình độ học vấn: Đại học 

Số cổ phần nắm giữ:  7,400 cổ phần 

Tỷ lệ nắm giữ:  0.15% 

  
 

Ông Ngô Tấn Khải – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 17/03/1964 

Số CMND:  360 987 279 

Địa chỉ:  M10 Khu dân cư 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Trình độ học vấn: Đại học 

Số cổ phần nắm giữ:  2,000 cổ phần 

Tỷ lệ nắm giữ:  0.04% 

 
 

Ông Lâm Thân – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 17/01/1957  

Số CMND:  361 897 574 

Địa chỉ:  119 Trần Việt Châu, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Trình độ học vấn: Trung cấp chuyên nghiệp 

Số cổ phần nắm giữ:  162,500 cổ phần 

Tỷ lệ nắm giữ:  3.4% 
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Bà Phan Thị Diệu Huê – Phó Tổng giám đốc 

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1979 

Số CMND:  361776514 

Địa chỉ:  26/10/91B Hẻm 28, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Trình độ học vấn: Đại học 

Số cổ phần nắm giữ:  2,300 cổ phần 

Tỷ lệ nắm giữ:  0.05% 

 

Ông Lê Hiền Nhân – Kế toán trưởng 

Ngày tháng năm sinh: 22/08/1967 

Số CMND:  361 076 153 

Địa chỉ:  54/4 Hùng Vương, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Trình độ học vấn: Trung cấp chuyên nghiệp – Chuyên ngành kế toán 

Số cổ phần nắm giữ:  Không có  

 

 

 

Những thay đổi trong Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành Chức vụ Nội dung thay đổi Ghi chú 

1 Bà Võ Ngọc Mai Kế toán trưởng Miễn nhiệm Nghỉ hưu theo luật 

2 Ông Lê Hiền Nhân Kế toán trưởng Được bổ nhiệm  

3 Ông Ngô Tấn Khải Phó Tổng giám đốc Được bổ nhiệm  

4 Bà Phan Thị Diệu Huê Phó Tổng giám đốc Được bổ nhiệm  
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Số lượng cán bộ công nhân viên – Chính sách đối với người lao động 

 

Bảng thống kê số lượng cán bộ công nhân viên 

(Danh sách chốt ngày 31/12/2012) 

STT Tình hình lao động Số người Tỷ lệ 

I Phân theo trình độ lao động 360 100% 

  Cao đẳng, Đại học, trên đại học 100 27,78% 

  Trung, sơ cấp 53 14,72% 

  Phổ thông 207 57,50% 

II Phân theo tính chất hợp đồng lao động 360 100% 

  Lao động dài hạn  336 93,33% 

  Lao động có thời hạn 24 6,67% 

  

Công ty có tổng cộng 360 lao động; trong đó lao động có trình độ Đại học và cao đẳng 100 

người, chiếm 27,78%, trình độ trung cấp 53 người, chiếm 14,72% và trình độ phổ thông 207 

người chiếm 57,50%. 

  

27,78%

14,72%

57,50%

Trình độ lao động

Cao đẳng, Đại học, 
trên đại học

Trung, sơ cấp

Phổ thông

93,33%

6,67%

Tính chất hợp đồng lao động

Lao động dài hạn 

Lao động công nhật
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Chính sách đối với người lao động 

Chính sách việc làm 

- Trong lĩnh vực quản lý: các cấp quản lý rà soát và chuẩn hóa các chuẩn mực kinh doanh 

và áp dụng cho ngay đơn vị, lĩnh vực phụ trách. 

- Có các chính sách khuyến khích nhân viên học tập và vận dụng kiến thức chuyên môn 

vào công tác, nghề nghiệp để nâng cao tính chuyên nghiệp. 

- Tổ chức rà soát và đánh giá hiệu quả của cơ cấu tổ chức. 

- Nâng cao chất lượng lao động bằng tuyển dụng mới, đào tạo, đào tạo lại, luân chuyển, 

đánh giá công tác theo tiêu chuẩn, thực chất. 

- Lấy năng suất lao động làm cơ sở để định biên và mức thu nhập của người lao động. 

- Luôn tuân thủ chế độ làm việc, thời gian nghỉ ngơi hợp lý theo đúng quy định của Luật 

lao động. 

 

Chính sách lương 

Công ty có chính sách động 

viên: tiền lương, khen 

thưởng, và thăng tiến thực 

chất, mạnh dạn giao nhiệm 

vụ và ủy quyền cho đội ngũ 

trẻ, năng động. Chính sách 

lương, thưởng đảm bảo 

khuyến khích sự đóng góp 

của người lao động vào 

hiệu quả hoạt động của 

toàn công ty. 

Chính sách đào tạo 

Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng 

cao trình độ đội ngũ lao động toàn công ty. Thông qua nhiều 

hình thức đào tạo và huấn luyện, một năm công ty tổ chức 

trên 100 lượt người với trên 300 ngày học. Các nội dung tập 

trung đào tạo: quản trị chi nhánh, bếp, nghiệp vụ lễ tân, 

nghiệp vụ bảo vệ, PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm… Nhân 

viên sau học tập đóng góp lao động ngày càng chất lượng hơn. 

Song song, công ty tổ chức các lớp huấn luyện để nâng bậc 

nghề cho công nhân viên chức đến hạn nâng chỉnh lương. 

Chính sách đào tạo là một trong các chính sách đầu tư phát 

triển cho nguồn nhân lực của công ty.  
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Trong năm 2012,  Công ty tiếp tục thực hiện các dự án theo kế hoạch, đồng thời tiến hành chủ 

trương thực hiện các dự án mới trung và dài hạn.  

1. Thực hiện các dự án 

 Công trình khách sạn Hậu Giang: đã xong đưa vào kinh doanh 54 phòng, đạt chất lượng. 

Quyết toán vốn đầu tư khoảng gần 25,806 tỷ đồng. Vào đầu tháng 4 được Tổng cục Du lịch 

cấp chứng nhận khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao. 

 Khách sạn Hào Hoa: Xong công trình, bàn giao cho Ban Giám đốc khách sạn vận hành, 

khai trương ngày 27/12/2012. Vốn đầu tư quyết toán khoảng 10 tỷ đồng. Vào đầu tháng 4 

được Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch Cần Thơ cấp giấy công nhận đạt tiều chuẩn 2 sao. 

 Nhà hàng Hoa Sứ: Hạng mục nhà bếp trung tâm: đã thông qua thiết kế sơ bộ với Ban 

Tổng Giám đốc (lần 3) và đang làm thiết kế chi tiết. 

 Văn phòng Manulife: Theo trả lời chính thức của Manulife không thuê tiếp tục tòa nhà, 

Công ty đang tìm đối tác cho thuê tiếp.Đang bố trí lại nhân sự của bộ phận quản lý. 

 Nhà hàng Hoa Cau: Tìm được đối tác giao khoán kinh doanh nhận khoán 70 triệu đồng/ 

tháng chưa thuế VAT. Nội bộ chỉ nhận tối đa theo chỉ tiêu kế hoạch giao 50 triệu/ tháng. 

 Khách sạn Hoa Phượng: đang cải tạo phần nội thất để cân chọn phương án cải tạo đồng 

bộ trong năm 2013. 

2. Công tác nhà đất 

 Đã trả tiền mua căn nhà số 2 Trần Quốc Toản theo Quyết định bán của UBND thành phố, và 

nhận giấy phép xây dựng khách sạn Quốc Tế. 

 Khu đất 13.500m2 tại Khu Du lịch Cái Khế: Sở Tài nguyên đang xử lý trình UBND TP về tiền 

thuê đất cho Khu này. 

 Liên hệ sở Tài nguyên và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà trên đất tòa nhà Sông Hậu và 

khách sạn Hậu Giang, khách sạn Hào Hoa, tòa nhà Việt Hương. 

 Phương án đền bù Khu Du lịch Cái Khế đang chờ UBND quận Ninh Kiều thông qua. 

3. Đầu tư vào Công ty liên kết 

Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn – Cần Thơ: 5.262.788.108 đồng (tương đương 50% 

Vốn điều lệ) 

 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 
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Tình hình tài chính 

(Đơn vị tính: triệu đồng) 

  2011 2012 Tăng / Giảm 

Tổng giá trị tài sản 79.191 98.743 24,69% 

Doanh thu thuần 102.877 98.322 -4,43% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.979 1.813 -39,13% 

Lợi nhuận khác 1.023 533 -47,93% 

Lợi nhuận trước thuế 4.002 2.346 -41,38% 

Lợi nhuận sau thuế 3.078 1.854 -39,78% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả trả cổ tức (%) 72,65% Chưa thực hiện - 

 

Doanh thu thuần Công ty giảm 4,43%. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 39,13%, thêm 

vào đó là việc chi phí giá cả đầu vào và các khoản chi phí  tăng cao đã góp phần làm giảm 41,38% 

Lợi nhuận trước thuế và giảm 39,78% Lợi nhuận sau thuế so với năm 2011. Bên cạnh đó, Tổng 

tài sản tăng 24,7% chủ yếu là do nguồn tài sản dài hạn tăng nhiều trong năm 2012.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tổng giá trị tài sản Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh
Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế

2012 98,744 98,322 1,813 533 2,346 1,854

2011 79,187 102,877 2,979 1,023 4,002 3,078

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2012 2011
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Các chỉ tiêu tài chính 

 

  ĐVT 2010 2011 2012 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán        

Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) Lần  1,11 1,18 0,57 

Hệ số thanh toán nhanh (lần) Lần 0,83 1,12 0,42 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn        

Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần) Lần 0,37 0,36 0,47 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần) Lần 0,58 0,56 0,89 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động        

Vòng quay Hàng tồn kho (vòng) Vòng 46,07 34,71 51,14 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) Lần 1,60 1,30 0,99 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời        

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần 

% 4,12 2,99 1,89 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở 
hữu (bình quân) 

% 10,51 6,07 3,60 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
(bình quân) 

% 6,45 3,87 2,08 

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

% 4,22 2,90 1,84 
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Bảng thống kê tình hình cổ đông 

(Danh sách chốt ngày 01/04/2013) 

Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 

Trong nước  4.351.232  91,03% 

Cá nhân                  1.701.977  35,61% 

Tổ chức                   2.649.255  55,42% 

Nước ngoài 428.848  8,97% 

Cá nhân                     428.848  8,97% 

Tổ chức                              0 0,00% 

TỔNG CỘNG 4.780.080  100,00% 

 

Hơn 91% số cổ phần hiện nay của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ thuộc quyền sở hữu của các 

cá nhân và tổ chức trong nước. Cổ đông lớn nhất hiện đang sở hữu 2.000.000 cổ phần, chiếm 

41,84% tổng vốn điều lệ Công ty là Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước. 

 

  

 

  

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

91,03%

8,97%

Trong nước Nước ngoài

48,89%51,11%

Cá nhân Tổ chức
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Bảng thống kê cổ đông lớn (trên 5%) 

Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 

Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh Doanh 
Vốn Nhà Nước 

2.000.000  41,84% 

Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung                371.280  7,77% 

 

 

Danh sách cổ đông sáng lập 

Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 2.000.000 40,00% 

Công ty TNHH Bao bì Giấy Việt Trung 321.280 6,42% 

Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ lớn 60.000 1,20% 

Vưu Chấn Hùng 153.804 3,07% 

Ngô Diệu Hưng 114.864 2,29% 

Du Kim Lăng 160.000 3,20% 

Lê Việt Hồng 21.760 0,43% 

Lê Thị Chiến 74.614 1,49% 
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 

 

 

  Hoạt động sản xuất kinh doanh 

  Tình hình tài chính 

  Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

chính sách quản lý 

  Kế hoạch phát triển trong tương lai 
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Trong bối cảnh khó khăn năm 2012, Ban điều hành Công ty vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ 

được giao cũng như nội dung các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 

cổ đông. Tuy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không mấy khả quan nhưng nỗ lực của Ban 

điều hành vẫn rất đáng được ghi nhận và biểu dương.  

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 

1 Doanh thu bán hàng và dịch vụ 102.932  98.376  

2 Các khoản giảm trừ 55  53  

3 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ 102.877  98.322  

4 Giá vốn hàng bán 94.692  89.304  

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 8.185  9.018  

6 Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính 770  963  

7 Chi phí tài chính 2.618 1.993 

8 Chi phí bán hàng 497  449  

19 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.486  5.100  

10 Thu nhập khác 1.395  537  

11 Chi phí khác 372  5  

12 Lợi nhuận khác 1.023  533  

13 Lợi nhuận trước thuế 4.002  2.346  

14 Thuế thu nhập phải nộp 923  492  

15 Lợi nhuận sau thuế 3.078  1.854  

16 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng) 651  392  

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

(Đơn vị tính: triệu đồng) Kết quả hoạt động kinh doanh 
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Điểm mạnh 

 Vai trò của Công ty trong các Hiệp hội tạo nên thế 

và lực trong hướng liên kết vùng, miền để khai 

thác tour trong và ngoài nước. 

 Công ty có lợi thế vị trí kinh doanh, thương hiệu 

công ty và của các nhà hàng, khu tiệc cưới, dịch 

vụ lữ hành được khách hàng bầu chọn.  

 Từng bước xây dựng cơ sở vật chất trong lưu trú, 

công nghệ nhà hàng tiệc cưới, củng cố đội ngũ 

và phương tiện hoạt động trong lữ hành chuyên 

nghiệp. 

 Công ty có các thành viên HĐQT có năng lực quản 

trị tốt và nhiều kinh nghiệm điều hành tại các 

Doanh nghiệp khác; đội ngũ cán bộ quản lý có 

năng lực và đội ngũ người lao động lao năm có 

tay nghề vững là nền tảng cho công ty có khả 

năng đối phó trước những tình huống. 

Điểm yếu 

 Sản phẩm dịch vụ chậm đổi mới, kém hấp dẫn so 

với các đối thủ; sự lan tỏa và chiếm thị trường 

của sản phẩm dịch vụ mới còn chậm.  

 Chất lượng lao động chưa tạo ra năng suất cao; 

các chi nhánh cho sắp xếp và phân công lại lao 

động thích ứng từng công việc, nhưng trong thực 

hiện chưa phối hợp, hỗ trợ linh hoạt giữa các bộ 

phận. 

 Công tác marketing và bán sản phẩm trong nội 

bộ chưa nối kết phối hợp tạo ra sức mạnh cạnh 

tranh với các đối thủ. Công tác tiếp cận khách 

hàng và Bán hàng thông qua kênh trực tuyến trên 

Internet còn hạn chế. 

 

Cơ hội 

 TP Cần Thơ từng bước thu hút đầu tư và mở ra cơ 

hội lớn khi sân bay Trà Nóc mở thêm đường bay 

miền Trung, Phú Quốc và quốc tế sẽ tạo sức thu 

hút đầu tư và thị trường du lịch phát triển tốc độ 

cao. 

 Các nhóm giải pháp ngăn chặn lạm phát của Chính 

phủ tác động tích cực trong các lĩnh vực then chốt 

sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp định hướng phù 

hợp, điều chỉnh mô hình hoạt động hiệu quả hơn. 

 Doanh nghiệp du lịch các tỉnh ĐBSCL có những 

chuyển động trong chương trình xy dựng sản 

phẩm không trùng lắp và tăng cường liên kết khai 

thác lợi thế vùng, trong đó trọng tâm liên kết thực 

hiện tour Outbound là cơ hội lớn để Cần Thơ trở 

thành điểm trung tâm tổ chức. 

Nguy cơ 

 Kinh tế 2013 còn biến động, chưa ổn định, giá cả 

còn diễn biến phức tạp. Cạnh tranh để tồn tại 

trong thị trường sẽ quyết liệt hơn các năm trước 

khi tình hình “cung lớn cầu”. 

 Các thay đổi về chính sách thuế, lãi suất, tiền 

thuê đất, đền bù giải tỏa theo quy hoạch, tiền 

lương...không ổn định sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động của Công ty đang kinh doanh và đầu tư. 

 Sự thiếu năng động trong quan hệ khách hàng 

và nắm bắt nhu cầu thị trường chậm không theo 

kịp đối thủ.  

 Áp lực giữa nhu cầu phát triển cơ sở vật chất và 

nguồn lực huy động vốn bị hạn chế lớn. 



 

 34 

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 

 

 

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn 

Đơn vị tính: triệu đồng 

  2011 2012 So với 2011 

Tài sản ngắn hạn 15.571  10.345  66,44% 

Tài sản dài hạn 63.620  88.398  138,95% 

Tổng tài sản 79.191  98.744  124,69% 

        

Nợ ngắn hạn 13.182  18.168  137,82% 

Nợ dài hạn 15.126  28.415  187,86% 

Tổng nợ 28.308  46.583  164,56% 

Vốn chủ sở hữu  50.883  52.161  102,51% 

Tổng nguồn vốn 79.191  98.744  124,69% 

 

 

Kết thúc năm 2012, tổng tài sản Công ty tăng 24,69%. Tài sản ngắn hạn năm 2012 bằng 66,44% 

so với cùng kỳ; nguyên nhân chính là do lượng tiền mặt và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 

nhiều vào thời điểm cuối năm. Lượng hàng tồn kho tăng 118,56% so với năm 2011 và phát sinh 

thêm 530 triệu đồng các khoản chi phí trả trướn ngắn hạn. Phần lớn lượng tăng tài sản dài hạn 

là ở hạng mục tài sản cố định, cụ thể là tài sản cố định hữu hình.  

Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ đẩy mạnh việc dung đòn bẩy tài chính căn cứ vào khoản tăng 

64,56% tổng các khoản nở phải trả. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 37,82% và nợ dài hạn tăng 

87,86%. Khoản tăng nhiều nhất trong cơ cấu nợ ngắn hạn là các khoản nợ vay ngắn hạn và phải 

trả người bán. Tương tự, việc sử dụng nhiều nợ vay dài hạn đã đẩy tổng nợ dài hạn tăng nhiều 

so với năm 2011. Bên cạnh đó, việc tăng khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã đẩy nguồn 

vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 2,51%.  

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Quản lý chi phí kinh doanh 

Ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác tài chính Công ty 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nguồn cung ứng đầu vào về giá cả, chất lượng. 

Kiểm tra các định mức tiêu hao, áp dụng giải pháp tiết kiệm chi phí trong quản lý. 

Đầu tư giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý chuyên ngành: khách sạn, nhà hàng, lữ hành. 

Tăng năng suất lao động – Định biên lao động 

Mô tả công việc để sắp xếp lao động theo hướng sử dụng hợp lý thời gian lao động và trả lương 

theo thỏa thuận với lao động phổ thông. Xem xét, sử dụng hợp lý thời gian lao động, tránh lãng 

phí. 

Có biện pháp chế tài đối với cán bộ quản lý không hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao mà 

không giải trình được lý do hợp lý.  

Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao về nghiệp vụ. 

Phát triển thị trường 

Nghiên cứu, khảo sát các sản phẩm hiện có để bổ sung và cải tiến. 

Bước đầu tập trung vào hình thức marketing và bán hàng, dịch vụ qua mạng Internet. 

Thực hiện công tác marketing theo các chủ đề, sản phẩm mới nhưng vẫn duy trì và phát triển, 

quảng bá các dòng sản phẩm truyền thống được thị trường chấp nhận. 

Tổ chức các sự kiện nhân các ngày lễ trong năm nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói 

chung và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. 

 

  

  

CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 
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Sau một năm 2012 có nhiều khó khăn và biến động, Ban giám đốc công ty đã và đang trong quá 

trình hoạch định những phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 nói riêng và giai đoạn sắp tới nói chung.  

Dưới đây là những định hướng chung cho kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 

2013: 

o Doanh thu trước thuế: 115 tỷ đồng tăng 15,2% so với thực hiện năm 2012 (99.823 tỷ).  

o Lợi nhuận trước thuế: Hội đồng quản trị đề nghị đưa ra Đại hội cổ đông quyết định chọn 

1 trong 2 phương án sau :   

Do năm 2013 Công ty đưa 2 dự án đầu tư vào hoạt động (khách sạn Hậu Giang và khách sạn 

Hào Hoa), các chi phí như: Lãi vay vốn ngân hàng, khấu hao cơ bản (nguồn trả nợ vay) tăng 

cao. Riêng chi phí phân bổ các dụng cụ công cụ (DCCC) nếu theo quy định thì phân bổ không 

quá 2 năm của 2 dự án trên làm chi phí tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Qua cân đối các 

nguồn, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông 2 phương án Lợi nhuận như sau:  

- Nếu chọn cách phân bổ DCCC không quá 2 năm theo quy định của Thông tư 123 Bộ 

Tài Chính đối với 2 dự án nêu trên, thì lợi nhuận toàn công ty còn: 2.111 tỷ đồng,  

giảm 10% so với lợi nhuận thực hiện năm 2012.  

- Nếu chọn phân bổ DCCC kéo dài 4 năm (phù hợp với tình hình sử dụng) đối với 2 dự 

án nêu trên, thì lợi nhuận đạt được: 3.266 tỷ đồng, tăng 39,22% so thực hiện 

năm 2012.  

  

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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Các chỉ tiêu cụ thể cho kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 

        Đơn vị tính: triệu đồng 

STT CÁC CHỈ TIÊU 
THỰC 
HIỆN   
2012 

KH 2013 

PHƯƠNG 
ÁN I 

KH 2013 

PHƯƠNG 
ÁN II 

Tăng 
trưởng  
của PA. 
II (%) 

I DOANH THU  99.823 115.000 115.000 115,20 

1 Khách sạn 10.305 14.500 14.500 140,71 

2 Nhà hàng 62.211 75.600 75.600 121,52 

3 Lữ hành - vận chuyển 16.203 18.000 18.000 111,09 

4 Thương mại 7.154 1.500 1.500 20,97 

5 Dịch vụ , khác  3.949 5.400 5.400 136,74 

II LỢI NHUẬN  2.346 2.111 3.266 139,22 

III  CHỈ TIÊU KHÁC      

1 Tỷ suất LN/DT (%) 2,35 1,84 2,84 120,85 

2 Tổng tích lũy 6.118 8.524 9.679 158,20 

  + Khấu hao cơ bản 3.772 6.412 6.412 169,97 

  + Lợi nhuận thuần 2.346 2.111 3.266 139,22 

3 Tỷ suất tích lũy/DT (%) 6,13 7,41 8,42 137,36 

4 Quỹ lương   14.265 16.019 16.040 112,44 

5 Lãi cơ bản/CP (đồng) 392 355 539 137,50 

6 Dự kiến cổ tức  (đồng/CP) 253 229 376 148,62 

7 Tỷ lệ chia cổ tức (%) 2,53 2,29 3,76 - 
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Chiến lược kinh doanh cụ thể từng lĩnh vực 

Lĩnh vực lưu trú 

o Đã đưa vào hoạt động 2 khách sạn tiêu chuẩn 2 và 3 sao có trên 82 phòng mới, dự kiến 

tăng trưởng chung lĩnh vực lưu trú: 40,71% so năm 2012.   

o Khách sạn Quốc Tế vẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh bình thường trong năm 2013 khi 

thủ tục đầu tư thuận lợi Công ty sẽ thông báo ngưng trước một tháng để sắp xếp; khách 

sạn Hậu Giang, khách sạn Hào Hoa bắt đầu thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm đầu tiên 

dự kiến khai thác công suất bình quân từ 60%, khách sạn Tây Hồ phối hợp với khách sạn 

Quốc Tế để khai thác các đối tượng khách đạt công suất 65-70%. Sửa chữa nội thất cho 

khách sạn Hoa Phượng nhằm thu hút lại khách hàng, khách sạn Huy Hoàng duy trì đối 

tượng khách hiện có, nhưng cần quan tâm chăm sóc khách hàng để giữ chân các hãng lữ 

hành thân thiết. 

o Biện pháp chính của lưu trú là quảng bá mạnh cho sản phẩm mới để tăng công suất phòng 

và từng khách sạn có chính sách điều chỉnh tăng, giảm giá từng loại phòng cho phù hợp 

thị trường và đối tượng khách hàng.  

Lĩnh vực nhà hàng 

o Lĩnh vực nhà hàng còn nhiều cạnh tranh, do đó tập trung ổn định, dự kiến chỉ tăng trưởng 

21,52% so với năm 2012.   

o Năm 2013 khu cà phê sân vườn nhà hàng Hoa Sứ tiếp tục củng cố mô hình kinh doanh, 

khai thác tối đa lợi thế thành khu cà phê ăn sáng, ăn trưa tối cho khách đoàn khi đến 

thăm quan TP Cần Thơ, kêu gọi đối tác để nhận khoán kinh doanh.  

o Khai thác công nghệ hội nghị, tiệc cưới Hoa Sứ tăng 10%, alacard tăng 22% với nhiều 

sản phẩm mới cạnh tranh với các nhà hàng trong khu Cái Khế;  

o Nhà hàng Hoa Cau xây dựng thành nhà hàng ăn sáng và phục vụ khách đoàn, khách Tây 

buổi tối. Ưu tiên thực hiện khoán nội bộ để kích thích nội bộ đẩy mạnh khai thác lợi thế 

vị trí, có dự phòng nếu 3 tháng không chuyển biến thì kêu gọi đối tác ngoài công ty nhận 

khoán kinh doanh.  
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Lĩnh vực lữ hành 

o Dự kiến tăng trưởng cho các dịch vụ lữ hành khoảng 11,09% so năm 2012. 

o Riêng mảng lữ hành tăng 23,8% tập trung liên kết vùng ĐBSCL để phát triển mạnh 

Outbound và Inbound tại Cần Thơ khi sân bay Trà Nóc mở tuyến miền Trung, đảo Phú 

Quốc, các nước Đông nam Á.  

o Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực mới, bên cạnh chỉnh đốn công tác quản trị nội bộ 

và quản lý tài chính kế toán.  

o Cải tạo Bến tàu khách giai đoạn đầu để đưa vào hoạt động ghép cùng Bến tàu Du lịch, 

chờ quyết định quy hoạch lại của Thành phố.  

Lĩnh vực thương mại 

o Năm 2013 tình hình kinh doanh sau tết không thuận lợi, Công ty đã ngừng kinh doanh 

Đại lý bia cuối quý I/2013.  

Lợi nhuận 

Năm 2013 mức tăng lợi nhuận 39,22% so với thực hiện năm 2012, dự kiến đạt là: 3,266 tỷ đồng. 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt gần: 2,84%, tỷ suất tích lũy trên doanh thu đạt trên 8,42%.  
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Căn cứ thực hiện kế hoạch 2013 

Triển khai đầu tư các dự án 

 Mở rộng quy mô trung tâm tiệc cưới và quy mô khu bếp nhà hàng Hoa Sứ 

 Cải tạo nâng cấp khách sạn Hoa Phượng 

 Nâng cấp tòa nhà cho thuê Việt Hương 

 Cải tạo, nâng cấp Bến tàu khách thàng Cảng khách du lịch 

Tạo nguồn vốn đầu tư năm 2013 

Lập phương án xin UBCKNN cho phát hành thêm cổ phiếu để huy động nguồn vốn khoảng 30 tỷ 

đồng. Phát hành nội bộ theo tỷ lệ 1:0,5, giá dự kiến 10.000 đồng/CP. 

Quản lý chi phí kinh doanh 

 Tiếp tục thực hành chính sách tiết kiệm trong mọi hoạt động kinh doanh và quản lý. Triển 

khai công tác “kiểm tra, giám sát nội bộ” thực hiện đồng bộ từ Công ty đến từng cơ sở.  

 Tăng cường công tác kiểm tra tài chính và thực hiện các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ 

thuật, hạn chế lãng phí nhằm hạ giá thành và tăng hiệu quả. 

Tái cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý sử dụng lao động – tiền lương 

 Tăng cường quản lý, sử dụng thời gian lao động hợp lý và hiệu quả. Áp dụng phương 

pháp khoán công việc và khoán lương theo thỏa thuận. Tập trung tái cơ cấu bộ máy quản 

lý Công ty và các cấp cơ sở. 

 Xây dựng các chương trình đạo tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ chủ 

chốt. 

Tiếp thị và quảng bá 

 Củng bố toàn bộ bộ phận Tổ thị trường chuẩn bị hình thành Phòng quản lý Thị trường 

chuyên nghiệp. Trước mắt củng cố bộ phận bán hàng ở từng chi nhánh, cải tiến từ phong 

cách, tiếp cận, khai thác và mở rộng thị trường. Bán hàng nội bộ thành quy định bắt buộc. 

 Tập trung vào các lĩnh vực chính: Lữ hành - nhà hàng - khách sạn.   
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

  Các mặt hoạt động của Công ty 

  Hoạt động của ban Giám đốc 

  Kế hoạch, định hướng phát triển 
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Năm 2012 là một năm không mấy thuận lợi đối với tình hình kinh tế, ngành nghề du lịch nói 

chung và với Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ nói riêng. Sau khi xem xét tình hình hoạt động của 

Công ty trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã đưa ra những nhận xét, đánh giá như sau:

 Tình hình kinh doanh năm 2012 của công 

ty gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế trong 

nước lạm phát, suy thoái cao. Đến tháng 

12 tình hình vẫn chưa phục hồi, sức mua 

trong thị trường giảm đáng kể so với 

cùng kỳ năm trước.  

 Tình hình cạnh tranh để tồn tại trong thị 

trường diễn ra quyết liệt hơn các năm. 

Sản phẩm dịch vụ của công ty gặp nhiều 

khó khăn trong cạnh tranh, trong đó sản 

phẩm lữ hành và nhà hàng là gay gắt 

nhất: nhiều đối thủ mới xuất hiện trong 

thị trường vốn đã giảm sức mua và biện 

pháp quảng bá các sản phẩm mới ít hiệu 

quả. 

 Chất lượng lao động chưa tạo ra năng 

suất cao, hạn chế trong bố trí và sử dụng 

hiệu quả thời gian lao động nơi thừa nơi 

thiếu. Việc điều động, phân công giao 

việc chậm cải tiến. 

 Tình hình tạo nguồn vốn cho nhu cầu 

kinh doanh và đầu tư gặp nhiều khó khăn 

về lãi vay không ổn định và điều kiện cho 

vay của các ngân hàng nhiều trở ngại.   

 Công tác nghiên cứu khảo sát thị trường, 

đội ngũ bán hàng không chuyên nghiệp, 

khai thác quảng bá và kinh doanh trực 

tuyến trên Internet chưa tạo ra thế 

mạnh. Sự phối hợp bán sản phẩm nội bộ 

công ty còn yếu, chưa thống nhất kết nối 

các lợi ích trong công tác bán hàng. 

  

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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Kết thúc năm 2012, những thành quả đạt được của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ là kết quả của quá 

trình nỗ lực, phấn đấu gắn liền với tinh thần trách nhiệm của toàn thể lực lượng cán bộ công nhân viên. 

Trong đó, không thể không kể đến vai trò to lớn của Ban giám đốc. Ban giám đốc là lực lượng nòng cốt, 

chủ chốt, điều hành mọi hoạt động Công ty. Mọi nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội 

đồng cổ đông đều được Ban giám đốc nắm rõ, triễn khai và kiểm soát, đoảm bảo thực hiện. Ngoài ra, Ban 

giám đốc còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình thị trường, tình 

hình hoạt động thực tế của Công ty; từ đó xây dựng và hoạch định các chiến lược hiệu quả và phù hợp. 

Tuy kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 không như mong đợi, tuy nhiên, mọi cố 

gắng, nỗ lực của  Ban giám đốc đã được ghi nhận và đáng trân trọng.  

 

 

 

Năm 2012, tình hình kinh tế diễn biến phúc tạp và đầy thách thức. Thêm vào đó là tình hình chính trị cũng 

xảy ra nhiều biến động, góp phần đẩy nền kinh tế sâu thêm vào khó khăn. Nhận định năm 2013 sẽ tiếp 

tục là một năm nền kinh tế diễn biến khó lường. Vì thế, Hội đồng quản trị cũng như Ban lãnh đạo họp bàn, 

đưa ra những định hướng chiến lược phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Du 

lịch Cần Thơ như sau: 

 Huy động vốn đầu tư qua kênh phát hành trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu và huy động nguồn 

vốn liên doanh, vốn vay để đầu tư các dự án trong năm 2013 mà năm 2012 còn thiều vốn giải ngân 

và chưa thực hiện được theo chủ trương Hội đồng quản trị. 

 Thực hiện chương trình rà soát lại các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật tiêu hao, sử dụng nguyên nhiên 

vật liệu trong công tác xây dựng giá thành sản phẩm hợp lý, có giá bán cạnh tranh trong tình hình 

kinh tế khó khăn, sức mua giảm.  

 Tổ chức sắp xếp lại nguồn nhân lực toàn Công ty, cơ cấu lại mô hình quản lý để phát huy hiệu quả 

hợp lý năng lực từng bộ phận người lao động. Tổ chức lại quy trình quản lý kinh doanh công ty chặt 

chẽ, trong đó trọng tâm là công tác quản trị tài chính kế tóan, phát huy hiệu quả phần mềm kế toán 

và phần mềm quản lý bán hàng trong công ty. 

 Công tác thị trường (Marketing) tập trung khảo sát đánh giá và đề xuất đưa ra dòng sản phẩm mới 

phù hợp với thị trường sức mua giảm. Nâng cấp Tổ thị trường thuộc Phòng Kế hoạch thành Phòng 

quản lý Marketing chuyên nghiệp, có đủ năng lực và nghiệp vụ chuyên môn trong nghiên cứu, khảo 

sát, tiếp thị, bán hàng trong các chương trình của từng chi nhánh và toàn công ty.  

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

                       KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 

  Hội đồng quản trị 

  Ban kiểm soát 

  Lương, thưởng và các khoản lợi 

ích của Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc và Ban kiểm soát 
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Danh sách Hội đồng quản trị 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng 
cổ phần  

Tỷ lệ 

1 Ông Vưu Chấn Hùng Chủ tịch HĐQT 153.804 3,22% 

2 Ông Ngô Diệu Hưng Phó Chủ tịch HĐQT 64.864 1,36% 

3 Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc Thành viên HĐQT 2.000.000 41,84% 

4 Ông Đỗ Thanh Hùng Thành viên HĐQT 371.280 7,77% 

5 Ông Thang Quốc Cường Thành viên HĐQT 140.110 2,93% 

6 Bà Trang Ngọc Huỳnh Thành viên HĐQT 201.280 4,21% 

7 Bà Du Kim Lăng Thành viên HĐQT 160.000 3,35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 

1. Các cuộc họp 

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 11 phiên họp, số lần tham dự các cuộc 

họp của các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau: 

STT Thành viên Chức vụ 
Sổ buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 
không 

tham dự 

1 Ông Vưu Chấn Hùng Chủ tịch HĐQT 11 100%  

2 Ông Ngô Diệu Hưng Phó Chủ tịch HĐQT 10 90,91% Bệnh 

3 
Ông Nguyễn Hạnh Bảo 
Phúc 

Thành viên HĐQT 10 90,91% Công tác 

4 Ông Đỗ Thanh Hùng Thành viên HĐQT 10 90,91% Công tác 

5 
Ông Thang Quốc 
Cường 

Thành viên HĐQT 10 90,91% Công tác 

6 
Ông Trang Văn Khen 
(được sự ủy quyền của 
bà Trang Ngọc Huỳnh) 

Thành viên HĐQT 09 81,82% Công tác 

7 Bà Du Kim Lăng Thành viên HĐQT 11 100%  

 

2. Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc 

Căn cứ theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đề 

cử thành viên tham dự họp giao ban hàng tháng với ban điều hành Công ty, giám sát Ban Tổng 

giám đốc và các phòng ban chức năng hoạt động hàng ngày. 
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3. Các nghị quyết / quyết định trong năm 2012 

STT 

Số  

Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

01 Số 01/HĐQT 05/3/2012 

1. Thống nhất kết quả kinh doanh 2011. 

2. Thống nhất phương án HĐSX kinh doanh 2012 

3. Thống nhất tạm thời giữ lại cổ phiếu quỹ 

4. Thống nhất mua bến tàu khách Cần Thơ 

5. Thống nhất giải thể chi nhánh HCM 

6. Thống nhất xây dựng nhà bếp trung tâm-NH.Hoa Sứ 

7. Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐTN năm 2012 là ngày 

09/4/2012 

8. Thống nhất rút khỏi Hiệp hội lương thực do không đáp ứng 

được chính sách mới của chính phủ. 

02 Số 02/HĐQT 04/4/2012 

1. Thống nhất dời thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2012 vào ngày 

22/4/2012. 

2. Thống nhất kế hoạch SXKD 2012 với doanh thu 120 tỷ, lợi 

nhuận trước thuế 4,8 tỷ. 

3. Thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập khác cho năm 

tài chính 2012 để trình ĐHCĐ. 

4. Thống nhất qui hoạch nhân sự kế thừa: Ông Ngô Tấn Khải, 

Ông Quách Văn Hòa và Cô Phan Thị Diệu Huê. 

5. Thống nhất bổ nhiệm kế toán trưởng mới thay thế cho kế 

toán trưởng vì nghỉ hưu.  

6. Thống nhất bếp trưởng NH.Hoa Sứ nên tập trung vào công 

tác chuyên môn không nên giữ chức vụ phó giám đốc nhà 

hàng trong thời gian tới. 

7. Thống nhất đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình ĐHCĐ TN 

2012, đồng thời TGĐ có chương trình đào tạo lực lượng kế 

thừa sớm trong thời gian tới. 
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03 Số 03/HĐQT 11/4/2012 

1. Thống nhất chương trình và báo cáo trình ĐHCĐ TN 2012. 

2. Thống nhất giao ban điều hành Công ty chọn 1 trong 2 Cty 

kiểm toán: BDO và A & C trình ĐHCĐ 

3. Thống nhất cách biểu quyết các báo cáo và tờ trình trong 

ĐHCĐ bằng cách giơ tay 

4. Thống nhất gia hạn hạn mức tín dụng tại ngân hàng VCB-

CN.Cần Thơ trong cuộc họp tới. 

04 Số 04/HĐQT 23/5/2012 

1. Chấp thuận cho Công ty mua xe 39 chỗ với tổng giá trị 1.710 

tỷ đồng ( bao gồm 10% VAT) 

2. Thống nhất cho Công ty vay tại ngân hàng ACB-CN.Cần Thơ 

số tiền dự kiến 1,2 tỷ. 

3. Chấp thuận dùng tài sản thế chấp là xe mới mua làm tài sản 

bảo đảm tiền vay. 

4. Thống nhất cử Ông Vưu Chấn Hùng, TGĐ làm đại diện ký 

kết hợp đồng mua xe và hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín 

dụng và các giấy tờ liên quan khác đối với khoản vay trên. 

05 Số 05/HĐQT 28/5/2012 

1. Thống nhất giao Ông Vưu Chấn Hùng, TGĐ được tiến hành 

các thủ tục vay vốn tại VCB-CN.Cần Thơ 

2. Ông Vưu Chấn Hùng chịu trách nhiệm trước HĐQT v/v sử 

dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả khoản tiền vay.  

3. Thống nhất thời hạn giao quyền tại VCB-CN.Cần Thơ từ 

ngày 28/05/2012 đến ngày 31/12/2015. 

06 Số 06/HĐQT 23/6/2012 

1. Chấp thuận nâng cấp KS. Hậu Giang từ 2 sao lên 3 sao. 

2. Chấp thuận ủy quyền cho Ông Vưu Chấn Hùng,TGĐ ký kết 

các văn bản liên quan thực hiện dự án KS với tổng giá trị 

dự án là 28 tỷ, với tổng nguồn vay ngân hàng 70%, vốn tự 

có 30% 

07 Số 07/HĐQT 27/7/2012 

1. Thống nhất báo cáo HĐSX kinh doanh 6 tháng đầu năm và 

HĐSX kinh doanh 6 tháng cuối năm 

2. Thống nhất chủ trương thành lập dự án: cảng khách du lịch, 

tàu nhà hàng du lịch và liên kết trường đào tạo du lịch 
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3. Thống nhất tờ trình đơn giá tiền lương 2012, v/v tăng tiền 

lương theo niên hạn của BĐH Cty tạm thời chưa giải quyết 

trong kỳ hạn này, HĐQT xem xét sau. 

4. Thống nhất đề bạc Ông Ngô Tấn Khải, Phó TGĐ phụ trách 

công tác tài chính và Cô Phan Thị Diệu Huê, Phó TGĐ phụ 

trách NH-KS, marketing và tạm thời vẫn tiếp tục làm thư ký 

HĐQT. Thời gian bổ nhiệm là tháng 10/2012. 

  - Thống nhất đề bạc Ông Lê Hiền Nhân, giữ chức kế toán 

trưởng Công ty. 

- Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đến, GĐ KS. 

Hậu Giang. 

- Thống nhất Ông Trương Văn Ngon chuyên trách TTĐHDL 

Cần Thơ và sắp xếp lại các phó giám đốc để TTĐH được 

phát triển tốt hơn. 

08 Số 08A/HĐQT 23/10/2012 

1. Chấp thuận ủy quyền cho Ông Vưu Chấn Hùng ký hợp đồng 

bảo lãnh tại ngân hàng MB cho dịch vụ tàu hỏa tại TTĐHDL, 

với số tiền 600 triệu đồng. 

2. Chấp thuận cho Ông Vưu Chấn Hùng ký kết với ngân hàng 

Phương Đông chi nhánh Tây Đô v/v cho thuê tòa nhà Sông 

Hậu.  

09 Số 08B/HĐQT 24/10/2012 

1. Thống nhất về gia hạn mức tín dụng tại ngân hàng Quân 

Đội-CN. Cần Thơ cho năm 2012 - 2013, với hạn mức tối đa 

là 4,5 tỷ đồng. 

2. Thống nhất về việc vay vốn đầu tư cho 02 dự án KS.Hào 

Hoa và Bến tàu khách Cần Thơ tại ngân hàng BIDV với tổng 

số tiền vay 9,8 tỷ. 

3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện ký hợp đống với ngân 

hàng.  

10 Số 09/HĐQT 14/11/2012 
1. Để thông qua phương án kinh doanh năm 2013, Ban điều 

hành Công ty cần thực hiện các công việc sau: sắp xếp bộ 
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máy nhân sự, phân tích hiệu quả hoạt động của các đơn vị 

không hiệu quả.. 

2. Thỏa thuận lại mức lãi suất với các hạn mức tín dụng đã 

được tài trợ mà chưa phù hợp, như ngân hàng MB, nếu 

không thỏa thuận được thì lựa chọn ngân hàng khác. 

3. Thống nhất giữ lại căn nhà số 04, Thủ Khoa Huân, nếu có 

bán thì ưu tiên cho Cty TNHH DL Qte. 

4. HĐQT sẽ chấp thuận việc phát hành cổ phiếu khi Ban điều 

hành trình bày phương án kinh doanh có hiệu quả và sắp 

xếp lại bộ máy nhân sự. 

5. Vấn đề Chủ tịch kiêm TGĐ để trình ĐHCĐ TN 2013 sẽ bàn 

trong cuộc họp HĐQT tới. 

11 Số 10/HĐQT 27/12/2012 

1. Thống nhất báo cáo HĐSX kinh doanh 2012 

2. Thống nhất kế hoạch kinh doanh 2013. 

3. Thống nhất Chủ tịch kiêm TGĐ đến hết nhiệm kỳ năm 2015 

trình ĐHCĐ TN 2013 

 

Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Không có  
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Cơ cấu Ban kiểm soát 

Bà Đỗ Hoàng Trang – Trưởng Ban kiểm soát 

Bà Tạ Thị Thục – Thành viên Ban kiểm soát 

Ông Ngô Tấn Khải – Thành viên Ban kiểm soát 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm, Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty, cụ 

thể như sau: 

o Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng 

của công ty. 

o Khảo sát các dữ liệu về việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị và 

toàn công ty. 

o Kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo, và các quy định ban hành. 

o Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. 

o Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra, giám sát công tác kế toán, quản trị tài chính và 

hệ thống các quy trình kiểm soát  toàn đơn vị. 

o Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng vá quý, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 

độc lập và xem xét thư quản lý, cũng như ý kiến phản hồi của ban điều hành công ty. 

o Giám sát việc ứng dụng phần mềm kế toán. 

 

 

 

 

 

 

 

BAN KIỂM SOÁT  
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Nhận xét, đánh giá của Ban kiểm soát 

o Trên cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông. Năm 2012, Hội đồng quản trị công ty đã 

xây dựng các định hướng, mục tiêu phát triển dài hạn và kế hoạch từng thời kỳ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. 

o Hội đồng quản trị công ty đã phê chuẩn nhiều vấn đề quan trọng do Ban điều hành công ty 

xây dựng, đề xuất như: tổ chức nhân sự; lao động tiền lương; dự án đầu tư; các phương án 

phát triển sản xuất kinh doanh...  

o Trong hoạt động quản lý, điều hành công ty luôn đảm bảo đúng pháp luật, điều lệ công ty. 

Thực hiện đúng nghị quyết Đại hội cổ đông và định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị 

công ty. 

o Ban giám đốc công ty đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, cùng 

các biện pháp tổ chức thực hiện, và trong quá trình quản lý, điều hành luôn thể hiện tính chủ 

động, kịp thời và linh hoạt, đảm bảo mọi hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ theo đúng định 

hướng, mục tiêu đề ra.  

o Báo cáo tài chính và phân tích đánh giá của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2012 là trung thực và hợp lý. 
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Lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 

STT Họ và tên Lương 

I Hội đồng quản trị                         15.000.000  

1 Vưu Chấn Hùng                           3.000.000  

2 Ngô Diệu Hưng                           2.000.000  

3 Thang Quốc Cường                           2.000.000  

4 Nguyễn Hạnh Bảo Phúc                           2.000.000  

5 Du Kim Lăng                           2.000.000  

6 Đổ Thanh Hùng                           2.000.000  

7 Trang Văn Khen                           2.000.000  

II Ban kiểm soát                           5.000.000  

1 Đỗ Hoàng Trang                           2.000.000  

2 Tạ Thị Thục                           1.500.000  

3 Ngô Tấn Khải                           1.500.000  

III Ban điều hành                         73.500.000  

1 Vưu Chấn Hùng                         15.000.000  

2 Hồ Duy Khánh                         10.000.000  

3 Trương Văn Ngon                         10.000.000  

4 Lâm Thân                         10.000.000  

5 Ngô Tấn Khải                         10.000.000  

6 Phan Thị Diệu Huê                         10.000.000  

7 Lê Hiền Nhân                           8.500.000  

 

GIAO DỊCH VÀ LƯƠNG, THƯỞNG  
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan 

S
T
T 

Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ 

Sở hữu đầu kỳ Sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 
Công ty TNHH 

Bao Bì Giấy Việt 
Trung 

Ông Đỗ Thanh 
Hùng (Thành 
viên Hội đồng 

quản trị) 

165.060 3,45% 371.280 7,77% Mua 

 

 

Giao dịch khác 

Không có  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 

 

 

 Ý kiến kiểm toán 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
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Xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Công ty 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

DU LỊCH CẦN THƠ 

Địa chỉ  : 50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Số điện thoại : (0710) 3824 221 – (0710) 3821 854 

Số fax  : (0710) 3810 956 

E-mail  : canthotourist@hcm.vnn.vn –  

  contact@canthotourist.com.vn 

Website  : http://www.canthotourist.vn 
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