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I. Thông tin chung về Công ty : 

1. Thông tin khái quát : 

-  Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ  

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301074118 

-  Vốn điều lệ : 1.186.840.000.000 đồng  (Một nghìn một trăm tám mƣơi sáu tỷ tám trăm  

      bốn mƣơi triệu đồng) 

-  Địa chỉ : Số 15, đƣờng số 2, Cƣ Xá Lữ Gia, Phƣờng 15, Quận 11, TPHCM 

-  Số điện thoại : 0838650921 -  Số fax : 0838655930 

-  Website : www.phuthotourist.com.vn 

-  Mã cổ phiếu   : DSP 

Quá trình hình thành và phát triển 

Lịch sử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 

năm 1989.Từ một trụ sở nhỏ đặt tại Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và ban đầu chỉ kinh 

doanh đơn ngành. Ngày nay, sau 27 năm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ quản 

lý, điều hành 4 đơn vị kinh doanh 4 lĩnh vực dịch vụ du lịch trọng tâm tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Ngoài ra còn tham gia liên kết kinh doanh trong nƣớc tại thành phố Hồ Chí Minh với 

Công ty Cổ phần Công viên Nƣớc Đầm Sen, Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt và Công ty 

Cổ phần Sài Gòn Đông Hà. 

 Hiện nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ quản lý và điều hành 4 đơn vị 

kinh doanh phụ thuộc, đều đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: 

1. Công viên Văn hóa Đầm Sen; 

2. Cụm Khách sạn Ngọc lan – Phú Thọ; 

3. Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen – Damsen Travel; 

4. Khu Du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát. 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ còn đƣợc thể hiện trong liên kết kinh 

doanh trong nƣớc. Trên cơ sở chọn lọc các hạng mục đầu tƣ phù hợp với thế mạnh vốn có, 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đã tham gia liên kết tại Công ty Cổ phần Công 

viên nƣớc Đầm Sen; và đầu tƣ tài chính vào 2 khách sạn, gồm: Công ty Cổ phần Sài Gòn 

Đà Lạt và Công ty Cổ phần Sài Gòn Đông Hà . 

Dù quy mô nhỏ hay lớn, hình thức chuyên doanh hoàn toàn hay liên kết, tất cả các 

đơn vị kinh doanh và thƣơng hiệu kể trên đều là tài sản, bộ phận kinh doanh không thể tách 

rời của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ trong hiện tại và tƣơng lai. Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu làm giàu đời sống tinh thần, 

nâng tầm thụ hƣởng văn hóa cộng đồng, phát triển doanh nghiệp bền vững. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 - Ngành nghề kinh doanh : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đang tập trung 

vào 4 ngành nghề kinh doanh cốt lõi, bao gồm : dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực, lƣu trú và 

lữ hành.  

 -  Địa bàn kinh doanh: tập trung hoạt động kinh doanh trên địa bàn Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Riêng Khu Du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát hoạt động kinh 

doanh ở Cần Giờ Tp.HCM. 
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý : 

- Mô hình quản trị , cơ cấu bộ máy :  

 

 

  

 

 

QH chỉ đạo, điều hành 

 

QH phụ trách, kiêm nhiệm 

 

Quan hệ phối hợp, hỗ trợ 
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- Các công ty con, công ty liên kết:  

stt 
Tên công ty liên 

doanh, liên kết 
Địa chỉ 

Lĩnh vục sản 

xuất kinh doanh 

chính 

Vốn đầu 

tư  ( tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu của 

Công ty 

CP DVDL 

Phú Thọ 

1 Công ty Cổ phần 

Công viên nƣớc 

Đầm Sen 

Số 3 Hòa Bình, 

Phƣờng 3, Quận 

11, TP. Hồ Chí 

Minh 

Dịch vụ vui chơi, 

giải trí và các dịch 

vụ khác 

253,277 33,54% 

2 Công ty Cổ phần  

Sài Gòn Đà Lạt 

180 Đƣờng 3 

tháng 2, Tp. Đà 

Lạt 

Dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn 

29,442 13,67% 

3 Công ty Cổ phần  

Du lịch Sài Gòn 

Đông Hà 

Số 1 Bùi Thị 

Xuân, Phƣờng 2, 

TP. Đông Hà, 

Tỉnh Quảng trị 

Dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn 

4,163 3,23% 

4. Định hướng phát triển Công ty : 

 Các mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2019: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức). 

- Đảm bảo thu nhập cho CBNV. 

- Khôi phục kinh doanh về đêm các ngày thƣờng kể từ dịp hè 2019. 

- Khai thác triệt để nguồn nhân lực, vật lực, tài lực của Công ty. 

- Phát triển nguồn vốn tự có để gia tăng giá trị doanh nghiệp .  

 Chiến lƣợc phát triển của công ty trong năm 2019: 

1. Tập trung đầu tƣ cho Đầm Sen, đơn vị chiếm đến trên 80% doanh thu/lợi nhuận 

của công ty.  

 Trong bối cảnh hiện tại, rất khó giữ đƣợc lƣợng khách không bị sụt giảm so cùng 

kỳ, do sự ra đời của rất nhiều công viên giải trí ở TP HCM và các tỉnh. Để giữ 

doanh thu không sụt giảm và tăng trƣởng so cùng kỳ thì Công ty cần phải xây 

dựng lại chiến lƣợc kinh doanh theo hƣớng tập trung giữ thị trƣờng chính của 

Đầm Sen là TP HCM, bằng các biện pháp: 

 Đầu tƣ và tổ chức các sự kiện kinh doanh theo trào lƣu của giới trẻ hiện nay: 

sống ảo với vƣờn hoa, cảnh quan độc/lạ. 
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 Đầu tƣ lớn những công trình giải trí mới/lạ/công nghệ cao mà các nơi chƣa có.  

 Khai thác lợi thế trung tâm thành phố, đẩy mạnh kinh doanh về đêm bằng các 

biện pháp: 

 Hợp tác kinh doanh sân khấu Dế Mèn, các mặt bằng trống trƣớc và cạnh Cụm 

rạp 8D. Đầu tƣ hệ thống Laser – Màn nƣớc để làm điểm nhấn thu hút khách, 

đặc biệt là khách inbound và khách du lịch nội địa đang rất thiếu loại hình giải 

trí về đêm tại TP HCM. 

 Tăng chi tiêu của khách khi vào Đầm Sen; Đầu tƣ nâng cấp và bán vé Vƣờn 

chim thú. 

 Tăng tần suất khách quay trở lại tham quan Đầm Sen: áp dụng CRM khi triển 

khai hệ thống bán vé điện tử, tăng chất lƣợng phục vụ khách hàng (huấn luyện, 

đặt camera theo dõi, ban hành các quy chế nhằm chấm điểm hoàn thành trách 

nhiệm, quy định không sử dụng điện thoại cá nhân trong giờ làm việc...);  

 Điều chỉnh chính sách giá của Đầm Sen để tăng bình quân tiêu dùng của khách. 

Ƣu đãi cho khách tỉnh vào tham quan công viên. 

2. Cụm khách sạn: Đầu tƣ nâng chất lƣợng sản phẩm điều chỉnh tăng giá bán để 

tăng doanh thu. 

3. Vàm Sát: Quy hoạch và đầu tƣ phát triển, đón đầu thị trƣờng khi hàng loạt dự án 

đầu tƣ thành phố đang tập trung cho huyện Cần Giờ. 

4. Dịch vụ lữ hành: Tập trung cho tour nội bộ (Đầm Sen, Vàm Sát) là thế mạnh của 

Trung Tâm du lịch Đầm Sen, từ đó mở rộng sang các dịch vụ khác.  

5. Đầu tƣ tài chính, liên doanh liên kết: Công ty tìm cơ hội mở rộng kinh doanh ra 

bên ngoài thông qua đầu tƣ tài chính, liên doanh liên kết trong lĩnh vực công ty 

có thế mạnh và có những thƣơng hiệu mạnh là: vui chơi giải trí (Đầm Sen) hoặc 

đầu tƣ tài chính vào những dự án đã có thƣơng hiệu 

II/- Tình hình hoạt động trong năm năm 2018 : 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 :  

CHỈ TIÊU DOANH THU :  

Thực hiện doanh thu thuần năm 2018 là 338,800 tỷ bằng 99,91% so cùng kỳ 

năm 2017 (Thực hiện năm 2017: 339,091 tỷ), đạt 89,33% so kế hoạch năm 2018.  

Đánh giá kết quả thực hiện về mặt doanh thu thuần năm 2018 nhƣ sau: 
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 Mảng vui chơi giải trí – du lịch – du lịch sinh thái (gồm công viên Đầm Sen – 

Vàm Sát – Trung tâm du lịch Đầm Sen): 

Đây là mảng chiếm tỉ trọng doanh thu cao nhất của công ty, doanh thu tăng so với 

cùng kỳ năm 2017 (Khu du lịch Vàm Sát đạt 9,176 tỷ tăng 11,5%, Trung tâm du 

lịch Đầm Sen doanh thu thực hiện năm 2018 là 30,860 tỷ tăng 6,41% so với kế 

hoạch và tăng 36,03% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen 

doanh thu thuần năm 2018 đạt 275,169 tỷ đạt 89,56% so với kế hoạch và đạt 

97,54% so với cùng kỳ năm 2017. 

 Mảng ẩm thực: Chiếm tỉ trọng doanh thu cao thứ 2, doanh thu sụt giảm mạnh chủ 

yếu do sự sụt giảm của nhà hàng Ngọc Lan và Phú Thọ, vì xuất hiện nhiều nhà 

hàng cạnh tranh trong khu vực nên gặp không ít khó khăn trong kinh doanh. Cụ 

thể:  

 Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen tăng 18,25% so cùng kỳ. 

 Đầm Sen Plaza doanh thu giảm 13,08% so cùng kỳ.   

 Cụm Khách Sạn Ngọc Lan – Phú Thọ doanh thu F&B giảm 15,65% so cùng 

kỳ.   

 Mảng phòng ngủ: Doanh thu cụm khách sạn đạt 77,54% so với kế hoạch năm 

2018 và tăng 0,94% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: 

 Khách sạn Ngọc Lan giảm 6,55% so cùng kỳ.   

 Khách sạn Phú Thọ tăng 8,2% so cùng kỳ do đã đƣợc nâng cấp sửa chữa.   

                                                                                            Đơn vị tính: đồng 

STT CHỈ TIÊU 
Kế hoạch năm 

2018 

Thực hiện năm 

2018 

 Thực hiện năm 

2017 

TH/KH  

năm 2018 

TH/CK  

2018/2017 

1 CV ĐẦM SEN 307,256,985,317 275,169,285,024 282,096,540,236 89.56% 97.54% 

  
- CV & Khu 

VCGT   
264,256,985,317 237,195,815,035 248,045,602,097 89.76% 95.63% 

  - NH Thủy Tạ   35,000,000,000 31,616,635,084 26,737,829,991 90.33% 118.25% 

  - Đầm sen Plaza   8,000,000,000 6,356,834,905 7,313,108,148 79.46% 86.92% 

2 CỤM K. SẠN 32,500,000,000 23,595,703,560 25,961,424,724 72.60% 90.89% 

  - KS Ngọc Lan  17,130,000,000 12,512,862,528 14,343,828,808 73.05% 87.24% 

  - KS Phú Thọ 15,370,000,000 11,082,841,032 11,617,595,916 72.11% 95.40% 

3 KDL VÀM SÁT 10,500,000,000 9,175,577,449 8,229,340,107 87.39% 111.50% 
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4 TTDL ĐẦM SEN 29,000,000,000 30,859,562,083 22,686,150,506 106.41% 136.03% 

5 KD khác   117,128,000 
  

  TỔNG CỘNG 379,256,985,317 338,800,128,116 339,090,583,573 89.33% 99.91% 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018: 

Kết thúc niên độ tài chính năm 2018, công ty gần hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đƣợc 

ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh vẫn chƣa ổn định, vẫn chƣa xác lập 

đƣợc một lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh có nhiều công viên giải trí, nhiều 

trung tâm thƣơng mại kết hợp khu vui chơi giải trí mới ra đời thu hút giới trẻ và gia 

đình.  

- Mặc dù chỉ tiêu Doanh thu năm 2018 tuy không đạt kế hoạch nhƣ mong muốn, nhƣng 

theo đó Ban Điều hành đã cố gắng tiết giảm nhiều chi phí cũng nhƣ tìm kiếm đối tác 

hợp tác tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn hàng tuần, hàng tháng để thu hút nhiều khách 

hàng đến tham quan để tăng hiệu quả kinh doanh trong khu vui chơi giải trí Đầm Sen, 

KDL Vàm Sát, tạo nhiều hoạt động để kích thích tăng cao sức tiêu dùng của khách 

hàng. 

- Với tính chủ động sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ nguồn vốn tự có và khoản thặng dƣ 

vốn của Công ty, trong khi đang chờ hoàn thiện pháp lý hạ tầng để trang bị đầu tƣ các 

trò chơi mới nhằm thu hút khách hàng nhƣ kế hoạch 5 năm đã đề ra. Năm 2018 Ban 

điều hành đã thúc đẩy đƣợc 25% doanh thu hoạt động tài chính và cố gắng hoàn thành 

90% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kế hoạch. 

 Nguyên nhân công ty chưa hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCD 2018 giao: Ban 

điều hành đánh giá những nguyên nhân chính làm cho kết quả thực hiện năm 2018 thấp 

hơn kế hoạch đƣợc giao là: 

 Trong 9 tháng đầu năm, Công ty gần đạt đƣợc các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng. Tuy 

nhiên, trong quý IV có những yếu tố khách quan bất khả kháng: 2 lần quốc tang, 

mƣa bão... rơi vào những ngày cuối tuần làm ảnh hƣởng rất nhiều đến kinh 

doanh. 

 Đầm Sen, đơn vị chiếm đến 80% doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của công ty, 

đã cũ kỹ và kém sức thu hút khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Do công tác đầu tƣ 

lớn theo định hƣớng phát triển 5 năm sau cổ phần hóa chƣa thực hiện đƣợc 
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(nguyên nhân do quy hoạch chi tiết 1/500 chƣa xong, các trò chơi lớn dự định 

đầu tƣ sau cổ phần hóa chờ quy hoạch và phải tuân thủ các quy định của Nhà 

nƣớc, giá tăng do biến động tỉ giá...). Trong khi đó: do áp lực chia cổ tức 6% nên 

Ban điều hành đã xây chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu cho năm 2018 vƣợt quá khả 

năng thực hiện, đồng thời tiến độ đầu tƣ – nâng cấp sản phẩm bị chậm nên chƣa 

triển khai đƣợc một số định hƣớng kinh doanh. Cụ thể: 

- Những khó khăn Đầm Sen đang phải đối mặt hiện nay là: 

 Thị trƣờng đang bị co hẹp. Khảo sát khách hàng cho thấy: khách của Đầm Sen 

hiện nay 70 – 80% là ở TP HCM, và chủ yếu ở các quận xung quanh. Đầm Sen 

đang phải cạnh tranh với 2 đối thủ trực tiếp (Suối Tiên, Đại Nam). Với lợi thế, 

đầu tƣ mới và chi „khủng” cho quảng cáo; bên cạnh đó là rất nhiều những địa 

điểm vui chơi giải trí mới ra đời chia sẻ bớt nguồn khách. 

 Trong 3 cấu thành chính của sản phẩm Đầm Sen (trò chơi, cảnh quan và nội 

dung hoạt động hay sự kiện) thì hai cấu thành đầu đang dần mất lợi thế cạnh 

tranh, dẫn đến Đầm Sen tập trung nguồn lực cho cấu thành sự kiện, nhƣng điều 

này dƣờng nhƣ chƣa đủ đáp ứng mong đợi của khách hàng. 

 Nguồn nhân lực tuổi đời bình quân cao, thiếu sự tƣơi trẻ và thái độ phục vụ chƣa 

tốt ở những vị trí trực tiếp phục vụ khách. 

- Về khách sạn Ngọc Lan: Với giá tiền thuê mặt bằng quá cao và liên tục tăng nhƣ hiện 

nay thì rất khó thoát khỏi tình trạng lỗ. 

- Khách sạn Phú Thọ: Công tác thi công đầu tƣ nâng cấp khách sạn đã ảnh hƣởng đến kết 

quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. 

- Với Vàm Sát: Việc đầu tƣ mang ý nghĩa để giữ cấp cơ sở vật chất, chờ khi cầu Bình 

Khánh đƣợc hoàn thành thì sẽ có điều kiện phát triển nhanh. Giai đoạn này công ty 

chƣa đầu tƣ lớn cho đơn vị. 

 Công tác đầu tƣ chậm tiến độ: Việc đầu tƣ các trò chơi mới chủ lực bị chậm tiến 

độ do những yếu tố chủ quan lẫn khách quan, từ đó các loại vé trọn gói mới dự 

định ra đời cũng bị chậm trễ. Cụ thể là: 

- Theo kế hoạch 2018 thì từ đầu tháng 1 đã có các trò chơi mới để ra đời vé 

trọn gói Silver, nhƣng đến Tết Mậu Tuất mới có trò chơi Lâu đài kỳ thú 
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và đến 28/4/2018 mới có trò chơi Power Surge, do vƣớng một số quy định 

mới về nhập khẩu. 

- Theo kế hoạch thì ngày 1/6/2018 ra đời vé trọn gói GOLD, với sự ra đời 

của các trò chơi mới: Vƣợt thác kết hợp hang động kỳ bí, Ice Snow Fun 

Play và 1 trò chơi cảm giác mạnh công nghệ Châu Âu. Do vậy, doanh thu 

kế hoạch của 6 tháng cuối năm đƣợc xây dựng tăng trƣởng khá cao. Tuy 

nhiên, đến nay vé trọn gói GOLD vẫn chƣa ra đời vì chƣa có 3 trò chơi 

này (trò chơi Hydro Lift định đầu tƣ đối tác đã bán, Top Spin chờ HĐQT 

duyệt phƣơng án đầu tƣ, Ice Snow Fun Play đổi phƣơng án và chuyển 

sang năm 2019, Vƣợt thác & hang động kỳ bí chờ quy hoạch 1/500). 

Tóm lại, công tác đầu tƣ chậm đã ảnh hƣởng rất lớn đến việc thu hút khách tham quan và 

các chính sách kinh doanh tại Đầm Sen. Vì vậy, nếu năm 2019 không đẩy nhanh tiến độ 

công tác đầu tƣ thì tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục rất khó khăn nhƣ năm 2018. 

2. Tổ chức và nhân sự : 

 Tổng Giám đốc : 

Họ và tên :    Nguyễn Quốc Anh  

Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  03/10/1966 

Nơi sinh :   Q. Ba Đình Hà Nội  

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Bạc Liêu. 

Địa chỉ thƣờng trú :   69A đƣờng số 1, Khu cƣ xá Chu Văn An, phƣờng 26, 

quận Bình Thạnh, TpHCM. 

Số điện thoại :    0903823456 

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Luật kinh tế  

Quá trình công tác : 

+ Từ 8/1990 – 7/1992  Cán bộ pháp chế Công ty vận tải biển Sài Gòn 

+ Từ 8/1992 – 6/1995  Cán bộ pháp chế Công ty Du Lịch Sài Gòn 
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+ Từ 7/1995 – 12/1995 Trƣởng phòng kinh doanh tiếp thị Khách sạn Quê 

Hƣơng – Sài Gòn tourist. 

+ Từ 1/1996 -12/1996  Trợ lý Giám đốc Khách sạn Quê Hƣơng – Sài Gòn 

tourist. 

+ Từ 1/1997-2/2002 Phó Giám đốc Cụm Khách sạn Quê Hƣơng – Sài Gòn 

tourist. 

+ Từ 3/2002-12/2005 Giám đốc KS Đồng Khách Sài Gòn Tourist  

+ Từ 1/2006-4/2010  Chánh Văn phòng Tổng Cty DL Sài Gòn –TNHH MTV 

+ Từ 5/2010-4/2016  Chủ Tịch HĐTV Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ. 

 + Từ 5/2016 – nay  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú 

Thọ. 

Số cổ phần sở hữu  :  7.500 cổ phần  

Số cổ phần đại diện   19.820.228 cổ phần  

 Phó Tổng Giám đốc :  

Họ và tên :    Hoàng Văn Bá  

Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  11/12/1972  

Nơi sinh :   Nghệ An 

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Nghệ An 

Địa chỉ thƣờng trú :  271 Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình, TPHCM  

Số điện thoại :    0983017317   

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   

Quá trình công tác : 

+ Từ 7/1995 - 6/1998 :   Kỹ sƣ xây dựng Công ty Đầu tƣ Phát triển Giao   

                        thông vận tải (Tracodi).   

+ Từ 6/1998 - 10/2008 :  Kỹ sƣ xây dựng Cty TNHH MTV DVDL Phú   

     Thọ.  
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+ Từ 10/2008 - 10/2009 :  Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV   

                          DVDL Phú Thọ.  

+ Từ 10/2009 - 6/2010 : Phó Phòng QLĐT Công ty TNHH MTV    

                         DVDL Phú Thọ.  

+ Từ 6/2010 - 5/2016 :  Phó TGĐ Cty TNHH MTV DVDL Phú Thọ  

+ Từ 5/2016 - nay :  Phó TGĐ Cty Cổ phần DVDL Phú Thọ 

Số cổ phần sở hữu  :  7.000 cổ phần 

 Phó Tổng Giám đốc :  

Họ và tên :    Lê Song Trọng Chinh  

Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  15/4/1975 

Nơi sinh :    TPHCM 

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Tiền Giang  

Địa chỉ thƣờng trú :   Số 1 đƣờng số 1, KP3, Phƣờng Thảo Điền, Quận 2, 

TPHCM. 

Số điện thoại :    0901887696 

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn :  Thạc sĩ Tài chính     

Quá trình công tác : 

+ Từ 1999 - 2004 :   Chuyên viên kế toán, phụ trách kế toán Ban quản lý  

     dự án mở rộng và nâng cấp đƣờng Hùng Vƣơng  

     thuộc Công ty Đầu tƣ và Dịch vụ TpHCM 

 + Từ 2004 - 2007   Kế toán trƣởng Công ty Cổ phần Xây dựng Lập  

               Sơn. 

+ Từ 2007 - 2011 Kế toán trƣởng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Khang Điền. 

+ Từ 2011 - 2014  Trƣởng phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Đầu tƣ 

IMG. 
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+ Từ 2015 - 2016  Phó TGĐ phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Sài Gòn 

Đầu tƣ Kỹ thuật Xây dựng (ECI Saigon). 

+ Từ 2016 – đến nay  Phó TGĐ phụ trách tài chính Công ty Cổ phần DVDL 

Phú Thọ.  

  Số cổ phần sở hữu  :  không có 

 Phó Tổng Giám đốc :  

Họ và tên :    Dƣ Hữu Danh  

Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  21/1/1961 

Nơi sinh :    TPHCM 

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    An Giang  

Địa chỉ thƣờng trú :   489A/21/24 Huỳnh Văn Bánh, Phƣờng 13, Quận Phú 

Nhuận, TpHCM.  

Số điện thoại :  0903804816     

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn  Đại học quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác : 

+ Từ 5/1984 - 7/1986 :  Cán bộ Quận liên đội TNXP Q3. 

+ Từ 8/1986 - 4/1991 :  Hiệu phó Trƣờng Giáo dục lao động CNN Q3. 

+ Từ 5/1991 - 11/1992 : Giám đốc Nông trƣờng CNN XK Q3. 

+ Từ 12/1992 - 4/1995 :  Hiệu trƣởng Trƣờng Giáo dục lao động CNN Q3  

+ Từ 1/1997 - 3/1999: Giám đốc Cty DV ô tô cơ khí vận tải Q3 

+ Từ 4/1999 - 7/2000 :  Phó GĐ Cty công trình GTĐT Q3. 

+ Từ 8/2000 - 3/2002 :  Giám đốc Cty CP DVDL Q3 . 

+  Từ 4/2002 - 6/2005 :  Giám đốc Cty CP DVDL Mêkông. 
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+ Từ 7/2005 - 9/2006 :  Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Cty CP DVDL   

               Mêkông. 

+ Từ 10/2006 - 7/2011 :  Chủ tịch HĐQT Cty CP DVDL Mêkông. 

+ Từ 8/2011 - 10/2012: Chuyên viên TCT Du lịch Sài Gòn TNHH   

               MTV. 

+ Từ 11/2012 - 12/2012:   Phó TGĐ Cty vận chuyển Sài Gòn Tourist. 

+ Từ 1/2013 - 8/2014 : Tổng Giám đốc Cty vận chuyển Sài Gòn    

                         Tourist. 

+ Từ 9/2014 - 9/2015 :  Chuyên viên TCT Du lịch Sài Gòn TNHH   

              MTV. 

+ Từ 10/2015 - 4/2016  Phó TGĐ Công ty TNHH MTV DVDL Phú   

              Thọ. 

+ Từ 5/2016 - Nay :  Phó TGĐ Công ty Cổ phần DVDL Phú    

                        Thọ.  

Số cổ phần sở hữu  :  7.200 cổ phần  

 Kế toán trưởng  :  

Họ và tên :    Nguyễn Thị Nguyên  

Giới tính :    Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh :  28/10/1968 

Nơi sinh :    Hải Dƣơng  

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Long An 

Địa chỉ thƣờng trú :   28/13 CX Lữ Gia, Phƣờng 15, Quận 11, TpHCM 

Số điện thoại :  0908838468     

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn  Đại học quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác : 

+ Từ 10/1989 - 11/1992 :  Nhân viên Phòng Kế hoạch Nhà hàng Á Đông. 
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+ Từ 12/1992-1/1996 :  Tiếp tân, Quản đốc Khách sạn Kim Thành thuộc  

     Nhà hàng Á Đông. 

+ Từ 2/1996 - 2/1997 :  Kế toán Nhà hàng Á Đông 

+ Từ 3/1997 - 6/1997 : Phó Kế toán trƣởng Nhà hàng Á Đông. 

+ Từ 7/1997 - 8/1997 :  Kế toán trƣởng Nhà hàng Á Đông 

+ Từ 9/1997 -12/1997:  Phó Kế toán trƣởng Nhà hàng Á Đông 

+ Từ 1/1998 -10/1999:  Phó Kế toán trƣởng Nhà hàng Á Đông 

+ Từ 10/2001 - 06/2004: Bán hàng Khách sạn Ngọc Lan. 

+ 07/2004 - 01/2009  : Tổ phó tiếp tân, kế toán Khách sạn Ngọc Lan 

+ 02/2009 - 04/2010 :  Kế toán Cty TNHH MTV DVDL Phú Thọ 

+ 05/2010 - 10/2010 :  Tổ trƣởng Phòng Kế toán - Tài chính Cty TNHH  

               MTV DVDL Phú Thọ. 

+ 11/2010 - 09/2011 :   Phó trƣởng phòng Kế toán Cty TNHH MTV DVDL  

               Phú Thọ. 

+ 10/2011 - 05/2016:   Kế toán trƣờng Cty TNHH MTV DVDL Phú Thọ 

+ Từ 5/2016 - Nay   Kế toán trƣởng Cty Cổ phần DVDL Phú Thọ.    

Số cổ phần sở hữu  :  12.400 cổ phần 

- Những thay đổi trong ban điều hành: không 

- Số lƣợng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với ngƣời 

lao động: 

 Số lƣơng cán bộ nhân viên công ty bình quân năm 2018 là  : 656 ngƣời. 

 Chính sách đối với ngƣời lao động: 

Chính sách đối với NLĐ 

 

- Lƣơng  tháng 13  và các ngày lễ: đối tƣợng đƣợc chi là CBNV đang làm việc tại thời 

điểm chi tiền (trƣớc đây là có tên trên bảng lƣơng, nghỉ việc riêng không hƣởng 

lƣơng vẫn đƣợc chi tiền). 

- Thƣởng thi đua năm: đối tƣợng đƣợc chi là CBNV đang làm việc tại thời điểm chi 

thƣởng, tính theo số tháng làm việc thực tế từ 6 tháng trở lên của kỳ tính thƣởng 

(trƣớc đây là làm việc thực tế từ 10 tháng trở lên, nghỉ việc vẫn đƣợc chi tiền).  

- Tính đến ngày 31/12/2018,  Số lượng CBNV : 656 người .  

Stt Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

  Theo trình độ lao động 681 100.00 

1 Trên Đại học  7 1.03 

2 Đại học, Cao đẵng 134 19.68 



16 

 

3 Trung cấp, CNKT 64 9.40 

4 Lao động phổ thông  476 69.90 

  Theo loại HĐLĐ 681 100.00 

1 Không xác định  thời hạn  513 75.33 

2 Xác định  thời hạn  168 24.67 

  Theo giới tính 681 100.00 

1 Nam  403 59.18 

2 Nữ 278 40.82 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :  

a) Các khoản đầu tƣ lớn: không có . 

b) Các công ty con, công ty liên kết : không có. 

4. Tình hình tài chính : 

a) Tình hình tài chính : 

                                                                                                       ĐVT : đồng 

 

Chỉ tiêu 

Từ 01/01/2017     

đến 31/12/2017 

Từ 01/01/2018     

đến 31/12/2018 

 

(%) 2018/2017 

Tổng giá trị tài sản 1.535.944.259.496 1.399.013.236.190 91,08 

Doanh thu thuần 339.090.583.573 338.800.128.116 99,91 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 

75.823.450.904 77.416.214.218 102,10 

Lợi nhuận khác 226.605.381 924.019.671 407,77 

Lợi nhuận trƣớc thuế 76.050.056.285 78.340.233.889 103,01 

Lợi nhuận sau thuế 64.648.558.408 66.890.547.325 103,47 

Cổ tức dự kiến  5% 5.5%  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Từ 01/01/2017 

đến 31/12/2017 

Từ 01/01/2018 

đến 31/12/2018 

Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn  
4,62 11,74 

 

+ Hệ số thanh toán nhanh  
4,61 11,69 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  
13,70 5,06 

 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
15,87 5,33 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)    

+ Vòng quay hàng tồn kho  
87,60 104,33 

 

+ Vòng quay Tổng tài sản  
0,22 0,24 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 
19,07 19,74 
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+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
4,88 5,04 

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
4,21 4,78 

 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

22,36 22,85 
 

 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (đến 31/12/2018): 
a) Cổ phần :  

- Số cổ phần phát hành     : 118.684.000 cổ phần 

- Số cổ phần tƣ do chuyển nhƣợng   :   89.790.180 cổ phần 

- Cổ phần hạn chế chuyển nhƣợng  :    28.893.820 cổ phần  

- Mệnh giá cổ phiếu    : 10.000 đồng/CP  

b) Cơ cấu cổ đông:  

- Cơ cấu cổ đông : 

STT Loại cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 

(%) 

1 Cổ đông Nhà nƣớc 58.155.160 49.00 

2 Cổ đông Chiến lƣợc 41.489.425 34.96 

3 Cổ đông ngoài + CBNV 19.039.415 16.04 

 Cộng : 118.684.000 100.00 

- Cổ đông là tổ chức :  

STT Tên cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu (%) 

1 Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - 

TNHH MTV 

58.155.160 49.00 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM 

HOLDING 
41.489.425 34.96 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  

KHOÁN PHƢƠNG ĐÔNG 
100.000 0.08 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu : không.   

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ : không . 

e) Các chứng khoán khác: không có.  

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

a) Tổng lƣợng nguyên vật liệu đƣợc sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch 

vụ chính của tổ chức trong năm 2018 : 
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 Do đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty là : vui chơi giải trí, nhà hàng, khách 

sạn, ăn uống nên không sản xuất và đóng gói sản phẩm. 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu đƣợc tái chế đƣợc sử dụng để sản xuất sản phẩm 

và dịch vụ chính của Công ty : không sử dụng. 

6.2. Tiêu thụ năng lượng : 

 Bình quân trong năm Công ty sử dụng điện năng : 4.469.101 KW/năm.  

a) Năng lƣợng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : không có 

b) Năng lƣợng tiết kiệm đƣợc thông qua các sáng kiến sử dụng năng lƣợng hiệu quả 

 Công ty có bộ phận kỹ thuật ở đơn vị phụ thuộc thƣờng xuyên kiểm tra các thiết bị 

điện và sử dụng tính năng tiết kiệm điện. Nhắc nhở các bộ phận khi rời vị trí làm việc phải 

kiểm tra và tắt các thiết bị điện trƣớc khi ra về. 

6.3. Tiêu thụ nước :  

a) Nguồn cung cấp nƣớc và lƣợng nƣớc sử dụng  

 - Bình quân trong năm Công ty sử dụng lƣợng nƣớc khoảng : 37.170 m
3
    

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lƣợng nƣớc tái chế và tái sử dụng : không có 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường : 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trƣờng. 

 Công ty luôn tuân thủ đúng quy định về môi trƣờng không để vi phạm các quy định 

về môi trƣờng. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trƣờng : không có. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động : 

a) Số lƣợng lao động bình quân : 656 ngƣời , mức lƣơng trung bình : 8.369.677 

đồng/ngƣời/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn và phúc lợi của ngƣời lao động:  

- Khám sức khoẻ tổng quát định kỳ hàng năm (xét nghiệm máu, siêu âm tim, X quang 

phổi,nữ khám phụ khoa 2 lần/ năm,…). 

- Sắp xếp cho CBNV có ngày nghỉ hàng tuần theo qui định, giải quyết phép năm 2017 

đến hết quí I/2019. 
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c/- Hoạt động đào tạo người lao động: 

Các chương trình phát triển năm 2018: 

TT Nội dung 

A Đào tạo ngoài: 

1 - Tập huấn về BSC-KPIs 

2 - Đào tạo nhân viên trực hồ, cứu hộ 

3 - Giấy phép lái xe hạng B2, hạng D; xe cơ giới chuyên dùng 

4 - Nghiệp vụ bếp trƣởng 

5 - Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, thực hiện một số hợp đồng 

6 - Nâng cao năng lực quản lý cấp trung và kỹ năng giao việc cho cấp dƣới 

7 - Huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động 

8 - Huấn luyện nội bộ Quy trình vận hành trò chơi 

9 - Tập huấn chuyên môn về y tế lao động 

10 - Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp  

11 - Cập nhật quy định về thuế TNCN, TNDN, BHXH 

12 - Cập nhật quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ 

B Sinh hoạt CLB nghề nghiệp:bếp, bàn, buồng, sale marketing 

C 
Chương trình đào tạo của Tổng Cty du lịch Sài Gòn: Quy trình quản lý khách 

sạn 5 sao theo tiêu chuẩn Saigontourist (nhóm Kế toán, Bếp, Kỹ thuật, Bảo vệ) 

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

 Công ty chấp hành nghiệm chỉnh những chủ trƣơng, chính sách do chính quyền địa 

phƣơng phát động.  

III/- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 

So sánh thực hiện năm 2018 với kế hoạch năm 2018: 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

NĂM 2018 

THỰC HIỆN 

NĂM 2018 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung câp dịch vụ  379.256.985.317 338.800.128.116 89,33 

2 Giá vốn hàng bán 313.096.064.622 303.748.846.349 97,01 

3 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung câp dịch vụ  66.160.920.695 35.051.281.767 52,98 

4 Doanh thu hoạt động tài chính 62.780.194.242 83.483.163.614 132,98 
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5 Chi phí tài chính 161.777.200 75.269.042 46,53 

6 Chi phí bán hàng 9.538.446.735 10.169.146.873 106,61 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 32.283.445.022 30.873.815.248 95,63 

8 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 86.957.445.980 77.416.214.218 89,03 

9 Thu nhập khác 1.800.000.000 2.548.716.756 141,60 

10 Chi phí khác 1.620.000.000 1.624.697.085 100,29 

11 Lợi nhuận khac 180.000.000 924.019.671 513,34 

12 

Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế 87.137.445.980 78.340.233.889 89,90 

13 Chi phí thuế TNDN hiện hành 13.092.156.689 11.449.686.564 87,45 

14 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 74.045.289.291 66.890.547.325 90,34 

 

- Kết thúc niên độ tài chính năm 2018, công ty gần hoàn thành các chỉ tiêu tài 

chính đƣợc ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh vẫn chƣa ổn định, vẫn chƣa 

xác lập đƣợc một lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh có nhiều công viên giải trí, 

nhiều trung tâm thƣơng mại kết hợp khu vui chơi giải trí mới ra đời thu hút giới trẻ và 

gia đình.  

- Mặc dù chỉ tiêu Doanh thu năm 2018 tuy không đạt kế hoạch nhƣ mong 

muốn, nhƣng theo đó Ban Điều hành đã cố gắng tiết giảm nhiều chi phí cũng nhƣ tìm 

kiếm đối tác hợp tác tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn hàng tuần, hàng tháng để thu hút 

nhiều khách hàng đến tham quan để tăng hiệu quả kinh doanh trong khu vui chơi giải trí 

Đầm Sen, KDL Vàm Sát, tạo nhiều hoạt động để kích thích tăng cao sức tiêu dùng của 

khách hàng. 

- Với tính chủ động sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ nguồn vốn tự có và khoản 

thặng dƣ vốn của Công ty, trong khi đang chờ hoàn thiện pháp lý hạ tầng để trang bị 

đầu tƣ các trò chơi mới nhằm thu hút khách hàng nhƣ kế hoạch 5 năm đã đề ra. Năm 

2018 Ban điều hành đã thúc đẩy đƣợc 25% doanh thu hoạt động tài chính và cố gắng 

hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kế hoạch.Kết quả Doanh thu và lợi nhuận 

sau thuế không đạt nhƣ kế hoạch, chủ yếu sự sụt giảm của nhà hàng Thủy Tạ do cơ sở 
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vật chất đã xuống cấp, nên không thể cạnh tranh đƣợc với các nhà hàng tiệc cƣới trong 

khu vực và cơ sở vật chất  Khách sạn Phú Thọ và Nhà hàng Ngọc Lan đang trong quá 

trình sữa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Khu DL Vàm Sát. Tuy nhiên, bằng sự điều hành 

của Ban Giám Đốc cùng nổ lực của toàn thể CBNV, Công ty thực hiện kết quả kinh 

doanh năm 2018 cụ  thể nhƣ sau: 

Thực hiện doanh thu năm 2018 là 338,80 tỉ đạt 89,33% so kế hoạch năm 2018.  

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 66,89 tỉ đạt 90,34% so kế hoạch năm 2018.  

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

                                                                                                             ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2017 Biến động trong 

năm 

Tại ngày 

31/12/2018 

Tài sản ngắn hạn 967.315.408.896 -157.498.212.338 809.817.196.558 

Tiền và tương đương tiền 13.667.533.813 -915.479.911 12.752.053.902 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 877.730.000.000 -142.530.000.000 735.200.000.000 

Phải thu ngắn hạn 70.982.843.062 -14.496.654.272 56.486.188.790 

Hàng tồn kho 2.659.120.104 504.850.658 3.163.970.762 

Tài sản ngắn hạn khác 2.275.911.917 -60.928.813 2.214.983.104 

Tài sản dài hạn 568.628.850.600 20.567.189.032 589.196.039.632 

Phải thu dài hạn 5.350.656.948 528.000.000 5.878.656.948 

Tài sản cố định 170.999.275.308 13.025.621.845 184.024.897.153 

Tài sản dở dang dài hạn 10.330.000.837 -9.251.033.453 1.078.967.384 

Đầu tư tài chính dài hạn 274.443.017.683 33.939.700.000 308.382.717.683 

Tài sản dài hạn khác 107.505.899.824 -17.675.099.360 89.830.800.464 

TỘNG CỘNG TÀI SẢN 1.535.944.259.496 -136.931.023.306 1.399.013.236.190 

 

b) Tình hình nợ phải trả : 

 ĐVT: đồng 

 

Chỉ tiêu 

Tại ngày 

31/12/2017 

Biến động trong 

năm 

Tại ngày 

31/12/2018 

Nợ ngắn hạn 209.225.978.946 -140.223.928.751 69.002.050.195 

Nợ dài hạn 1.178.888.000 593.000.000 1.771.888.000 

TỘNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ 210.404.866.946 -139.630.928.751 70.773.938.195 

 

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

- Chính sách thƣởng trong kỳ lƣơng: chi thƣởng khi thực hiện vƣợt kế hoạch doanh 

thu và lợi nhuận trƣớc thuế trong kỳ chi lƣơng hàng tháng cho bộ phận/ tổ đội/ đơn 

vị. 

- Sắp xếp cho ngƣời lao động nghỉ phép vào các ngày/ tháng kinh doanh thấp điểm. 

- Chấn chỉnh lại việc chấp hành các qui định về giờ giấc làm việc, trang phục, tác 

phong, giao tiếp với khách hàng,… (qui định trong qui chế thi đua, khen thƣởng, kỷ 

luật: chấm điểm hàng tháng và trừ điểm nếu vi phạm các qui định, nội quy công ty). 
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai : 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đề ra các biện pháp để thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch đăng ký cho năm 2019 nhƣ sau: 

1. Biện pháp về kinh doanh – tiếp thị: 

1.1. Tổ chức sự kiện kinh doanh: 

- Trong khi chờ đợi công tác đầu tƣ mua sắm các trò chơi mới, các công trình mới thì 

việc tổ chức các sự kiện kinh doanh vẫn là giải pháp quan trọng của Đầm Sen, đơn vị 

lớn nhất của công ty, để hoàn thành kế hoạch đƣợc giao. Định hƣớng sự kiện 2019 nhƣ 

sau: 

 Năm 2019 sẽ có 1 chủ đề xuyên suốt năm. Dự kiến chủ đề sự kiện 2019 là 

“Đầm Sen – Một điểm đến - Vạn niềm vui”. 

 “Hai tuần 1 sự kiện” – mục tiêu hƣớng đến để mang lại doanh thu cho Đầm 

Sen. 

 Phối hợp Idecaf nâng cấp show diễu hành thành 1 nội dung luôn đƣợc chờ đợi 

xem của du khách. 

 Đầm Sen sẽ tiếp tục là đầu tàu tổ chức các sự kiện kinh doanh để các đơn vị 

thuộc công ty cùng tham gia với những ý tƣởng độc đáo – mới lạ phù hợp với 

thị hiếu giới trẻ, quy mô lớn và tăng cƣờng xã hội hóa, quy tập nhiều đơn vị, 

nhiều thành phần xã hội cùng tham gia. 

  Kế hoạch sự kiện của Đầm Sen trong năm 2019 nhƣ sau: 

THỜI GIAN NỘI DUNG SỰ KIỆN ĐỀ XUẤT 

THÁNG 1 - Liên hoan Võ nhạctoàn thành năm học 

2019. 

Đơn vị tự tổ chức 

 Đối tác: Sở GD & ĐT TP.HCM 

THÁNG 2 - Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. 

- Ngày hội “Bắt sóng trái tim” nhân 

dịp Valentine. 

- Hội thi đua thuyền rồng – Chào 

mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 

- Chƣơng trình “Vầng trăng cổ 

nhạc”. 

Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác:  

- Công ty tổ chức sự kiện. 

- Sở Y Tế TP.HCM 

- Phối hợp HTV. 

 

THÁNG 3 - Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3. Đơn vị tự tổ chức 



23 

 

- Tổ chức sân chơi, các hội thi khéo 

tay dành cho phụ nữ. 

- Tháng vui chơi cho gia đình hơn 

30.000 ngƣời của ngành dệt may 

Thành Phố. 

- Hội chợ triễn lãm thời trang may 

mặc Thành Phố. 

- Sự kiện hội đồng hƣơng. 

- Ngày hội giao lƣu văn hóa các 

nƣớc. 

- Lễ hội xe cổ Sài Gòn lần 2. 

- Chƣơng trình “Vầng trăng cổ 

nhạc”. 

 Phối hợp đối tác:  

- Hội Liên hiệp Phụ Nữ Quận 11 

và TP.HCM 

- Công đoàn Sở GD&ĐT TP.HCM 

- Công viên phối hợp thực hiện. 

- Ngành dệt may TP, Gia Định, 

Việt Nam. 

- Hội đồng hƣơng các tỉnh. 

- Một đơn vị tổ chức sự kiện. 

- Các câu lạc bộ xe cổ Sài Gòn. 

 

THÁNG 4 - Giỗ Tổ Hùng Vƣơng – “Hƣớng về 

đất Tổ”. 

+ Chƣơng trình Lễ giỗ quốc tổ Hùng 

Vƣơng. 

+ Hội thi gói bánh chƣng. 

+ Liên hoan các dòng họ. 

+ Liên hoan giao lƣu tinh hoa võ thuật 

Việt Nam. 

- Sự kiện 30/4 & 1/5. 

- Chƣơng trình “Vầng trăng cổ 

nhạc”. 

 Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác: 

- Viện lịch sử dòng họ Việt Nam 

tổ chức. 

- Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Quận 

11. 

- Hội võ thuật cổ truyền TP. 

- Một công ty tổ chức sự kiện. 

 

THÁNG 5 - Liên hoan Ẩm thực Đất Phƣơng 

Nam lần IX. 

- Ngày hội y tế công cộng TP.HCM 

 Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác:  

- Sở Du lịch TP.HCM 

- Hội y tế công cộng TP.HCM. 

THÁNG 6 - Quốc tế thiếu nhi.  Đơn vị tự tổ chức 
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- Khai mạc “Sách trao tay – tặng 

ngay vé cổng” lần thứ 12. 

- Khai mạc hè 2019. 

- Ngày Nhà Báo Việt Nam 

21/06/2019. 

- Liên hoa Mashup hoặc Flashmob 

(dự kiến). 

 Phối hợp đối tác: 

- Phòng chính trị - tƣ tƣởng Sở GD 

& ĐT TP.HCM 

- Hội nhà báo TP.HCM 

- CV phối hợp với Phòng CTTT – 

Sở GD & ĐT TP.HCM thực hiện. 

THÁNG 7 - Lễ hội diều. 

- Lễ hội song sinh. 

- Lễ hội đƣờng phố. 

 Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác:  

- Các CLB Diều TP.HCM 

- Hội thiện nguyện Song Sinh phía 

Nam. 

- Sở văn hóa thể thao TP – Công 

ty thể thao Hoàng Quân. 

THÁNG 8 - Giải đấu Patin Thành Phố. 

- Tuần lễ văn hóa ẩm thực chay. 

Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác: Phối hợp với 

Hội Phật giáo VN thực hiện. 

THÁNG 9 - Sự kiện Lễ hội Mùa Thu chào 

mừng Quốc Khánh 02/09/2019. 

- Sự kiện Tết Trung Thu. 

- Các chƣơng trình Trung Thu của 

Ban ngành đoàn thể. 

- Lễ hội bia “Đầm Sen BREW 

&GRILL PARTY” lần 2. 

 Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác:  

- Ban ngành đoàn thể 

- Phối hợp với công ty TNHH TM 

Anheuser – Busch. 

 

THÁNG 10 - Tổ chức các hoạt động chào mừng 

ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2019. 

- Lễ hội cún cƣng Sài Gòn. 

- Đầm Sen – Halloween. 

 Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác:  

- Phối hợp với HLH PN TP, Quận 

11. 

- CLB Saigon Show Dog Kennel. 

- Các đơn vị mua bán sản phẩm, 

dịch vụ thú cƣng. 
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- Phối hợp các trƣờng ĐH, các 

trƣờng Anh ngữ quốc tế tổ chức. 

THÁNG 11 - Ngày hội sáng tạo khoa học kỹ 

thuật Thành Phố. 

- Tháng nhớ ơn Thầy Cô 20/11/2019. 

- Chƣơng trình “Ƣớc mơ của Thúy”. 

 Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác: 

- NTN Thành Phố, quận, huyện,... 

- Sở GD & ĐT TP. 

- Phối hợp với báo Tuổi Trẻ. 

THÁNG 12 - Hoạt động “Ngày hội những ngƣời 

lính” kỷ niệm ngày thành lập 

QĐNDVN 22/12. 

- Hội thao truyền thống công ty. 

- Sự kiện Noel – Tết dƣơng lịch. 

 Đơn vị tự tổ chức 

 Phối hợp đối tác: 

- Bộ tƣ lệnh quân khu 7 TP.HCM 

- Ban chỉ huy quân sự TP.HCM 

- Một công ty tổ chức sự kiện phối 

hợp với công viên thực hiện. 

1.2. Xây dựng chính sách giá hợp lý và linh hoạt, bán hàng chủ động: 

 Tại Đầm Sen:  

- Đƣa hê ̣thống bán vé điêṇ tƣ̉ vào sƣ̉ duṇg taị Công viên Đầm Sen . Áp dụng chính sách 

giá linh hoạt và gói giá cho tháng, quý, năm; gói combo gia đình…Xây dựng Big Data 

cho Đầm Sen. 

- Xây dƣṇg các chính sách khuyến maĩ , ƣu đaĩ dành cho khách đăṭ tiêc̣ cƣới : ƣu tiên sử 

dụng sản phẩm trong hệ thống làm quà tặng : tăṇg phòng khách saṇ , vé miễn phí 

massage, vé tham quan Đầm Sen , 1 bƣ̃a ăn tối dành cho 2 ngƣời, tour du lịch… vừa 

tiết kiệm chi phí mua dịch vụ ngoài, vừa tăng nguồn khách của các đơn vị. 

- Làm Set Menu dành cho khách vãng lai để kết hợp bán voucher trên các kênh bán deal 

nhà hàng: Hotdeal, Foody, TiKi,... 

 Tại Cụm KS Ngọc Lan – Phú Thọ: 

- Từ 1/3/2018, sau khi đƣợc đầu tƣ nâng câp, KS Phú Thọ đã có đợt điều chỉnh tăng giá 

phòng. Chính sách này sẽ đƣợc giữ cho năm 2019. Riêng bộ phận massage sẽ tính toán 

lại các gói sản phẩm – giá bán. 

- Với KS Ngọc Lan thì khi hợp đồng hợp tác đầu tƣ – khai thác với bên ngoài đƣợc ký 

kết thì đối tác đƣợc quyền tự quyết các gói sản phẩm và giá bán. 

- Đang triển khai áp duṇg chƣơng trình đăṭ phòng trƣc̣ tiếp trên website của khách saṇ . 
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- Thiết lập fanpage để quảng bá và tiếp câṇ khách hàng 2 chiều. Phát động CBNV tƣơng 

tác (like, share, comment) trên fb của công ty/đơn vị. 

- Đã ký hơp̣ đồng hơp̣ tác bán phòng qua maṇg trên các web Adoga .com, Booking.com, 

Traveloka.com, Expedia…. Đang làm viêc̣ thêm với các web chudu 24.com, ivivu.com 

để mở rôṇg kênh bán hàng. 

- Ký hợp đồng Corporate với các đối tác có nguồn khách nhiều: Trƣờng Đại Học Bách 

Khoa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhà thi đấu Phú Thọ, BTC Triển lãm Vietbuild, các công 

ty dƣợc phẩm đóng trên địa bàn, Trung tâm hạ tầng mạng miền nam, Công Ty CP đào 

tạo và tƣ vấn truyền thông AAA (khách Mobifone), Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 

Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, tất cả các đội bóng của giải V-

League,... 

 Tại Trung tâm điều hành du lịch Đầm Sen: 

- Xây dựng chính sách hoa hồng phù hợp để kích cầu các công ty đƣa khách về Đầm 

Sen. 

- Chủ động liên hệ lại với các đối tác thƣờng xuyên, cập nhật giá, chƣơng trình nội dung 

hoạt động tại Đầm Sen và các trò chơi mới. 

- Bên cạnh dó, Trung tâm cũng ban hành các chính sách để linh động trong chính sách 

giá. 

- Thực hiện chính sách 2 tốt: Giá tốt – Dịch vụ tốt. 

1.3. Phát triển sản phẩm/dịch vụ mới: 

- Dự kiến sẽ có các sản phẩm mới sau: 

 Tại Đầm Sen:  

+ Nâng cấp trò chơi Vƣợt Thác kết hợp hang động kỳ bí. 

+ Xây dựng công trình Băng Đăng mới, bao gồm 2 khu: khu Băng Đăng và khu thế 

giới tuyết. 

+ Xây dựng mới nhà xe cổng số 1A, kết hợp rạp chiếu phim. 

+ Thành lập phòng giáo dục trải nghiệm để tiếp nhận các tour ngoại khóa môn sinh 

học. 

+ Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen: 

o Ra mắt các món ăn đặc sản nhƣ: cá hô, chim trỉ đỏ, heo rừng,... 

o Kinh doanh điểm tâm sân vƣờn. 
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+ Dự án hợp tác kinh doanh: 

o Triển khai dự án hợp tác kinh doanh trò chơi SkyVenture. 

o Hợp tác kinh doanh phim trƣờng. 

o Hợp tác kinh doanh sân khấu Dế Mèn. 

 Tại Cụm KS Ngọc Lan – Phú Thọ: 

 Nhà hàng: 

+ Ra mắt các set menu vãng lai của nhà hàng Ngọc Lan – Phú Thọ để bán voucher. 

+ Các chƣơng trình Buffet ẩm thực chay vào những ngày rằm trong tháng. 

+ Phục vụ cơm trƣa văn phòng cho các cơ quan, công ty quanh khu vực. 

 Massage: 

+ Gói combo massage kết hợp beauty salon. 

+ Cho ra mắt nhiều gói Massage tri ̣ liêụ mới : gói tan mỡ bụng, bài tập thƣ giãn cho dân 

văn phòng, massage Đông y. 

 Tại Trung tâm du lịch Đầm Sen: 

+ Tổ chức sự kiện cho các công ty, cơ quan ...  

+ Chủ động phối hợp cùng các trƣờng tổ chức các chƣơng trình tour ngoại khóa đặc 

thù với chƣơng trình giáo dục sáng tạo (POKIDS), ngoại khóa môn sinh học 

(động thực vật), ngoại khóa môn vật lý... Xây dựng bộ giáo trình, tiết học ngoài 

nhà trƣờng“ đăng ký Sở GD&ĐT thẩm định để triển khai cho các trƣờng trong 

TP HCM. 

+ Xây dựng các tour gắn kết với các sự kiện của công viên Đầm Sen vào các ngày Lễ 

lớn: Quốc tế Phƣ nữ 8/3, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), ngày 

Doanh nhân Việt Nam, ngày truyền thống thanh niên công nhân, Lễ hội ẩm thực 

chay, Lễ hội bia, vui hội trăng rằm, ngày nhà giáo Việt Nam, Hallowen... 

+ Đẩy mạnh khai thác một tour hai điểm đến: Đầm Sen – Công viên nƣớc, Dinh Độc 

Lập, Bến Nhà Rồng... 

+ Xây dựng các chùm tour theo mùa XUÂN – HẠ - THU – ĐÔNG. 

+ Tập trung mạnh vào 1 tour đặc thù, Ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Làm 

việc với các đối tác để có 1 giá tour tốt nhất thị trƣờng. 

 Tại KDL Vàm Sát 

+ Mở rộng và phát triển khu cắm trại dã ngoại. 

+ Bổ sung các trò chơi dân gian. 
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+ Lấy ẩm thực làm chủ đạo, phát triển các món ăn mới dân dã, sử dụng nguyên vật liệu 

địa phƣơng. 

1.4. Đẩy mạnh kinh doanh về đêm: 

- Khôi phục kinh doanh về đêm các ngày thƣờng và đẩy mạnh kinh doanh về đêm (sau 

18h) vào cuối tuần tại Công viên Đầm Sen kể từ đợt kinh doanh cao điểm 30/4/2019. 

Tóm tắt các hoạt động đầu tƣ – kinh doanh về đêm nhƣ sau: 

+ Đầu tƣ công trình Laser – màn nƣớc (water screen) – nhạc nƣớc trên hồ Đầm Sen. 

+ Hợp tác kinh doanh sân khấu Dế Mèn để diễn kịch vào 1 số ngày trong tuần – cuối 

tuần. 

+ Hợp tác kinh doanh quán cà phê mặt tiền Rạp chiếu phim 8D. 

+ Quy hoạch khu vực kinh doanh đêm từ khu thiếu nhi đến quán món ngon. 

+ Đẩy mạnh khai thác khách tour (khách inbound, khách lữ hành nội địa) vào dùng ẩm 

thực và xem trình diễn Laser – nhạc nƣớc. 

+ Các quán Dế Mèn, ẩm thực món ngon, sảnh Thanh Sen sẽ tập trung kinh doanh 

khách vãng lai và khách tour. 

+ Phát triển dịch vụ nghi thức cƣới đƣợc chiếu trực tiếp trên màn nƣớc, dịch vụ photo 

booth với màn nƣớc tƣơng tác. 

+ Phát triển hàng lƣu niệm độc quyền Đầm Sen. 

1.5. Nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng: 

- Cải tạo, nâng cấp sân khấu Ngôi Sao của Đầm Sen để tăng chất lƣợng chƣơng trình 

sạn khấu nhằm thu hút khách. Đồng thời, tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác sân khấu 

để tổ chức các show ca nhạc hàng đêm hoặc cuối tuần. 

- Cải tạo, nâng cấp cảnh quan và mở rộng khu nhà gỗ Cà phê Vƣờn Đá Đầm Sen để 

tăng công suất phục vụ khách hàng. 

- Cải tạo, nâng cấp cảnh quan Vƣờn tƣợng, Nam tú thƣợng uyển, Quảng trƣờng Khu B, 

Vƣờn chim thú (thác voi),... Cải tạo Quãng trƣờng La Mã thành Quãng trƣờng 7 kỳ 

quan, nhầm phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội đang là trào lƣu 

của giới trẻ hiện nay. 

- Tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng, sinh hoạt CLB bàn, buồng, bếp. 
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1.6. Tăng cường khai thác mặt bằng kinh doanh chưa hiệu quả: 

- Hợp tác đầu tƣ – khai thác Khách sạn Ngọc Lan; hợp tác kinh doanh tại Đầm Sen 

Plaza. 

- Có phƣơng án khoán doanh thu hoặc hợp tác kinh doanh một số điểm kinh doanh lƣu 

niệm trong Công Viên. 

- Hợp tác kinh doanh để tổ chức ca nhạc hàng tuần tại Quãng Trƣờng La Mã, Sân khấu 

Ngôi Sao, Sân khấu Dế Mèn. 

1.7. Đẩy mạnh công tác sales-Marketing:  

 Công tác sales: 

- Sinh hoạt định kỳ Câu Lạc Bộ Sales – Marketing. Công tác bán hàng chủ động hơn: 

tiếp xúc trực tiếp, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên đề để tiếp thị bán hàng. 

- Bổ sung nhân sự sales có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm cho các đơn vị. 

- Ban hành các chính sách hỗ trợ sales: khen thƣởng, chính sách chi hoa hồng, thẩm 

quyền giảm giá... 

- Tập trung sale các sản phẩm sau: 

 Sale quảng cáo: Các màn hình LED ngoài trời đƣờng Hòa Bình, cổng chào Lãnh 

Binh Thăng,Wifi Marketing (bán quảng cáo trên trang Landing Page khi truy cập 

wififree của Đầm Sen). 

 Sale mặt bằng: Cho thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện, gian hàng sampling sản 

phẩm... 

 Khai thác tài trợ cho các sự kiện. 

- Từ Big Data sẽ tổ chức chƣơng trình chăm sóc khách hàng: Gƣ̉i mail chúc mƣ̀ng sinh 

nhâṭ khách, chúc mừng ngày 8/3 – 20/10 cho các khách nƣ̃ kèm cá c chƣơng trình giảm 

giá đặt phòng vào các dịp lễ đặc biệt, tặng quà cho các khách hàng thân thiết... 

- Gửi thƣ ngõ tới Ban chỉ đạo sinh hoạt hè tại các quận huyện, các trƣờng Đại học tại 

TP.HCM để tổ chức chƣơng trình tổng kết sinh hoạt hè, tổng kết công tác đoàn cuối 

năm,... 

- Chính sách khuyến mãi cho khách hàng ở dài ngày: miễn phí giặt ủi, tặng vé mời 

massage, từ 4 ngày trở lên khuyến mãi 1 phòng FOC.  

- Triển khai ký kết hợp đồng nguyên tắc bán phòng với các công ty lƣ̃ hành : chính sách 

chiết khấu, hoa hồng, thƣởng khi đạt chỉ tiêu doanh thu… 
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 Công tác Marketing: 

- Thiết kế mới và hiệu chỉnh lại toàn bộ các website/Facebook của công ty và đơn vị. 

Thành lập Tổ phụ trách Phuthotourist Facebook Business Manager.Phát huy thế mạnh 

tổng hợp toàn hệ thống của công ty, liên kết các website của các đơn vị. Xây dựng và 

triển khai chƣơng trình tối ƣu cho các thƣơng hiệu của công ty. 

- Thực hiện chiến lƣợc Marketing tích hợp để tái định vị lại thƣơng hiệu tƣơi mới hơn. 

- Tham gia tiếp thi ,̣ quảng bá dị ch vu ̣ẩm thƣc̣ trong các sƣ ̣kiêṇ , lê ̃hôị do Đầm Sen tổ 

chƣ́c và các sự kiện bên ngoài. 

- Khi thực hiện tour thì quảng bá thƣơng hiệu du lịch Đầm Sen qua các standee, 

bangron, backrop tại mỗi điểm đến. 

 CÁC RỦI RO: 

- Nhiều khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, safari đang và sẽ tiếp tục ra đời, 

chia sẽ bớt thị trƣờng với Đầm Sen. 

- Khách hàng ngày càng có nhiều chọn lựa về sản phẩm dịch vụ, yêu cầu của 

khách ngày càng cao do họ đƣợc tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ chất lƣợng cao 

kể cả ở nƣớc ngoài. 

- Nhiều cán bộ quản lý cấp trung gắn bó nhiều năm ở một số đơn vị đã và sẽ nghỉ 

hƣu trong một vài năm tới, trong khi nguồn cán bộ trẻ thay thế còn ít và yếu. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến 

kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): không có. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về  môi trường và xã hội của công ty. 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trƣờng (tiêu thụ nƣớc, năng lƣợng, phát thải...) 

 Công ty luôn thực hiện và tuân thủ đúng những quy định của Nhà nƣớc. 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề ngƣời lao động 

 Năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách cho ngƣời lao động đúng theo quy định của Nhà nƣớc. 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phƣơng. 

 Trong năm Công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm ở địa phƣơng, tích cực tham gia 

các hoạt động ở địa phƣơng nhƣ : phong trào thể dục thể thao, an sinh xã hội, hỗ trợ các 

chƣơng trình do địa phƣơng phát động và Ban ngành Thành phố   
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IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty : 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh 

giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 

 Năm 2018, Công ty giữ nguyên mô hình, cơ cấu, tổ chức, nhân sự và ổn định trong 

mọi hoạt động kinh doanh. Công ty luôn tuân thủ các quy định và hƣớng dẫn bảo vệ môi 

trƣờng, không gây ô nhiễm ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng môi trƣờng trong khu vực. Công 

ty thƣờng xuyên các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ : bảo trì các thiết bị, trồng và chăm 

sóc cây xanh để cải thiệt khí hậu, sử dụng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lƣợng và 

thân thiện với môi trƣờng.     

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành 

trong công việc thông qua báo cáo quản trị hàng tháng và họp HĐQT hàng quý.  

- Việc phối hợp Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quy định 

tại Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.  

- Hàng quý trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, những thuận lợi, khó 

khăn trong công tác điều hành của Tổng Giám đốc đã đƣợc Hội đồng quản trị tổ 

chức họp xem xét, đánh giá. 

- Trong năm 2018 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đẩy đủ các báo cáo, giải trình, 

công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch.   

- Năm 2018, các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm cao và chủ động thực hiện 

các phƣơng án kinh doanh.   

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

 Thực hiện quy hoạch lại 1/500 Công viên Văn hóa Đầm Sen, xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, đồng thời phối hợp Công ty tƣ vấn lập đề án chiến lƣợc 

phát triển Công viên Văn hóa Đầm Sen tầm nhìn đến 2035.  

 Thực hiện đầu tƣ Khu vui chơi nghỉ dƣỡng - Đầm Sen Đắc Lăk. 

 Đƣa công nghệ vào quản lý điều hành nhƣ : Hệ thống vé điện tử CV Đầm Sen...  
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V. Quản trị công ty :  

1. Hội đồng quản trị : 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên Chức danh Số cổ phần 

sở hữu cá 

nhân 

Số cổ phần 

Đại diện 

Ghi chú 

1 Trần Việt Anh  Chủ tịch Không có 17.053.595  

2 Nguyễn Đông Hòa  Thành viên Không có 19.820.228  

3 Trần Anh Vƣơng  Thành viên Không có 34.489.425  

4 Nguyễn Quốc Anh  Thành viên 7.500 19.820.228  

5 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên Không có 18.514.704  

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị : 

 Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý và lấy ý kiến các 

thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm nắm bắt toàn diện mọi tình hình, hoạt 

động kinh doanh của Công ty để đƣa ra các quyết định, chiến lƣợc phù hợp với tình hình 

thực tế trên cơ sở các chỉ tiêu đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên thông qua.  

Trong năm Hội đồng quản trị đã thông qua các Nghị quyết sau :  

STT Số Nghị 

quyết/Quyết định  

Ngày Nội dung 

01 
01/2018/HĐQT/NQ 23/01/2018 - Thống nhất chủ trƣơng hợp tác khách san Ngọc Lan. 

Giao Tổng Giám đốc tìm đối tác, lập phƣơng án hợp 

tác kinh doanh và trình Hội đồng quản trị xem xét phê 

duyệt  trƣớc khi triển khai thực hiện. 

- Giao Tổng Giám đốc lập kế hoạch đầu tƣ mua sắm và 

xây dựng năm 2018 cụ thể. 

- Thống nhất việc trích quỹ khen thƣởng, phúc lợi năm 

2017. 

- Giao Tổng Giám đốc lập phƣơng án đổi giờ làm việc 

phù hợp  với điều kiện kinh doanh tại các đơn vị và 

báo cáo Hội đồng quản trị; 
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STT Số Nghị 

quyết/Quyết định  

Ngày Nội dung 

 
  - Giao Tổng Giám đốc triển khai việc bán vé và kiểm 

soát vé tại Công viên Văn hóa Đầm Sen bằng thẻ từ, 

thời gian hoàn thành không chậm quá quý II năm 2018. 

- Giao Tổng Giám đốc lập danh sách hình thức khen 

thƣởng tập thể , cá nhân xuất sắc  năm 2017 trình Hội 

đồng quản trị thông qua để tổ chức thực hiện khen 

thƣởng. 

- Thống nhất báo cáo thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 

Công viên văn hóa Đầm Sen của Tổng giám đôc  ngày 

02/10/2017. Giao Tổng Giám đóc triển khai thực hiện 

theo đúng quy định. 

 
  - Thống nhất chủ trƣơng đầu tƣ bãi xe cổng 1A  Công 

viên văn hóa Đầm Sen kết hợp rạp chiếu phim. Khi 

thực hiện xong quy hoạch chi tiết 1/500 tại Công viên 

Văn hóa Đầm Sen, Tổng giám đốc tiến hành phân tích 

hiệu quả đầu tƣ trình Hội đồng Quản trị xem xét phê 

duyệt. 

- Thống nhất việc đề cử Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch 

HĐQT  và Ông Nguyễn Quốc Anh – Tổng Giám đốc 

tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ Phần Công 

viên Nƣớc Đầm Sen. Thống nhất việc đề cử bà Nguyễn 

Thị Nguyên – Kế toán trƣởng  tham gia ban kiểm soát 

tại Công ty Cổ Phần Công viên Nƣớc Đầm Sen trong 

kỳ Đại hội cổ đông thƣờng niên năm 2018 tại Công ty 

Cổ Phần Công viên Nƣớc Đầm Sen. Uỷ quyền ông 

Trần Việt Anh –CT HĐQT thực hiện đúng theo quy 

định của Pháp luật. 

02 
02/2018/HĐQT/NQ 09/03/2018 - Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 

2017; 

- Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 

2017; 

- Thống nhất thông qua kế hoạch doanh thu năm 2018 

và điều chỉnh một số chỉ tiêu giảm chi phí để đạt lợi 

nhuận theo góp ý của HĐQT. 

- Thống nhất xây dựng kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là 

6% VĐL; 

- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thƣờng 

niên năm 2018 vào ngày 19/04/2018; 

HĐQT ủy quyền cho ÔngTrần Việt Anh – Chủ tịch 

HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thƣờng niên năm 2018 

theo đúng quy định; 
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STT Số Nghị 

quyết/Quyết định  

Ngày Nội dung 

 
  - Giao Tổng Giám đốc chậm nhất ngày 15 hàng tháng 

gửi báo cáo cho HĐQT, trong báo cáo quản trị phải 

đảm bảo các nội dung sau: Báo cáo tài chính hàng 

tháng, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo 

thực hiện so kế hoạch đã đăng ký hàng tháng từng đơn 

vị và cả công ty, báo cáo thực hiện đầu tƣ mua sắm, 

báo cáo tình hình hợp tác kinh doanh với bên ngoài và 

sự kiện , báo cáo tình hình biến động nhân sự và quỹ 

tiền lƣơng hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông và kế 

hoạch công việc của tháng tiếp theo. 

- Đồng ý chi tiếp 20% mức lƣơng thù lao còn lại cho 

thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 

2017. 

3 
03/2018/HĐQT/NQ 27/04/2018 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 5%  mệnh giá cổ phiếu , 

chi trả bằng tiền mặt ( mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng) 

- Phƣơng thức thanh toán:  tiền mặt hoặc chuyển khoản 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2018 

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 25/05/2018. 

04 
04/2018/HĐQT/NQ 06/06/2018 - Đồng ý chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn 

vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu 

năm 2018 và báo cái tài chính năm 2018 của Công Ty  

CP DV DL Phú Thọ; 

- Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công 

ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

05 
05/2018/HĐQT/NQ 26/7/2018 - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động 

kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.  

- Thống nhất phƣơng án Quản lý và khai thác kinh 

doanh tại Khách sạn Ngọc Lan, giao Tổng Giám đốc 

triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.    

- Thống nhất Tờ trình chủ trƣơng khảo sát, lập phƣơng 

án đầu tƣ dự án "Đầm Sen Đắk Lắk" tại khu vực Lâm 

Viên Cảnh, tỉnh Đắk Lắk. Giao Tổng Giám đốc phân 

tích hiệu quả dự án đầu tƣ trình Hội đồng quản trị xem 

xét, phê duyệt.        
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STT Số Nghị 

quyết/Quyết định  

Ngày Nội dung 

 
  - HĐQT ủy quyền cho ông Trần Việt Anh việc thực hiện 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng năm 2018 

đúng quy định, thời gian dự kiến trong quý 3/2018.   

- Thống nhất việc chấm dứt chủ trƣơng đầu tƣ trò chơi 

Motor Coaster và trò chơi Twin Tower. Ủy quyền cho 

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định chấm dứt chủ 

trƣơng đầu tƣ. 

06 
06/2018/HĐQT/NQ 26/10/2018 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 

tháng đầu năm 2018 và ƣớc thực hiện cả năm 2018. 

- Thông qua chủ trƣơng hợp tác kinh doanh trò chơi 

"Nhảy dù trong nhà - SkyVenture" tại Công viên Văn 

hóa Đầm Sen. Giao Tổng Giám đốc làm việc với đối 

tác và có báo cáo phân tích hiệu quả đầu tƣ của trò 

chơi, xây dựng phƣơng án hợp tác kinh doanh trình 

Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Giao Tổng Giám đốc xây dựng phƣơng án đầu tƣ, lập 

báo cáo chi tiết về hiệu quả đầu tƣ trò chơi Top Spin 

tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trình Hội đồng quản 

trị xem xét. Giao Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh 

doanh và đánh giá hiệu quả đầu tƣ trò chơi Power 

Surge (từ ngày nghiệm thu, bàn giao đƣa vào sử dụng 

cho đến hết ngày 30/09/2018). 

 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập : 

 Năm 2018 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm góp phần với Hội đồng quản trị trong việc ban hành các 

chủ trƣơng, chiến lƣợc kịp thời và hiệu quả.    

e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : 

Năm 2018 các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chƣa tham gia các khoán đào tạo 

về quản trị Công ty .  

2. Ban Kiểm soát : 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên :  

- Bà Hồ Thị Ngọc Nhƣ  - Trƣởng Ban kiểm soát chuyên trách 
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- Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên 

- Bà Huỳnh Thanh Hồng - Thành viên 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát : 

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát của công ty đã thực hiện các công việc sau: 

Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động 

kinh doanh của Công ty, cụ thể:  

- Giám sát việc điều hành quản lý của Tổng Giám đốc công ty thực hiện đúng các quyền hạn và 

chức năng đã đƣợc quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật của Nhà nƣớc. Xem 

xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng giám đốc Công ty cung cấp. 

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật bao gồm : nghĩa 

vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác. 

- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh 

trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính 

của đơn vị kiểm toán độc lập.  

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, 

báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, và các tài liệu khác. 

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty để đảm bảo việc thực hiện 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát:  

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi 

ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý): 

STT Mức thù lao Số tiền  

 Hội đồng quản trị 1,068,000,000 

1 Trần Việt Anh 300,000,000 

2 Nguyễn Quốc Anh 192,000,000 

3 Trần Anh Vƣơng 192,000,000 

4 Nguyễn Đông Hòa 192,000,000 

5 Nguyễn Tiến Đạt 192,000,000 

 Ban Kiểm soát 771,500,000 

1 Hồ Thị Ngọc Nhƣ 579,500,000 

2 Vũ Thị Thanh Thủy 96,000,000 
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3 Huỳnh Thanh Hồng 96,000,000 

 Ban Tổng Giám đốc 2,964,680,000 

1 Nguyễn Quốc Anh 1,119,220,000 

2 Dƣ Hữu Danh 630,820,000 

3 Hoàng Văn Bá 607,420,000 

4 Lê Song Trọng Chinh 607,220,000 

 Kế toán trưởng 562,460,000 

1 Nguyễn Thị Nguyên 562,460,000 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

STT  Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)  

Số 

lƣợng, tỷ 

lệ nắm 

giữ cổ 

phiếu 

sau khi 

giao dịch  

Ghi 

chú  

01 

Công ty 

CP SAM 

Holdings 

 

Cổ đông sở 

hữu trên 

10% số cổ 

phiếu lƣu 

hành có 

quyền biểu 

quyết 

3600253537 

Khu Công 

Nghiệp Biên 

Hòa 1, 

Phƣờng An 

Bình, TP 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai 

 

18/12/2018  34,96%. 

 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ :  

STT  Tên tổ 

chức/cá nhân 

 

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công 

ty  

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)  

Số 

lƣợng, tỷ 

lệ nắm 

giữ cổ 

phiếu 

sau khi 

giao dịch  

Ghi 

chú  

01 

Công ty CP 

SAM 

Holdings 

 

Cổ đông sở 

hữu trên 

10% số cổ 

phiếu lƣu 

hành có 

quyền biểu 

quyết 

3600253537 

Khu Công 

Nghiệp Biên 

Hòa 1, 

Phƣờng An 

Bình, TP 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai 

 

  0 

Mua 

vé 

máy 

bay 
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d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : 

 Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc quản lý, quản trị Công ty công khai, dân 

chủ, minh bạch tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty niêm yết về 

công tác kiểm toán, báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo quản trị 1 năm và báo cáo thƣờng 

niên. Các báo cáo tài chính đều đƣợc kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập đã đƣợc Đại 

hội đồng cổ đông thông qua.   

VI/- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 : 

1. Ý kiến kiểm toán: 
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2. Báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán 

 



42 

 
 



43 

 

 

 



44 

 

 

 



45 

 

 



46 

 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

 



51 

 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 



54 

 
 



55 

 

 



56 

 

 



57 

 

 



58 

 

 

 

 



59 

 

 


		2019-04-17T14:30:47+0700




