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 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ  

 Tên giao dịch  : Can Tho Tourist Joint Stock Company 

 Tên viết tắt : Canthotourist J.S.Co 

 Trụ sở chính : 50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

 Điện thoại : (84-710) 3821 854 

 Fax : (84-710) 3810 956 

 Website : http://www.canthotourist.com.vn 

 Vốn điều lệ : 47.800.800.000 đồng 

 Logo 

 

 Ngành nghề kinh doanh: Hiện nay, Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ đang hoạt động 

kinh doanh chủ yếu các lĩnh vực sau: 

 Dịch vụ lưu trú, ăn uống, các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng; 

 Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, vận chuyển khách du lịch đường bộ, đường thủy; 

 Các loại hình phục vụ: tổ chức hội nghị, hội thảo, đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, 

tàu cao tốc, dịch vụ hướng dẫn, phiên dịch; 

 Thương mại bách hóa, xuất nhập khẩu; 

 Dịch vụ cho thuê văn phòng, các đại lý, trưng bày hàng hóa, giao dịch; 

 Hoạt động thi công xây lắp các công trình thuộc ngành Du lịch; 

 Dịch vụ cho thuê sân bóng, sân tenis, bowling, thể thao dưới nước, bể bơi, kho bãi, 

nhà có trang bị chuyên biệt cho phòng hòa nhạc, hội trường, chiếu phim; 

 Tổ chức ca nhạc, hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian; 

 Dịch vụ thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 



 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2015 

Thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông và 

cơ cấu HĐQT. Năm 2015 Công ty 

ghi nhận khoản lãi sau thuế 9,13 

tỷ đồng, góp phần xóa lỗ lũy kế và 

chi trả cổ tức cho cổ đông. 

      

2014 

Bộ máy nhân sự tinh gọn, hoạt động kinh 

doanh bắt đầu có hiệu quả trở lại. 

     

2013 

Tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ Công ty, kết thúc năm 

2013, lần đầu tiên, hoạt động kinh doanh ghi nhận 

khoản lỗ 8,6 tỷ đồng. 

    

2011 

Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ được đăng ký giao 

dịch trên SGDCK Hà Nội 

 

  

 

2009 

Ngày 16/04/2009, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng để 

tăng vốn điều lệ lên mức 47.800.800.000 đồng 

  

2005 

Ngày 30/12/2005, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Du Lịch 

Cần Thơ theo Quyết định số 4468/QĐ.UBND của UBND Thành phố Cần Thơ với 

vốn điều lệ 25 tỷ đồng. 

 

1992 

Tháng 06/1992, tỉnh Hậu Giang được tách thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Theo chủ 

trương tại Nghị định 388 của Chính Phủ, Công ty Du Lịch Cần Thơ được thành lập theo quyết 

định số 1373/QĐ.UBT.92 ngày 28/11/1992 của UBND tỉnh Cần Thơ. 

1979 

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 11/05/1979 của UBND tỉnh Hậu Giang. 

 

               LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 
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Tại ngày 01/01/2015, Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ có 02 Công ty liên doanh liên kết như sau: 

Tên công ty Thông tin tóm tắt 

Công ty TNHH DL - TM Sài Gòn 

– Cần Thơ 

 

- Vốn điều lệ: 10.525.576.216 đồng. 

- Tỉ lệ vốn góp đăng ký của DLC: 50%. 

- Tỷ lệ thực góp của DLC: 50%. 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại, Dịch 

vụ du lịch, khách sạn, lữ hành, hội nghị, nhà hàng ăn 

uống... 

Công ty TNHH Du lịch Quốc Tế 

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng 

- Tỷ lệ vốn góp của DLC: 50%. (Góp vốn bằng vật liệu 

kiến trúc, tài sản trang thiết bị, thương hiệu nhưng chưa 

có biên bản định giá chính thức). Đến thời điểm 

31/12/2014, CTCP Du lịch Cần Thơ vẫn chưa góp vốn 

vào Công ty này. 

- Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện dự án Trung tâm 

thương mại – Khách sạn Quốc tế 4 sao. 

Đối với liên doanh là Công ty TNHH Du lịch Quốc Tế được thành lập để Thực hiện dự án Trung 

tâm thương mại – Khách sạn Quốc tế 4 sao. Tuy nhiên, do tiến độ triển khai dự án chậm thực 

hiện, trong năm 2015, các Bên đã thống nhất giải thể liên doanh, hoàn trả các quyền và nghĩa vụ 

liên quan đến liên doanh này. 

Tính đến thời điểm 31/12/2015, Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ có 01 Công ty liên doanh là 

Công ty TNHH DL - TM Sài Gòn – Cần Thơ. 

Tóm tắt tình hình tài chính Công ty TNHH DL - TM Sài Gòn – Cần Thơ: 

- Vốn điều lệ : 10.525.576.216 đồng 

- Tỷ lệ sở hữu của DLC : 50% 

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Tổng tài sản : 13.755.350.346 đồng 

Doanh thu thuần :15.560.536.218 đồng 

Lợi nhuận từ HĐKD : 2.393.469.306 đồng 

Lợi nhuận trước thuế : 2.392.917.474 đồng 

Lợi nhuận sau thuế : 1.914.223.613 đồng 

Tỷ lệ lợi nhuận chi trả : 10,8% (Lợi nhuận được chia/vốn góp) 

 

 

 CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊT KẾT 
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MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu: 

- Xây dựng Canthotourist trở thành một thương 

hiệu uy tín, phổ biến với khách du lịch khi đến 

với Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

- Xây dựng hệ thống sản phẩm dịch vụ thành một 

chu trình khép kín, phục vụ hoàn thiện nhu cầu 

của khách du lịch, đồng thời mang đến hiệu quả 

tối đa cho doanh nghiệp 

 

 

Chiến lược phát triển: 

Hội đồng quản trị xác định chiến lược phát triển giai đoạn tới như sau: 

- Về doanh thu: phấn đấu tăng trưởng bình quân 5%-10%/năm. 

- Về lợi nhuận: Đạt mức lợi nhuận tối thiểu 10-15% doanh thu thuần. 

- Tỷ lệ cổ tức hàng năm: Tối thiểu 10% theo mệnh giá cổ phần. 

- Về chiến lược Marketing: Xây dựng chiến lược marketing hiện đại, 

hiệu quả, mang hình ảnh Canthotourist đến với khách du lịch trong 

và ngoài nước. 

- Xây dựng hệ thống quản lý theo hướng hiện đại, linh hoạt đáp ứng 

với thực tế phát triển của công ty trong giai đoạn tới. 

 

 

- Từng bước khẳng định vị thế công ty trong ngành du lịch lữ hành tại thị trường Việt Nam nói 

chung và vị thế dẫn đầu trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng. 

- Tối ưu hóa việc sử dụng vốn, kiểm soát tốt chi phí bên cạnh doanh thu ổn định và bền vững 

nhằm tối đa hóa lợi nhuận Công ty. 

- Đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông được hưởng cổ tức cao nhất đồng thời tạo việc 

làm và thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên. 
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   CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

Rủi ro về kinh tế 

Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế 

một quốc gia, trong đó tiêu biểu bao gồm các chỉ số về tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi 

suất và tỷ giá hối đoái. Sự biến động của các yếu tố này thường mang tính tác động hệ thống tới 

hầu hết các chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Ngoài ra, các chính sách phát triển ngành của 

Chính phủ cũng sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của 

các doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ nói riêng. 

 

 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động như tốc độ tăng trưởng kinh 

tế, lạm phát, lãi suất,... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế. 

Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, kinh tế thế giới nói chung đã trải qua một giai đoạn 

khó khăn, bất ổn và Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của đà suy giảm trên. Tuy vẫn 

duy trì được mức tăng trưởng GDP trong những năm qua ở mức khá cao so với các quốc gia 

trong khu vực với tốc độ tăng trưởng bình quân của giai đoạn 2009 - 2013 đạt 5,2% nhưng nền 

kinh tế Việt Nam cũng đang rơi vào chu kỳ trì trệ và đối mặt với các vấn đề bất ổn trong kinh tế 

vĩ mô đáng quan tâm. 

Tuy nhiên, với những nỗ lực của Chính phủ để tạo niềm tin cho thị trường thông qua nhiều giải 

pháp, nhờ vậy mà từ nửa cuối năm 2013, thị trường đã có một số dấu hiệu phục hồi đáng kể. 

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,42%, dù thấp hơn so với mục tiêu đề ra (5,5%), nhưng vẫn cao 

hơn mức 5,03% của năm 2012, đồng thời cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ của nền kinh tế.  

Bước sang năm 2014 và năm 2015, kinh tế Việt Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực khi 

GDP bắt đầu hình thành xu thế tăng; hoạt động xuất khẩu đạt cao nhất trong vòng 4 năm. 

Du lịch là một trong những ngành dịch vụ gắn chặt với sự phát triển của nền kinh tế và chi tiêu 

của người dân. Dù từ năm 2014 nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng kết quả 

trên vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là đối 

với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khi chỉ số giá tiêu dùng liên tục giảm thể hiện 

sự hạn chế trong chi tiêu của người dân. Đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển như 

Việt Nam, việc trích một phần thu nhập để chi tiêu cho Dịch vụ du lịch chưa tạo thành thói 

quen. Vì vậy, khi nền kinh tế chưa thực sự phát triển mạnh mẽ, thu nhập chưa thực sự ổn định 

thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch sẽ còn chịu không ít rủi ro.  

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà hàng và du lịch, hoạt 

động kinh doanh của Công ty sẽ chịu tác động của những rủi ro này. Tuy nhiên, để hạn chế 

những rủi ro trong quá trình hoạt động của mình, Công ty luôn chủ động đề ra những chiến lược 

kinh doanh phù hợp cũng như những giải pháp thiết thực nhằm nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế 

phục hồi. 
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   CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (tiếp theo) 

Rủi ro khác 

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên 

nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động 

đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn 

và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DLC.  

 

 

 

 

Rủi ro lãi suất 

Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà 

hàng, khách sạn, lữ hành- vận chuyển, Canthotourist sử dụng một phần vốn vay từ các tổ 

chức tín dụng trong nước.  

Với tình hình lãi suất cho vay như hiện nay, việc sử dụng vốn vay có thể gây áp lực về chi phí 

lãi vay cho công ty . Do đó, Ban lãnh đạo Canthotourist luôn quản lý chặt chẽ, phòng ngừa 

nguy cơ rủi ro về lãi suất và có biện pháp điều chỉnh cơ cấu vốn vay phù hợp với tình hình 

hoạt động kinh doanh của công ty. 

 

 

 

 

Rủi ro về luật pháp 

Rủi ro luật pháp là rủi ro phát sinh do việc không áp dụng kịp thời, không phù hợp các văn 

bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty. 

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 quy định khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh 

doanh và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Công ty còn chịu ảnh hưởng của 

chính sách và chiến lược của ngành Du lịch và Vận tải,... Những điều chỉnh của luật và văn 

bản dưới luật đang trong giai đoạn hoàn thiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

Để hạn chế những rủi ro luật pháp phát sinh trong quá trình hoạt động, Công ty thường xuyên 

thực hiện cụ thể hóa các quy định của pháp luật thông qua việc ban hành các quy chế, quy 

định và hướng dẫn thực hiện; cập nhật các quy định của pháp luật, hướng dẫn các văn bản, 

chính sách mới liên quan đến hoạt động Công ty. 

 

 

 

 

Rủi ro cạnh tranh 

Du lịch là một ngành có tính cạnh tranh quyết liệt khi có ngày càng nhiều các đơn vị trong và 

ngoài nước gia nhập ngành với thương hiệu và chất lượng hết sức phong phú, đa dạng. Hiện 

nay, thị trường còn xuất hiện thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ như lưu trú, lữ hành, nhà hàng, 

vận chuyển... mang tính độc đáo, mới lạ của một số đơn vị tư nhân đã làm cho Công ty phải 

đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. 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. 

Hiện tại nhu cầu đầu tư du lịch, nhà hàng, khách sạn tại thành phố Cần Thơ diễn ra rất mạnh 

mẽ, tình hình cạnh tranh quyết liệt sẽ tạo áp lực lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 
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PHẦN 2:  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  
 

 

 

 

 

   

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

 2. Tổ chức và nhân sự  

 3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án  

 4. Tình hình tài chính  

 5. Thông tin cổ đông  
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Năm 2015, nhìn chung hầu hết các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty đều có sự  tăng 

trưởng so với năm trước, kết thúc năm 2015, doanh thu thực hiện vượt 2% so với kế hoạch đề 

ra, cụ thể: 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
TH 2014 KH 2015 TH 2015 

TH 2015/ 

TH 2014 

TH 2015/ 

KH 2015 

Doanh thu thuần Tr. đồng 87.951 85.793 87.844 99% 102% 

- Khách sạn   Tr. đồng 12.713 11.339 13.257 104% 117% 

- Nhà hàng  Tr. đồng 51.853 46.188 48.119 93% 104% 

- Lữ hành, vận chuyển Tr. đồng 9.797 10.985 10.812 110% 98% 

- Dịch vụ khác  Tr. đồng 13.588 17.281 15.656 115% 91% 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm 

1 Doanh thu thuần Tr.đồng 87.951 87.844 -0,12% 

2 Lợi nhuận HĐKD Tr.đồng 3.125 8.448 170.34% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.596 9.126 153.78% 

Năm 2015 được xem là năm thành công đối với Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ. Với sự định 

hướng của Hội đồng quản trị Công ty, nỗ lực của Ban Điều hành và cán bộ nhân viên Công ty, kết 

quả hoạt động kinh 

doanh năm 2015 đạt 

khoảng lợi nhuận sau 

thuế 9,13 tỷ đồng, tăng 

153,78% so với năm 

trước. Kết quả kinh 

doanh khả quan là nhờ 

sự tiết giảm chi phí, sử 

dụng hiệu quả nguồn 

vốn kinh doanh,…các 

nỗ lực này đã đưa lợi 

nhuận từ hoạt động kinh 

doanh tăng 170,34% so 

với năm trước. 

 

 

 

   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH 

Thành viên Ban điều hành Chức vụ 

Ông Vưu Chấn Hùng Tổng giám đốc 

Ông Nguyễn Đức Huy Phó Tổng giám đốc 

Ông Tạ Hoàng Sơn Phó Tổng giám đốc 

Ông Trần Hà Giang Kế toán trưởng 

 

TÓM TẮT LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH 

Ông Vưu Chấn Hùng - Tổng giám đốc 

- Ngày sinh: 10/10/1956 

- Số CMND: 360008024 

- Địa chỉ: số 87 Phan Đăng Lưu,  

Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD. 

- Số cổ phần nắm giữ: 3.804 Cổ phần. 

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Tổng giám đốc 

- Ngày sinh: 10/12/1974 

- Số CMND: 022853523 

- Địa chỉ: số 142C/56 Cô Giang, Q.Phú 

Nhuận, TP.HCM. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD. 

- Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần. 

Ông Tạ Hoàng Sơn - Phó Tổng giám đốc 

- Ngày sinh: 26/11/1962. 

- Số CMND: 021446290. 

- Địa chỉ: số 361/39/6 Nguyễn Đình 

Chiểu, Q.3, TP.HCM. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán 

tài chính. 

- Số cổ phần nắm giữ: 2.000 Cổ phần. 

Ông Trần Hà Giang - Kế toán trưởng 

- Ngày sinh: 30/05/1980. 

- Số CMND: 365353683. 

- Địa chỉ: số 266 Ấp Kinh Giữa, Xã Kế 

Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính 

tín dụng. 

- Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần. 

 

 

 

 

   TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

STT Thành viên Ban điều 

hành 

Chức vụ Nội dung thay đổi Thời gian 

1 Ông Thi Xương Tín Phó Tổng Giám đốc 

Bổ nhiệm 21/01/2015 

Miễn nhiệm 12/11/2015 

2 Ông Nguyễn Văn Đến Phó Tổng Giám đốc 

Bổ nhiệm 21/01/2015 

Miễn nhiệm 12/11/2015 

3 Ông Lâm Thân Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm 12/11/2015 

4 Ông Nguyễn Đức Huy Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 07/05/2015 

5 Ông Tạ Hoàng Sơn Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm 12/11/2015 

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2015 

Tình hình lao động 31/12/2015 Tỷ lệ 

Số lượng cán bộ công nhân viên (người) 285  

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 4.162.420   

Phân theo trình độ chuyên môn 285 100% 

+ Cao học:  02 0,7% 

+ Đại học:  59 20,7% 

+ Cao đẳng, trung cấp:  43 15,1% 

+ Lao động phổ thông: 181 63,5% 

 

 

 

 

 

  TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tt)  
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    TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tt) 

Chính sách đào tạo và tuyển dụng 

Công ty xây dựng chính sách quản lý nguồn nhân lực phù hợp nhằm tuyển chọn đào tạo đội 

ngũ cán bộ công nhân viên có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, đòi 

hỏi trong công việc, có khả năng nắm bắt nhanh nhu cầu của khách hàng nhằm mang đến dịch 

vụ tốt nhất. 

Cán bộ công nhân viên của công ty được đào tạo tiêu chuẩn phục vụ tại Canthotourist theo đúng 

quy trình. Sau quá trình đào tạo, nhân viên phải chịu sự kiểm tra của Ban lãnh đạo công ty nhằm 

đảm bảo hiểu rõ và nắm bắt công việc mà mình đang thực hiện. 

Nhân viên cả khối văn phòng và nghiệp vụ được khuyến khích đề xuất các nội dung đào tạo được 

đánh giá là cần thiết, hỗ trợ hiệu quả cho công việc.  

CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 
Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 

Chính sách lương: Chính sách lương thưởng tại Canthotourist được xây dựng linh hoạt, tương 

ứng với hiệu suất công việc, năng lực chuyên môn và vị trí công việc của từng cá nhân. Với chính 

sách của mình, công ty đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên đồng thời tạo sự  gắn bó lâu 

dài giữa công ty và người lao động. 

Chế độ phúc lợi xã hội: Cán bộ công nhân viên công ty được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo 

đúng quy định của Luật pháp Việt Nam như:  bảo hiểm xã  hội, bảo hiểm y tế,… Công ty tuân thủ 

chế độ làm việc 08 tiếng/ngày, cán bộ công nhân viên được nghỉ phép, nghỉ chế độ theo đúng quy 

định. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên cũng được công ty chú trọng. Các nhân 

viên gặp hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm hỗ trợ kịp thời. 

 

Các hoạt động đoàn thể xã hội 

CTCP Du lich Cần Thơ nhiều năm là nhà tài trợ cho lễ hội bánh dân gian Nam bộ tại Thành phố 

Cần Thơ. Lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực, mà còn là nơi hội tụ nhiều đặc trưng văn 

hóa miền sông nước. Du khách đến đây sẽ được tham gia các trò chơi dân gian và mãn nhãn với 

tài nghệ của các đầu bếp.  

Nhà hàng Hoa Sứ là nơi tổ chức bắn pháo hoa vào ngày giao thừa tết âm lịch và các dịp lễ lớn 

khác của Thành phố Cần Thơ. 

 

 



 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 - 16 

 

 

Trong năm 2015, Hội đồng 

quản trị chủ trương đầu tư 

Mở rộng Trung tâm Hội nghị 

tiệc cưới – Khu nhà văn 

phòng và bếp trung tâm nhà 

hàng Hoa Sứ – Cải tạo nâng 

cấp toà nhà Việt Hương 

thành khách sạn theo tiêu 

chuẩn 3 sao – Đầu tư resort 5 

sao trong phần diện tích còn 

lại của nhà hàng Hoa Sứ – 

Cải tạo nâng cấp khách sạn 

Quốc Tế… Tuy nhiên, do 

một số khó khăn từ thu xếp nguồn vốn cũng như kế hoạch huy động vốn từ phát hành cổ phiếu 

chưa hoàn tất, do đó, trong năm 2015, các dự án trên vẫn chưa triển khai đầu tư. 

 

 

  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 %Tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản Tr. đồng 81.320 78.432 (3.55%) 

Doanh thu thuần Tr. đồng 87.951 87.844 (0,12%) 

Lợi nhuận từ HĐKD Tr. đồng 3.125 8.448 170.34% 

Lợi nhuận khác Tr. đồng 471 1.842 291.08% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 3.596 10.290 186.15% 

Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 3.596 9.126 153.78% 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

 

 

Lần 

 

 

0,94 

0,88 

 

 

0.81 

0.75 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 

 

 

Lần 

 

 

0,44 

0,79 

 

 

0.31 

0.45 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 Vòng quay hàng tồn kho 

 Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 

 

 

Vòng Lần 

 

 

158,35 

1,07 

 

 

105,04 

1,08 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 

 Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần 

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 Hệ số LNHĐKD/Doanh thu thuần 

 

 

% 

 

 

4,14 

7,91 

4,42 

3,59 

 

 

10,74 

16,82 

11,64 

9,95 

 

  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm 05/02/2016:  

Stt Cổ đông 
Số lượng  

cổ đông 

Số lượng  

cổ phiếu sở hữu 
Tỷ lệ 

1 Cổ đông trong nước 62 4.780.080 100% 

 - Pháp nhân (*) 5 1.774.005. 37% 

 - Cá nhân 57 3.006.075 63% 

2 Cổ đông nước ngoài - - - 

 - Pháp nhân - - - 

 - Cá nhân - - - 

 Tổng cộng 62 4.780.080 100% 

(*) Bao gồm 55.375 cổ phiếu quỹ của CTCP Du lịch Cần Thơ. 

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

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

 

 

Họ tên Địa chỉ 
Số 

Cổ phần 

Tỷ lệ 

(%) 

CTCP Viet Land Capital 

Sài gòn Tower, lầu 9, phòng 908-909, 

số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM 

993.390 20,78% 

Huỳnh Văn Thiện 
38/6C Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM 
658.004 13,77% 

CTCP Đầu tư Thiên Long 

An Thịnh 

Số 7 Đường số 10, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM 
663.640 13,88% 

Vũ Tiến Thuần TT Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình 1.000.000 20,92% 

Nguyễn Đức Thuận 
B108 Lô B Ehome1, 86 Dương Đình 

Hội, Quận 5, TP.HCM 
1.000.000 20,92% 

Tổng cộng 4.315.034    90,27% 

  CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
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Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và 

tích cực tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng như:  Các chương trình từ thiện do Công ty 

phát động, các hoạt động hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng,… 

Công ty luôn đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện chính sách quản lý nguồn 

nguyên vật liệu theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện năng tiêu thụ, sử dụng nguồn 

nước hiệu quả,… 

Đối với người lao động, Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 

cho người lao động như: Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Xây dựng hệ thống thang 

bảng lương, cập nhật chính sách mới về lương, thưởng và chế độ đãi ngộ cho người lao động; Bồi 

dưỡng kỹ năng giao tiếp và lễ tân ngoại giao; Phối hợp đơn vị Phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập 

huấn và kiểm tra định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo công tác chủ động 

phòng cháy chữa cháy tại chỗ,… 

Đối với các hoạt động liên quan đến 

trách nhiệm đối với cộng đồng: Trong 

năm 2015, Công ty đã phát động các 

chương trình từ thiện, các hoạt động hỗ 

trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng 

như: Tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 50 

phần quà cho tiểu thương Chợ nổi Cái 

Răng nhân dịp tết Nguyên đán; Ủng hộ 

200 phần quà tết cho các hộ nghèo trong 

địa bàn quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ 

nhân dịp tết Nguyên đán,…. 

          BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI  
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PHẦN 3:  

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

   

 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh  

 2. Tình hình tài chính  

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

 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai  
    

 



 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 - 21 

 

Năm 2015, doanh thu thực hiện của toàn Công ty đạt 87,8 tỷ đồng, đạt 102% so kế hoạch được 

ĐHCĐ thông qua, giảm 0,12% (tương đương 107 triệu đồng) so với năm 2014.  

Kết thúc năm 2015, lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 10,290 tỷ đồng đạt 155% so với kế hoạch 

được ĐHCĐ thông qua (6,6 tỷ), tăng gần gấp 3 lần so với năm 2014 (3,6 tỷ). 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
TH 2014 KH 2015 TH 2015 

TH 2015/ 

TH 2014 

TH 2015/ 

KH 2015 

Doanh thu thuần Tr. đồng 87.951 85.793 87.844 99% 102% 

- Khách sạn   Tr. đồng 12.713 11.339 13.257 104% 117% 

- Nhà hàng  Tr. đồng 51.853 46.188 48.119 93% 104% 

- Lữ hành, vận chuyển Tr. đồng 9.797 10.985 10.812 110% 98% 

- Dịch vụ khác  Tr. đồng 13.588 17.281 15.656 115% 91% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 3.596 6.620 10.290 286% 155% 

Nhìn chung, doanh thu năm 2015 có sự tăng trưởng so với năm 2014:  

 Năm 2015 không còn hoạt động của Nhà hàng Hải sản Đại Dương (đã chính thức ngưng hoạt động kể từ 

tháng 9/2014). Theo số liệu thống kê năm 2014, doanh thu Nhà hàng Hải sản Đại Dương mang lại là 4,1 

tỷ, chiếm 4,6% trên tổng doanh thu năm 2014 (87,9 tỷ đồng).  

 Nếu không kể doanh thu của Nhà hàng Hải sản Đại Dương, thì doanh thu năm 2015 tăng 4,8% so năm 

2014 (87,8 tỷ/83,9 tỷ).  

Lĩnh vực lưu trú: 

- Doanh thu năm 2015 thực hiện 13,2 tỷ đồng, 

đạt 117% so với kế hoạch năm 2015, tăng 4% 

so với cùng kỳ năm 2014. 

- Nhìn chung, lĩnh vực lưu trú năm 2015 các 

khách sạn đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch 

năm đề ra, trong đó KS Hậu Giang 2 và KS 

Tây Hồ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 

2014 (KS Hậu Giang 2 tăng 11%, KS Tây Hồ 

tăng 4% so năm 2014).  

 

Lĩnh vực nhà hàng: 

- Doanh thu thực hiện năm 2015 của lĩnh vực 

nhà hàng (nhà hàng Hoa Sứ) 48 tỷ đồng, vượt 

4% so với kế hoạch năm được ĐHCĐ thông 

qua và giảm 7% (tương đương 3,7 tỷ) so với 

cùng kỳ năm 2014.  

- Như trên đã phân tích, tuy doanh thu nhà 

hàng năm 2015 giảm so với năm 2014 là do 

năm 2015 không còn hoạt động của Nhà hàng 

Hải sản Đại Dương nhưng nhìn chung, trong 

bối cảnh cạnh tranh gay gắt của các đối thủ 

trong lĩnh vực nhà hàng, nhưng doanh thu 

lĩnh vực này trong năm 2015 vẫn đạt và vượt 

so với kế hoạch đề ra, chiếm tỉ trọng 55% 

tổng doanh thu toàn Công ty. 

Dịch vụ khác: 

- Doanh thu năm 2015 của dịch vụ khác thực 

hiện 15,6 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch 

năm được ĐHCĐ thông qua và tăng 6% so 

với năm 2014.  

- Nguyên nhân doanh thu giảm 9% so kế hoạch 

là do trong năm Công ty tiếp nhận lại KS Hoa 

Phượng từ đối tác và trực tiếp kinh doanh từ 

tháng 5/2015 và doanh thu từ tháng 5/2015 

của Hoa phượng được tính vào mãng khách 

sạn; thu hồi lại KS Phước Thành từ tháng 

9/2015 do đối tác ngưng hợp đồng,..  

Lĩnh vực lữ hành- vận chuyển: 

- Doanh thu năm 2015 của lĩnh vực lữ hành- 

vận chuyển thực hiện 10,8 tỷ đồng, đạt 98% 

so với kế hoạch năm được ĐHCĐ thông qua 

và tăng 10% so với năm 2014.  

- Hoạt động lữ hành thị trường không ổn định 

do kinh tế khó khăn tác động, nhiều đơn vị 

kinh doanh lữ hành hình thành cạnh tranh ngày 

càng quyết liệt, làm ảnh hưởng khá lớn đến 

lượng khách của Trung tâm điều hành du lịch.  

          HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
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Tình hình Tài sản - Nợ phải trả ĐVT Năm 2014  Năm 2015  2015/2014 

Tài sản ngắn hạn 1.000 đồng 9.701.458 9.704.106 100,03% 

- Tiền  “nt” 2.165.761 2.735.540 126,31% 

- Phải thu “nt” 6.205.654 5.661.603 91,23% 

- Hàng tồn kho “nt” 568.478 717.395 126,20% 

- Tài sản lưu động khác “nt” 761.565 589.568 77,42% 

Tài sản dài hạn 1.000 đồng 71.618.977 68.728.375 95,96% 

- Tài sản cố định “nt” 61.517.935 57.819.405 93,99% 

- Tài sản dở dang “nt” 1.621.282 1.855.141 114,42% 

- Đầu tư tài chính dài hạn “nt” 5.285.098 5.285.098 100,00% 

- Tài sản dài hạn khác “nt” 3.194.662 3.768.731 117,97% 

Tổng tài sản 1.000 đồng 81.320.435 78.432.481 96,45% 

Nợ phải trả 1.000 đồng 35.887.535 24.173.188 67,36% 

Nợ ngắn hạn 1.000 đồng 10.334.681 11.920.323 115,34% 

- Vay ngắn hạn “nt” 4.891.438 3.959.680 80,95% 

- Phải trả người bán và người mua 

trả tiền trước 
“nt” 1.818.215 2.611.397 143,62% 

- Phải trả người lao động “nt” 1.720.759 1.928.576 112,08% 

- Phải trả ngắn hạn khác “nt” 1.904.269 3.420.670 179,63% 

Nợ dài hạn  1.000 đồng 25.552.854 12.252.864 47,95% 

- Vay dài hạn “nt” 14.475.854 10.516.174 72,65% 

- Phải trả dài hạn khác “nt” 11.077.000 574.000 5,18% 

- Dự phòng phải trả dài hạn khác “nt” - 1.162.690 N/a 

Nguồn vốn chủ sở hữu 1.000 đồng 45.432.901 54.259.293 119,43% 

Tổng nguồn vốn 1.000 đồng 81.320.435 78.432.481 96,45% 

Kết thúc năm 2015, tổng tài sản của Công ty có mức giảm nhẹ 3,55% so với năm 2014. Trong đó: 

- Đối với Tài sản ngắn và dài hạn: Tài sản ngắn hạn nhìn chung không có nhiều biến động, tài 

sản dài hạn giảm 4,04% so với năm 2014. Tuy nhiên, mức giảm tài sản dài hạn chủ yếu do 

giảm giá trị còn lại của tài sản cố định. 

- Đối với Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả năm 2015 sụt giảm mạnh so với năm 2014, trong đó chủ 

yếu khoản nợ dài hạn giảm 52,05% so với đầu năm. Nguyên nhân sụt giảm mạnh nợ dài hạn 

do Công ty giải thể liên doanh Công ty TNHH Du lịch Quốc tế và hoàn trả khoản tiền ký quỹ 

thực hiện dự án của đối tác tham gia liên doanh.  

- Nguồn vốn chủ sở hữu: Kết thúc 2015, Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 9,13 tỷ 

đồng, giúp nguồn vốn chủ sở hữu tăng 19,43% so với năm 2014. 

 

           TÌNH HÌNH TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ 
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Với chủ trương tái cơ cấu mạnh mẽ về nhân sự cũng như hoạt động của công ty, trong năm, Công 

ty đã thực hiện được một số chính sách tiến bộ sau: 

- Tái cơ cấu tổ chức: Tuyển dụng, sắp 

xếp lại nhân sự toàn công ty theo 

hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu 

quả phù hợp với nhu cầu phát triển 

của công ty trong giai đoạn tới. 

- Xây dựng chiến lược Marketing linh 

hoạt: Đối với các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực du lịch, công tác 

quảng bá hình ảnh, thương hiệu luôn 

đóng vai trò quan trọng. Trong năm 

2015, Công ty định hướng tiếp thị rõ 

ràng, xây dựng chiến lược Marketing toàn diện, mang hình ảnh Canthotourist đến gần hơn với 

khách du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

- Kiểm soát tài chính: Trong năm 2015, Công ty thực hiện tốt công tác kiểm soát tài chính 

thông qua việc xây dựng và cải tiến các quy trình, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh 

thất thoát tài sản. 

 

         NHỮNG CẢI THIỆN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 
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Trên cơ sở nền tảng hoạt động năm 2015 và đảm 

bảo hoàn thành các kế hoạch chiến lược cho giai 

đoạn tới mà Hội đồng quản trị đã đề ra, Ban điều 

hành sẽ trình chủ trương Hội đồng quản trị để 

thực hiện đầu tư các Dự án chính như sau: 

1. Các dự án đầu tư tại khu nhà hàng Hoa Sứ:  

- Dự án mở rộng trung tâm tiệc cưới: Hiện tại 

nhu cầu hội nghị/tiệc cưới ở Cần Thơ bị thiếu 

nơi tổ chức vào giai đoạn cao điểm, Công ty 

có kế hoạch mở rộng sảnh 1 và Sảnh 2. Nếu 

năm 2016 có điều kiện thuận lợi sẽ xin chủ trương thực hiện, vốn đầu tư ước tính 18 tỷ đồng.  

- Khu đất sân vườn còn lại: sau khi bàn giao đất xây dựng Đình thần Tân An và nhận khoản tiền 

bồi hoàn do bị ảnh hưởng bởi dự án Đình thần Tân An, triển khai làm đường và bãi giữ xe 

phục vụ cho hội nghị tiệc cưới với qui mô lớn. 

2. Dự án khu du lịch cồn Cái Khế:  

-  Quy hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 647/QĐ-UBND, ngày 8/3/2010 của Ủy ban Nhân 

dân thành phố Cần Thơ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thi công xây dựng 

dự án Cầu đi bộ Ninh Kiều – Cồn Cái Khế; trong năm 2016 sẽ xin chủ trương điều chỉnh quy 

hoạch cục bộ của dự án khu du lịch Cái Khế, để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.  

-  Năm 2016 nếu thuận lợi về vốn xin triển khai trước một số hạng mục nhà ăn, san lấp mặt bằng 

và tiếp tục phục hồi xây dựng chỉnh trang khu B vừa qua đã ngưng hoạt động. 

3. Công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch cồn Cái Khế: đã được phê duyệt phương 

án bồi hoàn từ năm 2003, diện tích trên 8,1 ha, đã giải phóng xong giai đoạn 1 diện tích 

49.359,5 m
2
 và còn lại: 31.718 m

2
 với 19 hộ dân chưa giải phóng xong. Trong năm 2016 đã có 

QĐ Hội đồng đền bù và hoàn tất về thủ tục pháp lý công tác giải phóng mặt bằng, sau đó tiếp 

tục tiến hành triển khai bồi hoàn giải phóng mặt bằng cho dự án.   

4. Tòa nhà Việt Hương:  

 Tiến hành cho kiểm tra kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình, nghiên cứu dự án 

đầu tư xây dựng thành khách sạn phục vụ cho Tây ba lô, quy mô 40 phòng, hình thức vay vốn 

hoặc phát hành cổ phiếu tự đầu tư. 

5. Khách sạn Hoa Phượng: đầu tư cải tạo các phòng ngủ và sảnh lễ tân để duy trình tiêu chuẩn 1 sao. 

6. Tòa nhà Phước Thành: Lập thủ tục cải tạo thành Trụ sở Công ty và chuyển văn phòng công 

ty về địa điểm này, tận dụng Văn phòng cũ số 50 đường Hai Bà Trưng làm khách sạn 2 sao để 

kinh doanh phục vụ khách Tây.  

 

 

 

         KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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PHẦN 4:  

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  
 

 

 

 

 

   

 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 

của Công ty 

 

 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 

Tổng giám đốc 

 

 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị  
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Năm 2015 là năm đánh dấu cho sự thành công vượt bậc đối với hoạt động kinh doanh của toàn 

Công ty. Tuy có nhiều biến động về cơ cấu cổ đông, sự thay đổi nhân sự chủ chốt từ HĐQT đến 

Ban Điều hành, nhưng với sự định hướng và bám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, sự hỗ trợ 

của các cổ đông lớn và nỗ lực của hầu hết CBNV Công ty, các mặt hoạt động của Công ty năm 

2015 có nhiều diễn biến tích cực, cụ thể như sau: 

Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 

Với chủ trương tái cấu trúc triệt để và toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động 

kinh doanh của toàn Công ty năm 2015 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và 

lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể: 

- Tổng doanh thu: đạt 87,8 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua (85,7 tỷ đồng) 

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch (6,6 tỷ đồng). 

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty: 

Trải qua hơn 10 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, bộ máy quản trị điều hành của 

Công ty cần tinh gọn, trẻ hóa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty trong thời kỳ mới. Trước 

mục tiêu đó, Hội đồng quản trị năm 2015 đã tập trung tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Theo đó, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty dần được sắp xếp, bố trí hợp lý qua đó 

góp phần khai thác hiệu quả bộ máy nhân sự hiện đang làm việc tại Công ty cũng như cải thiện 

mức thu nhập bình quân tại Công ty qua các năm.  

Tình hình đầu tư các dự án đầu tư: 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã nỗ lực triển khai phương án phát hành cổ phiếu để huy 

động vốn đầu tư Mở rộng Trung tâm Hội nghị tiệc cưới – Khu nhà văn phòng và bếp trung tâm 

nhà hàng Hoa Sứ – Cải tạo nâng cấp toà nhà Việt Hương thành khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao – 

Đầu tư resort 5 sao trong phần diện tích còn lại của nhà hàng Hoa Sứ – Cải tạo nâng cấp khách 

sạn Quốc Tế… Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đến nay, việc triển khai phương 

án phát hành cổ phiếu huy động vốn vẫn chưa thể hoàn tất, do đó việc triển khai đầu tư các dự án 

trên vẫn chưa được thực hiện trong năm 2015. 

 

         ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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         ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc có nhiều thay đổi về mặt nhân sự nhưng vẫn đảm bảo 

được việc triển khai đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội 

đồng quản trị. 

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tái cơ cấu nhân sự cũng như cải tổ hệ thống 

quản lý, vận hành hoạt động của công ty được thông suốt, mang lại hiệu quả kinh doanh khả 

quan trong năm 2015. 

Hoạt động điều hành các khối kinh doanh trên toàn công ty  được  Ban Tổng giám đốc triển 

khai đúng quy trình, phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty . Đồng thời, Ban Tổng giám 

đốc cũng thể hiện được sự chủ động trong năm, linh hoạt trong việc điều chỉnh các mục tiêu 

kế hoạch cũng như chiến lược hoạt động để nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng, sự phát 

triển của thị trường. 

-  

-  
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Kế hoạch chiến lược 

Hội đồng quản trị xác định 

chiến lược phát triển giai đoạn tới như sau: 

- Về doanh thu: phấn đấu tăng trưởng bình quân 5%-10%/năm. 

- Về lợi nhuận: Đạt mức lợi nhuận tối thiểu 10-15% doanh thu thuần. 

- Tỷ lệ cổ tức hàng năm: Tối thiểu 10% theo mệnh giá cổ phần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra, Hội đồng quản trị xác định các giải pháp 

trọng tâm như sau: 

- Bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tranh thủ các yếu tố nội và ngoại lực để hoàn thành 

các chỉ tiêu đặt ra.  

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của Ban điều hành Công 

ty và Người đại diện phần vốn góp tại các đơn vị liên doanh thông qua chương trình làm 

việc cụ thể. 

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐQT, Cổ đông, các tổ chức chính trị - xã 

hội và người lao động. Duy trì sự đồng thuận cao trong Công ty thông qua việc tổ chức thực 

hiện tốt các mặt công tác và công khai minh bạch các quy chế dân chủ trong quy chế phối 

hợp giữa Đảng Ủy công ty và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. 

- Rà soát và tiếp tục hoàn thiện các quy chế về quản trị nội bộ công ty. Trong đó chú trọng 

đến việc hoàn thiện bộ máy công ty.  

- Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng; việc thực 

hiện tốt quyền lợi của cổ đông: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận 

thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty. 

 

 



 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 - 29 

 

 

 

PHẦN 5:  

QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 

 

 

 

 

   

 1. Hội đồng quản trị  

 2. Ban Kiểm soát  

 3. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích  

 4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  
    

 



 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 - 30 

 

 

 

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số cổ phiếu 

nắm giữ 
Tỷ lệ (%) 

1 Vưu Chấn Hùng Chủ tịch 3.804 0,08% 

2 Huỳnh Văn Thiện Thành viên 658.004 13,77% 

3 Cô Gia Thọ Thành viên  0 0% 

4 Phan Thị Thanh Hương Thành viên 0 0% 

5 Huỳnh Thiện Nhân  Thành viên 0 0% 

6 Du Kim Lăng Thành viên 30.000 0,63% 

7 Tạ Hoàng Sơn Thành viên 2.000 0,04% 

 

 

 

 

 

 

           HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp Hội đồng quản trị: 

STT Nghị quyết 
Ngày  

ban hành 
Nội dung 

01 
01/NQ-

HĐQT 
21/1/2015 

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2014. 

2. Thông qua việc tăng cơ cấu nhân sự Phó Tổng giám đốc 

Công ty. 

3. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty và Phó Tổng giám 

đốc Công ty kiêm Giám đốc khối khách sạn. 

4. Giao Ban điều hành lập phương án đầu tư xây dựng mới 

khách sạn Hậu Giang 3. 

5. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Hồng Sơn- Tổng 

giám đốc Công ty.  

6. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vưu Chấn Hùng- Chủ tịch 

HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty 

thay thế cho Ông Phạm Hồng Sơn cho đến khi tìm kiếm 

nhân sự thay thế. 

02 
02/NQ-

HĐQT 
27/2/2015 Điều chỉnh lại mức lương của Q.Tổng giám đốc Cty. 

03 
03/NQ-

HĐQT 
16/3/2015 

Giao Người đại diện theo pháp luật kế thừa thực hiện Hợp 

đồng được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. 

04 
04/NQ-

HĐQT 
27/3/2015 

1. Thông qua việc từ nhiệm Phó Chủ tịch/Thành viên Hội 

đồng quản trị của Ông Ngô Diệu Hưng, kể từ ngày 

31/3/2015. 

2. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của 

Ông Phạm Hồng Sơn, kể từ ngày 27/3/2015. 

3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Thiện giữ chức 

vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể 

từ ngày 27/3/2015. 

4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Cô Gia Thọ giữ chức vụ 

thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ 

ngày 31/3/2015. 

05 
05/NQ-

HĐQT 
07/5/2015 

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 

Ông Thang Quốc Cường, kể từ ngày 11/5/2015. 

2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 

Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, kể từ ngày 11/5/2015. 

3. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Hương và 

Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương giữ chức vụ thành viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 11/5/2015. 

4. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 02 năm. 

         HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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STT Nghị quyết 
Ngày  

ban hành 
Nội dung 

06 
06/NQ-

HĐQT 
27/5/2015 

Thành lập KS Hoa Phượng - Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ 

phần Du lịch Cần Thơ và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. 

07 
07/NQ-

HĐQT 
28/5/2015 

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 

Bà Trang Ngọc Huỳnh, kể từ ngày 01/6/2015. 

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Thiện Nhân giữ chức 

vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể 

từ ngày 01/6/2015. 

08 
08/NQ-

HĐQT 
12/6/2015 

1. Thông qua việc tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 

2015 vào ngày 30/6/2015. 

2. Thông qua việc cử thành viên tham gia Hội đồng thành viên 

của Cty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn – Cần Thơ. 

09 
09/NQ-

HĐQT 
19/6/2015 

Thông qua các nội dung dự kiến trình tại Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2015. 

10 
10/NQ-

HĐQT 
15/7/2015 

Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty để đảm bảo 

cho nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng MB Cần Thơ. 

11 
11/NQ-

HĐQT 
07/8/2015 

Đàm phán với đối tác về hướng phát triển tương lai của 

đơn vị liên doanh.   

12 
12/NQ-

HĐQT 
22/9/2015 

Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã 

được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua. 

13 
13/NQ-

HĐQT 
29/9/2015 Thông qua việc bổ sung Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

14 
14/NQ-

HĐQT 
29/10/2015 

Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 

Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương. 

15 
15/NQ-

HĐQT 
12/11/2015 

Thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ Phó Tổng giám đốc 

Công ty và phân công lại nhiệm vụ mới. 

Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty phụ 

trách tài chính – kế toán. 

16 
16/NQ-

HĐQT 
30/11/2015 

Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. 

Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị 

thay thế vị trí khuyết phát sinh. 

17 
17/NQ-

HĐQT 
09/12/2015 

Thông qua việc cử thành viên tham gia Hội đồng thành viên 

Công ty TNHH DLTM Sài Gòn – Cần Thơ. 
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số cổ phiếu 

nắm giữ 
Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Thị Bích Ngà Thành viên BKS - - 

2 Tạ Thị Thục Thành viên BKS 9.000 0,19% 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Các cuộc họp ban kiểm soát: Định kỳ, Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp, thảo luận về tình 

hình kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty nhằm kịp thời phát hiện sai sót và có ý kiến 

điều chỉnh. 

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm đi sâu sát vào thực tế hoạt động 

của công ty. 

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty được lập đầy đủ, chính xác 

và minh bạch, đồng thời được kiểm toán và sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2015. 

Công tác công bố thông tin được công ty thực hiện minh bạch, đúng quy định về công bố thông 

tin của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

 

         BAN KIỂM SOÁT 
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Stt Chức danh 

 

Số 

người 

Số tiền 

(đồng/người/ 

tháng) 

Tổng thù lao  

năm 2015 (đồng) 

1 Hội Đồng Quản Trị   178.000.000 

 Chủ tịch HĐQT 1 3.000.000 36.000.000 

 Thành viên HĐQT 6 2.000.000 142.000.000 

2 Ban Kiểm Soát   54.500.000 

 Trưởng Ban Kiểm soát (*) 1 2.000.000 20.000.000 

 Thành viên BKS: 2 1.500.000 34.500.000 

@ Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2015 232.500.000 

(*) Trưởng Ban kiểm soát là Bà Đoàn Đặng Quí An từ nhiệm từ ngày 1/11/2015, Ban kiểm soát 

đã bầu Bà Nguyễn Thị Bích Ngà đại diện Ban kiểm soát thực hiện các công việc của trưởng Ban 

kiểm soát cho đến kỳ Đại hội cổ đông gần nhất. 

Ban kiểm soát còn lại 02 Thành viên kể từ ngày 1/11/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với  

cổ đông  

nội bộ 

Số cổ phiếu 

 sở hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu  

sở hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 

Số  

cổ phiếu 
Tỷ lệ 

Số  

cổ phiếu 
Tỷ lệ 

1 Lâm Thân Phó TGĐ 162.500 3,4% 0 0% Đã bán: 162.500  

2 Du Kim Lăng 
Thành viên 

HĐQT 
160.000 3,34% 30.000 0,63% 

Đã bán: 150.000  

Đã mua: 20.000  

3 Vưu Chấn Hùng 

Chủ tịch 

HĐQT  

kiêm TGĐ 

153.804 3,22% 3.804 0,08% Đã bán: 150.000  

4 Phạm Hồng Sơn 
Thành viên 

HĐQT (*) 
526.200 11,14% 0 0% Đã bán: 526.200  

5 
Lương Thị 

Thanh Loan 

Vợ Ông 

Phạm 

Hồng Sơn 

200.000 4,18% 0 0% Đã bán: 200.000  

6 
Vưu Ngọc 

Hương 

Em ruột  

Ông Vưu 

Chấn Hùng 

700 0,014% 0 0% Đã bán: 700  

7 Tạ Thị Thục 
Thành viên 

BKS 
21.700 0,45% 9.000 0,19% 

Đã bán: 15.000  

Đã mua: 2.300  

8 
Huỳnh  

Văn Thiện 

Thành viên 

HĐQT 
0 0% 658.004 13,93% Đã mua: 658.004  

9 
Nguyễn Du  

Hạ Long 

Con Bà Du 

Kim Lăng 
10.000 0,21% 1.000 0,02% Đã bán: 9.000  

(*) Từ nhiệm từ ngày 27/3/2015. 

                 GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 
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