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CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIDT NAM
D6c 16p - Tr do - Hanb Phric

Hdi An, nsay 22 theing 3 ndm2016

NGH!QUYET
DAI HOT DONG CO DONGTITUONG NIEN 2OI6

C6IC TV CO PHAN DU LICH - DICH VU HQI AN

- Cdn cti Luqt Doanh nghiQp s6 6s/2014/QH13 duqc Qu6c hoi nuoc

CAng hda xd h/i cht) nghi(l ViCt Nom kh6(l XII th6ng qua ngdy 26 thdng I I ndm

201 4:
- Cdn cti Ludt Chtiug khotin til zotZOOalgnl t do Quiic hqi nu6c COng

hda Xd hoi chu nshiq Viit Nan th6ng qua ngay 29 06 2006:

- Can cu Diiu ti Cong ry C6 phdn Du lich - Dich vu H6i An:

- Cdn c{r Bi€n bdn Dqi h6i dong co dong rhrdng niin ngdy 22/3/2016 c a
C6ng 4t Cii phin Du lich - Dich vu H1i An;

OUYTTNGHI

DiAu l:Th6ne nh5t b6o c6o k6t que ho?t tlQng kinh doanh. diu-tu nim 2015

i--; ta nnr"t t inh doaoh. diu tr nim 2016 cia C6ng ty C6 ph6n Dich rr; -
Oich vu H6i An' i oai hQi ddng c6 d6ng thiing nh6t th6ng qua b6o c6o k6t qui hoat dQng

kinh doanh n6m 2015 vir phuong huong, nhiQm vg ndm 2016 cria C6ng ty C6

phin Du lich - Dich vu H6i An duoc trinh biv trudc D4i hOi, v6i mOt s6 chi tiCu

co b6n nhu sau:

1)- K6t qu6 ho4t ilQng kinh doanh nim 2015:
+ T6ng doanhthu: 170.052 trieu d6ng;

+ Lgi nhuin tru6c thu6: 12.355 triQu <l6ng;

+ Loi nhuin sau thu6: 9.453 tri6u d6ng; ,

66 li\u doanh thu ndy chra durlc kh* tritng doanh thu cung cdp dich t'1t giia
cdc aon vi thdnh vien)

2)- K6 ho4ch hoqt tlQng kinh doanh nim 2016:
+ T6ng doanh thu: 191.748 triQu d6ng;

+ Loi nhu6n tru6c thu6: 19.091 triQu d6ng;

+ Lgi nhuan sau thu6: 15.120 tri€u dong;

3FK6 hoech diu tu. Ph6t tri6n:
+ T6ng muc tliu tu ngdn han ndm 2016: 6.279,3 triQu ddng; ,

- Tip trung mua m6i m6y m6c vd sria chta c6c hang mgc thr,rc sy cin
thi6t cho ho4t dQng kinh doanh. Trong d6 :

* Chi phi mua sim m6i tdi s6T t
* Chi phi sria chira l6n

: 3.015 tri6u d6ng
: 2.217,3 triQu ddng



* Chi phi,mua s.6m CCDC c6 gi6 tri lon : 1.047 tri6u ddng
+ Dai h6i tl6 thdng th6ng nhdt : ti6p tuc diu tu hodn thanh giai do4n I Khu

nghi dudng Tam Thani theo Nghi quy6t Dai h6i ddng co d6ng rhuong nidn ndm
201 5 da ph€ duy dt, Ngh! quyet cua HDQT phe duy€t b6 sung v5n d€ diu ru mua
s6m trang thi6t bi, phuong tiQn m6y m6c d6m bao dua du rin vdo khai th6c n6m
2016.

, + Dai h6i de th6ng chri trunng giao cho HQi ttdng quan tri 1i6p tuc rim
ki6m, khio s6t khai th6c them dg 6n m6i viL b6o c6o cho D4i hdi ddng c6 d6ng
Cong ty theo dung di6u 16 Cdng ty.

, Dai h6i tt6ng c6 dOng de bieu quy6t thong qua voi _tong s6 phi6u ltS
phiiiu, tuong ung 7.721.064 c6 phi6u, dat ti 1€: 100% s6 c5 d6ng tham dg Dai
hoi.

Diiu 2: Th6ug qua b5o c6o ho4t tlQng ciia HQi ddng Qudn tri:
. Dai hoi ddng co dong th6ng nhAt th6ng qua 86o c6o hoat dQng cria HOi

ddng qu6n tri <luoc rrinh biy rru6c Dai h6i.

. Dai hQi dOng c6 d6ng di bidu quyet thong qua v6i tong s6 phi6u 118
phi6u, tuong img 7.721.064 c6 phidu, tlat ty li: 100% rii .,i AO"g tham du Dai
h0i.

Diiu 3: Th6ng qua b6o c6o ho4t tlQng cria Ban ki6m so{t nim 2015:
Dai hoi dd thong nhat thong qua b6o c6o k6r qu6 holt ddng cria Ban Ki,3m

so6r COng ty n6m 2015 dd duoc trinh bdy tru6c Dai h6i
. Eai h6i Odng c6 d6ng dd bi6u quydt rhong qua r.oi t6ng so phieu 8

phieu. tuong tng 7.721 .064 cd phieu. dat ty ld: I00% so co dong tham du Dai
hoi.

DiAu 4: Quy.6t dinh ti6p tgc cbgn tlon vi ki6m roin nim 2016:
Dai hoi thong nlar dd xudt cda Ban Ki6m sodt Cong ty rd riec riip tuc

chgn lga tlon vi ki6m torln ndm 2016; theo tl6 c6ng ty ffltlf ki6m to6n vd Tu
v6n A&C- Chi nh6nh t4i Hd N6i ki6m torin b6o c6o tdi chinh n6m 2016 cr.ia
C6ng ty.

i r. i , ^. Dar hor dong co dong dd bieu qu)er thong qua voi rdng sd phieu l18
phiiiu, tuong tme 7.721.064 c6 phi6u, d?t ti le: 100% s5 cO aO"g tham dU Dai
h0i.

Dilu 5: Th6ng qua Td trinh ciia HQi ttdng Quin trl v6 b6o c6o tii chinh
n5m 2015 cia C6ng ty C6 phin Du llch-Dich vtt HQi An ttugc ki6m to6n bOi
C6ng ty TNIIII.Ki6m todo vi TuvAn A&C {hi nh6nh t?i Hi NOi

Dai hQi tlong co dong nhdrt tri th6ng qua b6o c6o tei chinh nim 2015 cia
C6ng. ty C6 phen Du lfch-Dlch ru H6i An d6 duoc C6ng ty TNHH Ki6m todn va
Tu v6n A&C {N Hd N6i.
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. Dai hdi ddng c6 dOng dd bidu quyet thong qua voi tong s6 phi6u 118
phi6u, tuong img 7.721.064 ci5 phi6u, dat ti le: 100% .ti 

"6 
OOrg tham du Dai

h0i.

Didu 6: Th6ng qua b6o c6o phin phi5i lqi nhuin sau thu6 vir chi trri c6 tric
nim 2015

Dai h6i dd th6ng nh6t phuong an phan phdi loi nhudn sau thu6 ndm 2015
tt1i ,ty l€ 93% chi tr6 c5 tirc, theo d6, mric c6 lic nim 2015 le 1.100 ttdng/c6
phi6u bang ti€n mit.

Dai hQi dA thdng nhat giao cho H6i d6ng qu6n tri COng ty quyCt dinh thdi
gian vd hinh thtc chi tri cu th6 phir hgp v6i tinh hinh hoat d6ng kinh doanh cira
C6ng ty. Du ki6n chi tr6 vdo Quf IIl2016.

. Dqi h6i ddng c6 d6ng da bidu quy6t thong qua voi _t6ng s5 phii5u 118
phi6u, tuong tmg 7.721.064 c6 phiiSu, dat ti lC: 100% s5 c6 dOng tham du Dai
h0i.

Eidu 7: Th6ng qua b6o cio chi tri thir lao cria HDQT, BKS nim 2015 vir k6
ho4ch cbi rrd ndm 2016:

Dai h6i dd th6ng nhdt b6o crio chi tra thi lao H6i tl6ng quan tr!, Ban Ki0m
so6t 2015 vd kd hoqch chi tri nlm 2016 d6 dugc trinh bdy tru6c Dai h6i, theo d6
muc trich cua nim 2015 vd n6m 2016 ld:

r Tdng muc thu lao bing 40" Ioi nhuan kinh doanh truoc rhudl
+ T6ng muc thuong duoc phin phOi theo quy ch6 cta c6ng ty..

. Dai h|i tliing co dong da bieu quy6t thong qua voi rong s6 phieu l18
phi6u, tuong img 7.721.064 c6 phiilu, d4t ti lC: 100% si5 c6 dOng tham du Dai
h0i.

Diiiu 8 : Th6ng qua k6 ho4ch kinh doanh vir kti ho4ch dAu tu nim 2016
D4i hdi de thiing nh6t th5ng qua kti hoach kinh doanh vd k6 hoach ddu tu

ndm 2016 dd dugc rrinl bey rru6c Dai hoi.

. Dqi hQi tt6ng cii dOng de bieu quy6t th6ng qua voi .tong s5 phiiiu 118
phii5u, tuong tmg 7.721.064 c6 phiiSu, dat ti 16: 100% s6 c6 d6ng tham dg D4i
hoi.

DiduP: Th6ng qua Dr; ki5n phuong 6n phin ph6i lqi nhuin sau thu6 vir chi
trd c6 tric nim 2016.

Dai hoi cing dA th6ng nhet phuong 6n ph6n ph6i loi nhu6n sau thu6 ndm
2016 nhusau: I 7% dd lai cdc quj C6ng ty vir 83% de chi trd co ruc cho co dong.
theo d6 cd tric dq ki6n tr6n 01 c6 phi6u ld 1.569 d6ng, dugc chi tr6 bang tien
mar.

Dai hoi tldng co dong tla bi6u quy6t th6ng qua v6i t6ng sii phi6u ll8
phi6u, tuong img 7.721.064 cd phi6u, tl4t tj'lQ: 100% sd c0 tlOng tham dq Dai
hoi.



Diiu 10: Yd viQc sua d6i di6u le C6ng'ty
Dai hQi ddng c6 d6ng th5ng nh6t nQi dung srla tt6i Eidu lQ C6ng ty phn

hgp voi c6c quy tlinh m6i cria Luit doanh nghiQp 2014.

. Dai h6i ddng c6 d6ng tla bidu quyiii thdng qua voi t6ng s5 phi6u I l8
phi6u. n-rong img 7 .721 .064 c6 phi6u, dar ti 16: 100% s5 c6 dOng tham du Dai
hoi.

Eidu 11: Didu khoin thi hirnh
Nghi quyet ney dA ttuo. c Dqi hQi ddng c6 d6ng th6ng qua vd c6 hi6u luc tu

ngiry 22 thing 3 ndm 2016.
H6i ddng quan tri C6ng ty C6 phen Du lich-Dlch vu HQi An, Ban Eidu

hanh C6ng ty vd nhfrng nguoi c6 1i6n quan c6 tr6ch nhiQm thuc hi6n c6c c6ng
vi€c rluoc giao boi Dai h6i ddng c6 ttOng tong Nghi quy6t ndy, tlam bao lqi ich
cria C6 tl6ng, cta C6ng ty ve tuen thi theo rling quy ttinh cua Ph6p lu$t.

Noi nhan:
- C6c c6 d6ng, Web COng ty;
- UBCKNN, SGDCK,TTLK
- Cric TV HDQT, BDH;
- CAc TV Ban kiem soSt;

-LtruVT

-\
\i,\

l-'

4

Or oOxc c6 o6lvc
1/!t

i1,
A

c6NciY

DUTIlHDICH
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CO, NG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
E6c l6p - Tu do - Hanh phric

BIEN BAN
DAI HOIDONG CO DONG NAM 2016

CONG Ty cO PHAN tu r,rcs-ulcH \.u HOr AN

U- Thiri gian, itla ili6m:
Hdm nay, vdo lfc 8 gid 30, ngiy 22 th6ng 3 ndm 2016;
Tai: HQi trudng KhSch san Hdi An

56 l0 Tren Hung Dao, thenh ph6 HOi An, tinh euang Nam
Dai hdi d6ng co ilong.Lhudng nien ;am 2016 cria Cong ,y CO pt,l, Du lich-Dich

vu HoiAn duoc long rgng td chuc. nhiln den]' gi6 k6r qua thuc hi€n Ngtri quytii Oai trOi
dong c6 dong nim 20.1 5: dd ra dinh huong phrit tri6n COng ry nam 20 I6

IV- Thnnh phin tham dg D4i hQi:

1)- IIQi tldng quin tri COng ty
- Qng Nguy6n Vin Ban
- Qng Le Ti€n Dtng
- Ong V[ Hi0n
- Ong L6.Huy Khang
- Ong Trdn Vdn T6n (vdng mdt c6 lj do)

2)- Ban Ki6m so6t C6ng fy
- Bd Trinh Thi Kim Quy
- Ong Ngly€n T6ng Son
- Ong Trin Dinh Phong

3)- Ban Didu hirnh Cdng ty
- Ong Ld Ti€n Dtng
- Ong Nguyen Vdn Cu
- Bi Nguy6n Thi Ngoc Lan

- Chrl tich
- Thdnh vi6n
- Thanh vi€n
- Thanh vi€n

- Trudng ban
- Thanh vi€n
- Thdnh vi6n

- T6ng ci6m tl5c
- Ph6 T6ng Girim d6c
- Ph6 T6ng Gi6m d6c

4)- Dai di€n l6nh dao Vdn phdng Tinh ny euang Nam, Dang ty Kh6i Doanh
nghi€p, Ldnh dao Thanh ny Thdnh phd Hdi An, Eang uy, Ban Dieu ha , Gi6m diic didu
hdnh cric don vi co sd, c6c Trudng phdng chuy€n m6n cira C6ng ty.

5)-Nh6m c6 d6og vir c6 d6ng ci nhiu: I I8 co dong va n}6m co d6ng du <lai hQi.
UU- Cdc ti6n trinh Dai h6i:
1)- Cic thn tuc D1i hii:

. - Ong Hulnh Phu6c Hai, Thu lcf C6ng 6, da ti6n hdnh c6c thir tuc Dai h6i; Tuy6n
b6 lj do, gi6i thiQu-thanh phdn tham dy.Dai hQi.

- Ong Nguy6n Ven Cu, Ph6 T6ng Gi6m tl6c C6ng ty, Truong Ban kiem tra tu
crich c6 tl6ng th6ng qua ki5t qua kiiim tra nlu sau:



+ T6ng st5 c6 ddng vd nh6m c6 d6ng C6ng g, d6n ngdy chrit danh s6ch rlai h6i
18/212016:.. 206 nguoi;

- Tong so co d6ng. nhom cd ddng rham du Dai h6i: I l8 nguoi dai didn:
Trong do: - Tong s6 co d6ng nlrc riep tham du: oS ngiroi:

- Tong so cd dong iy quydn: 23 ngudi:
+ T6ng so co phdn cria cdc c6 ddng. niom co d6ng tham du Dai hoi lit:7.j21.064

co phidu. chiem 96.51% rrdn rdng s6 c6 phdn co quydn bidu quydt dang l_ru hanh.

2)- Chi tri vi Thu kf D4i hQi:

2.1)- Chri toa :
- Ong Nguyiin Vin Ban, Chir tich HQi rt6ng quin tri C6ng ty;

2.2- Diiu htinh Dgi hQi, gim ctj:
- Ong Nguydn Van Ban. Chi rich Hdi d6ng qu.in rri Cong r):
- Qng LC TiCn D[ng, Thdnh vien HQi OO"g quan t i, rOn! ciarn d6c C6ng ty;
- Ong Vi Hidn. Thirnh r ien Hdi dong quan rri Cong b:

2.3)- Thu k! Dsi hQi:
- Ong Huj,nh Phu6c Hai, Trudng phdng Hdnh chinh - NhAn su, Thu hj HDeT;
- Bd Phan Thi Bich Phuong, Chuy€n vi€n Phdng Hanh chinh- Nhan sW C6ng ty

3)- Di6n ti6n cia D3i hQi:
3-1)- Ong Nguy6n Van B-an, thay m6t Chi tri Dai h6i th6ng qua chuong trinh vd

Quy ch6 t6 chric Dai h6i ddng c6 d6ng ihuong ni6n ndm 20 i 6 .

Dai hdi di th6ng nhit churng tiinh, qry chi5 t6 chric Dai h6i: 100%
3.2I Chu tri Dai hoi rrhi Dai hoi cdc bdo cdo:
- Ong Nguy6n Van Cu, Ph6 T6ng Girim d6c C6ng ff thdng qua b6o c6o k6t qu6

ho4t ddng kinh doani. k6t qua rliu tu;am 2015 vd k6 hoach k;h doad, clitu tu nim
2016 cua Cdng ry Co phrin Du lich, Dich r,.u HQi At.(Tham khdo Btio ctio sij t00/BC_
CT ngay 07/3/2016 kdm theo h6 sctDai h6i).

.- 6ng Nguy6n Van Bar, Chu rich H6i diing quan tri th6ng qua beo c6o hoat d6ng
H6i d6ng quan tri 2015 (Tham khdo Bao cao so l9/BC-HDeT ngdy 05/3/2015 kdm thei
hd s0 Eqi h6i).

- Bd Trinh Thi Kim Quy, Trudng Ban Kii3m so6t C6ng ty th6ng qua b6o crio k6t
qu6 hoat ddng c0a Barl kiiim so6t C6ng ty nim 2015 |fn". inab Bdo cao sd
0l/2016/BC-BKS ngqy 29/02/2016 kim theo hi so Dai h6i)

+ Th6ng qua Td trinh chi <linh don vi Ki6m to6n brio c6o tdi chinh C6ng ty n6m
2016. (Tham khdo Td trinh sij 21/20i6/BC-BKS ngay 04/3/2016 kAn theo hi sobii h6t1

- Bd Nguy6n Thi N.goc Lan, Ph6 T6ng Gi6m <16c, K6 to6n trudng C6ng t), th6ng
qua cdc td trinh cua H6i dong Qudn tri va:

+ 86o c6o tii chinh ndm 2015 cria C6ng 4, Cii phan Oo li"h Dich ru H6i Ar d6
dugc ki6m lodn boi C6ng ty TNItH Kiem ro,i]., ,u to r6n A&C lThan khao To rrinh so
20 TT-HDQT ngay 04 03 20t6 kim rheo hi soDai h6i1;



+ B6o c6o phdn ph6i loi nhu6n sau thu6 vd chi tr6 c6 tuc nEm 2015 (Td trinh sd
2 3 /TT-HDQT ngiiy 04/0 3 /2 0 I 6)

+ Beo c6o chi tra thir lao cira HDQT, BKS n6m 2015 vd ki5 hoAch chi tra nAm
2016 (Td trinh sii 24/TT-HDQT ngdy 04/03/20t 6).

. + D€ nghi ph€ duy€t k6 hoach kinh doanh vd k6 hoach d t tt nan ZOt\lTd trinh
s6 25 TT-HDQT ngdy 04 03 20 t6 k?m rheo hi so Dai h6it.

+ Du ki6n phuong rir phen ph6i lqi nhuan sau thue va chi tra c6 ffc nam 2016fId
trinh s6 22/TT-HDQT ngiiy 04/03/2016);

- ong Nguy6n Van Ban Cht tich HDQT thdng qua td trinh vd viQc thay d6i DiAu
lC theo.dinh Luet Doanh nghiQp 2014. \To rrinh si; :26/TT/HD?T ngay 04/03/20t6 kim
theo h6 sct Dai h6i)

3.3)- Dgi h1i thtio lu1n : 
"

3.3.1) Ba V6 Thi Thu Cd <l6ng Cdng ty
V€ k6t qui kinh doanh cta nim 2015 kh6ng dat k5 hoach, cdn phii tim ra nguyCn

nh6n crla vi€c kh6ng hoan thdnh k6 hoach.

.+ Do 6nh hudng tinh hinh an ninh chinh tui. kinh t6 rh6 gioi, su sut giam vd ry giA
cta ddng Euro, USD da ldm cho nguon khdch truydn rhdng cua C6ng ty anh huong.
Nguy€n nh6l chri quan: c6c b6o crio crla BDH, TIDQT chua n6u 16. L1i do chri quan ld
quan trgng nh6t, vdn O6 n6i cOm U ntrtng vdn dd gi, chua n€u l6n li d; dAm ndt d6 dan
d€n tinh hinh kinh doanh kh6ng dat duoc nhu kj,vong.

, + Doanh thu hoan thenh thap ma chi phi cao. nen chdng xem lai cOng tric quan lj.
Co lic nam 2015 so voi 2014 giam. Da klrao sdr Du An Tam Thanh. Khdch san Birn
Thach thay khong hi€u qud, cin tim hi6u thi trudng: tidm n6ng, ngin han, ddi han.

+ ViQc quan lj Knrich s4n Ven SOng Bdn Thach :

- C6ng ty c6 56,5Yo ld V5n cta Tinh riy, C6ng fy thqc hiCn nhi6m vu chinh tri
nhr"mg thudc do ld hi6u qud kinh doanh, C6ng ry Cp DL-DV H6i An ld topten cia ngd,nh
du lich. N€u giao cho C6ng ty quan ly Kh6ch san Ban Thach md thua 16 nhu v{y thi dnh
hu6ng uy tin.

- Chi phi cria Khrich san Bdn Th4ch chi6m hcrn I r! ntiu tinh dri chi phi qunn ly.
ViCc tuyen dung nh6n vi6n cria Bal Thach c6 dirng quy trinh khdng.

Doi s6ng nguoi lao dQng duoc chim Io chu rldo ruy nhien cong rdc diAu hdnlr
con han ch€. C6c nhdn vien co ndng luc Iai ra di d6n c6c don vi kidc ldm rir rhenl cons.
thi cdn xem lai vi sao. chinh sdch d6i voi cdn b$ ngu6n. crin bo c6 tay ngh€ cao.

, Thi trudng cdc hdng li hrinlr hifn rai dang bi mir dan. Tong Girim d6c nen di
ddm ph6n f.uc ti6p dd ky n}tng hgp d6ng vdi c6c hdng lt hanh chri kh6ch online thi
kh6ng 15p diy duoc s5 phdng cria minh. Viec cham s6c khAch hang cdn phii chri trong,
Lhdch qua cdc hdng li hdnh. qua mang cdn cham soc. car co chinh srich kluy6n k}ich
diii nh6n vi€n phpc ru A6 lai ntrirng nh6n x6t t6t cta khach hang tren mang.

+ C6c qu! khen thudng, thi lao HDQT. BKS:cdn cu the cong klai, girii.trinh 16.
+ DU 6n T6n D6ng An, hi ket hqp d6ng vdi Du An frin O6ng An cdn ldm 16

tr6ch nhi6m.

. +, Viec td chuc hj, ni€m 25 ngdy thanh lap COlg ty n6n mdi nhimg ngudi da c6
c6ng hi6n qua cric thdi h!, c6c hing hi hdnh d6 tri ar vC lau dei d6 quang Ua nnl anl.
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+ N6n d6u tu cho TTLH tdu, meng 6n u6ng ph6i tdng, quang c6o manh ldrlg rau
Trd Qui!.

,+ Voi vai trd cta T6ng Girirn d6c cdn ph6i quyi5t dorin, kh6ng vi 6p lpc ndo hi5t, vd
lam h6t suc minh-

3.1.2) Ong H uj.nh Van Ty - CO dong Cong r)
Thong nhdt cac j kien cua D/c Thu. va phdr bi€u cdc 17 nhu sau :

, - Ngodi nguy0n nh6n bdi bien mit va canh ranl crla thi rrudng b€n ngodi, sy
ki6m sorit thi trudng bi b6 triing mdr thoi gian. C6ng tAc thi truong c6ng ry;hai'nam
kh6ng giao cho ai vi mQt khi ho rli thi minh cing m6t h6t khrich, khdng ch0 <l6ng duoc
ngu6n kh6ch.

+ Vi6c mua Kh6ch san D6ng An khdng thdnh cdng ldm cho chi phi cao n€n din
diln kiit qui kinh doanh am dam, cii gia tfrf .frla" A ,ay:",a"i Ji .C- Oo ui .

. + ViQc t6 chric kinh doanh Khdch san Ven song Ban Thach co hi€u qua thi thu€,
n6u kh6ng c6,hi6u qu6 thi trd lai. N6u tuy,3n Gi6m ;6c rhi can de * t6 noa"n re tl.,i
truong n}u th6 ndo vir giao doanh rhu ra lam sao.

. + Nen chri y rang Thanh ph6 Hdi An id rhirnl phri rhu hut k}dch nhdr. ndn vidc
ddu tu Tam Thanh chi nen ddu tu nh6, kh6ng n6n ddu lcrn rut kinh nghi€m tu Kl6ch san
Ban Thqch.

+ Lit do thanl ph5 H6i An khdng nlrdt tri vi6c driu tu Du an Cdn Dim cdn xem lai
moi quan he cia Cong ry. s6ng rhar r6i rhl ho mdirao dieu kien. Crin xin 11 kien thunng
vu Thrinh uy Hoi An giao cho Cong ry duoc diu nr du dn C6n Dim.

+ Trudc day da thuC Vp d Hd NOi, d Tp Hd Chi Minh d6 lAm c6ns rdc Thi rruons
nhrmg kh6ng hi€u quri, vi vdy c6 n€n xiy dmg phdng Thi truong O fnLl pn6 ffO Cfi
Minh kh6ng.

. + Can chdm s6c ngudi lao rl6ng vi ho ldm n€n san phAm du lich : tDeT, BDH
c6n quan t6m hon nta.

1.3.3) Bi Huj.nh Th! Kinh - C6 ddng Cdng r)
- ViCc srla d6i^didu l€ cdn duoc hi6u chinh d6 rip dung 16u dii.
- Vi€c giim c6 hrc thi ai chiu.

. - ViCc tra tidn chi phi thua 15 do mua D1r rin T6n D6ng An thi ai chiu, c6 ttc cria
c6 dOng khdng chiu.

- Kinh doanh thi ph6i c6 loi nhudn, ntlu quan lf Khrich sAn Ven S6ng Ban Thach
kh6ng hi6u qui thi ha, khdng quin g. Kh6ng n6n quan li 15 6nh huong diln c6 tuc c0a
cd d6ng.

- HDQT vi BEH cin nhin nhdn thuc ti5 vdi ngudn nhdn lqc hiQn rai, cin phdn tich
nguy€n nh6n ra tli c0a. ngudi lao <l6ng, phai tdn trd.

- Thu€ Gi6m d6c cho Khu du lich Bi6n neu khone hoA,n thanl thi sao.
- Kh6ch san Ban Thach n6u ti6p tuc quan tj. n6u Oiiu nguoi thi kh6ng n6n dp, niiu

sau niy kh6ng qu6n 11; nfta thi phni nh6n vd b6 tri tai c6ng viQc cho ho.

3.3.4) 6ng Nguy6n T6ng Son - TV BKS C6ng ry
+ De nghi an}r L€. Ti6n Dflng - dai di€n HDQT, BKS, BDH xin loi cO aong vd

vi€c kh6ng hodn thdnh k6 hoach nam 2015.
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3.3.5) 6ng Pham Chi - C6 d6ng
- Khoin 16 cia Barr Thach thi Tinh riy n6n c6ng khai ch6p nhdn trd cho c6 dong.
- Ban didu harh t6t ca ld Dai hgc tai chinh, 

-n6n 
Oa*r iam nuy6t dd gifp T-ong

Gidm d6c tli <lung huong .

- D6 nghi 6ng Nguy6n Vdn Ban - CT tDeT xin l6i c6 d6ng vi vidc khong hoan
thinh k6 hoach.

4) 6ng Nguy6n Vin Ban .lA.giai tdnh c6c j ki6n tt6ng g6p cria C5 ddng:
+ Vi€c khdng hoan thdnh ki5 hoach 2015 : do dinh phi nhu khiu hao td] s6n.., bii5n

phi thi ph6i theo doanh thu. Trich co ch6 ti€n l,rong jsyo c5 dinh cdn lai 2,yo theo
doanh thu n€n doanh thu kh6ng dat nhrmg mri luong cta Ngudi lao d6ng vugt 3,4% so
vdi cimg Lj/ nAm tru6c. Thuc hi€n vi€c phan b6 CCDC theo euy dinh cria 86 Tdi Chinh
n6n chi phi cao dE 6nh huong <liin k6t qud kinh doanh.

.. + Viec dA nghi Cdng ty tiep tqc quan lf Kh6ch san Bdn Thach vd s6 kh6ng thu
tidn thue tai san nam 2016. Chrl diu tu Khrich s4n Ven s6ng B?rn Thach kh6ng d6 cho
C6ng ty chiu thi€t thdi khi vdo quan Ili khai rhdc kinh doanh tai Khrich san Ven Thach
Ban Thach. Cong ry ndn ldm rhdm na,rn 2016. neu 16 nua rh) sE c6 j kien rri lai.

+ Luong cua BDH. HDQ-I nnm 2016 sE hudng theo hi6u qu6 kinh doanh vd theo
ry Ie : 609o cd dinh.40% rheo kdt qui loi nhudn rruoc thud.

r Dg d.n Cdn Dam : dd dang ki lam vi6c nlriiu lan voi Ldnh dao rhanl phd rhong
qua Du drl nhrmg quy ho4ch cua Thdnh ph6 Hdi An xdy dung cong vi6n cay xann. Vi
viy, nim 2016, tl6 tiiln hdnh xin j kien lii vOi fhanh ph6 dd d',roc i'au tu 

"ay 
dung ou

6n C6n DAm.
+ D1r An Tam Thanh : chi c6 hoan tra chi phi tii_san tr6n d6t hon 1,6 $ dong, du

6n ndy khi x6y drmg s€ mang lai hi€u que vi vi td ndy 16r tl6c dia.
+ Viec thue tap doan AHS : Ho d6 ldm xong g6i tu v6n, chi phi thanh to6n d6

ctuoc H6i tl6ng quin tri th6ng qua kh6ng c6 thier hai-kli xay ra tranh ch6p. .t'

+ ViQc mua Dg An T6n E6ng Ar : Tuy kh6ng thdnlr c6ng nlrtmg do c6 su h6 tro
cua c6c co quan ban nganh cira Trnh ndn dd liy lai duoc v6n vi roan bo tidn ldi nran ,u
hang tre.hdt rho Cdlg ry.TrV nhi6n. ridn lai ray chi6m'gan t.6 ry n€n aa a*g qry'Ju .','
phong tdi chinl dd giii quydt.

+ Ngu6n nl6n.l{c tai ch5: crin bQ quan lf cdp cao (nh6n sy cao cdp thi6u), cong
tec thi truong con thidu ngudi.

+ C6ng ty dang rdng hgp rdr ca chi phi vi tu vin tGrdch san Birn Thach di nghi
chi driu ru Khrlch san Ban Thach d€ rrd cho C6ng ty C6 phin Du lich .Dich r.r-r Hdi An.

+ vi6c rhua Girim ai5c ror-s orq" lq, iei hqp its ; ]il" ff;; ;;; ;tns
nlidm vu cp thd. Sau thoi gian 3 rhturg.6 rhAng.0l nim sE d-ri,ni gid vidc thuc hien hoirn
thirnh nhidm vu. ndu kiong duoc thi chem drn hoo ddng.

Ong Nguyen Van Ban tha) mat FtDeT. BKS. BDH xin 16i co d6ng ve vifc klrdng
hoan thdnh kd hoach ndm 2015.

, + C6c giai trinh vA k6t qu6 kinh doanh n6m 2015 vd sii li€u di duoc gdi d6n cric
c6 d6ng h€n trang th6ng tin tli6n tt cua Cdng f muc Quarr h6 c6 d6ng. Ntiu c6c c6 rl6ng
c6 f ki6n gi thi th6ng tin lai C6ng ty.

5) 6ng L€ Ti6n Dtng - TV FDeT - TGD Cdng ty giai trinh :
+ Vi€c thu6 quan l;f cria AHS: HEQT kh6ng quyi5t chgn n€n dd inh huong d6n

doanh thu, vi ndu thu0_AHS qu6n ly' thi doanh thu sC dat 100 ri.
+ Thu6 Gi6m d6c chuy€n nghidp ngudi nudc ngodi d6 tdng doanh thu cho KDLB.
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+ COng t6c rhi trudng : BDH sC chiu tr6ch nhi€m thay O6i he flr5ng S&M chuy€n
nghi€p trong ndm 2016.

+ ciam dich lrr trQ ti 65Yo xu6ng 55%o ung dich ru 6n u6ng l6n.
+ Ap luc vd tl6ng BHXH cho n6m 20 I 6 d6n 20 I 8
+ BDH sC tim mgi biCn ph6p d6 hoan thanh kii hoach 2016.

6) Bd Nguy6n Thi Ngoc Lan - PTGD - KTT C6ng ry:
+ Chi tiCt c6c quy dd thdng brio trong Eai hoi nguoi lao tldng ndm 2016
+ KSHA tl6 gi6m gi6 b6n, tang cong suat su dung phong, dong nghia v6i gi6m loi

nhu{n.
+ Khu du lich Bi6n doanh thu gidm 14 lj,, lucrng, kh6u hao, 4 th6ng lirin kinh

doanh kh6ng duoc hda v6n.
+ Chi phi cira AHS di dugc phdn b6 ndm 2014, vd tiiip tuc ph6n b6 trong nim

20t6.

7)-.Dai hQi da nghe T0 thu ki trinh bdy toan vin du th6o Nghi quyi5t phien hop
Dai h6i dOng c6 d6ng thudng nien 2016. -

8)- 6ng Nguy6n Vin Ban thay mdt Doan chri tich tii5n hanh l6y j kiiin bidu quy6t
vd di duoc Dai hdi ddng cd d6ng th6ng qua v6i ti 16 vd c6c n6i dung nhu sau:

. - Bdo crio ket qua ho?t dQng ho4t dOng kinh doanh, k6t qu6 ddu tu n6m 2015 vi vd
kd hoach kinh doanh, ddu.hr nam 2016 cria C6ng ty C6 phan Du lich - Dich vu H6i
A[.(Tham khdo Bdo cdo sij i\l/BC-Cr ngay 07/3/20i6 kAn theo hd io Dai h6i).

Dqi hQi ddng co dong da bidu quy6t th6ng qua roi rdng s6 phiSu 8 phi6u.
tuong ung 7.721.064 co phidu. dal g le: l00ozo s6 co dong tham du Dai hdi.

- Bdo cdo hoat d6ng HQi dong qran ti lThqm khqo Bdo cqo s6 lq BC-HDOT
ngay 05/3/2015 kdm theo hi so Dai hQi) - 

I
Dai h6i dong c6 dong da bieu quy€t rhong qua voi rong s6 phi€u ltg phidu, l

ruong rng 7.721.064 c0 phieu. dat ry l€: 100% so cd dong rham du Dai h6i. 
:

- 86o ciio k6t qud hoat tl6ng cria Ban kiem sodr Cdng ry nam 2015 (Tham khdo
Bdo cqo so 0l/2016 BC-BKS ngdy 29 02 20t 6 kin rheo h6 so Dqi h6it

Dai hdi dong c6 dong da bieu quy€r rhong qua voi rong s6 phi6u 8 phieu.
tuong rmg 7.72 I .064 co phidu. dar ry l€: l00o,o sd cd dong Lham du Dai h6i.

- Th6ng nh6t chi <linh don v! Ki6m to6n b6o c6o tdi chinh Cdng ry ndm 2016 lA
C6ng ty TNHH Kiiim to6n vd tu van A&C.

Dai h6i ddng c6 d6ng da bi€u quydt th6ng_ qua v6i t6ng sd phi6u I 18 phi6u,
tuongtmgT 121.064 c6 phit5u, dat rj' td: 100% so c6 dong tham d; Dai h6i.

. - To lrinh cua Hoi ddng Quan tri vi Bdo cdo rai chinh nam 2Ot5 cia Cong q Co
pfrin Du llch - Dich vu Hdi An dd duoc kidm rodn boi Cong ry TNFTH Kidm roan ia ru
van A&C (Thom khao Tct rrinh s6 20/TT-HDQT ngdy 04/03/20j6 kem theo hi soDqi
h1i);

Dai hdi tl6ng c6 dOn€ da bidu quytit thdng qua voi tdng so phi6u 118 phii5u,
tuongtmgT .721.064 cti phii5u, dat qi, le: 100% s6 co aong tham d; Dai h6i.
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+ 860 ciio phar ph6i loi nhudn sau thu6 vd chi tra c6 tuc ndm 2015 (Td trinh sti
2 3 /TT-HDQT ngdy 04/0 3/2 0 I 6)

D4i hQi ddng c6 d6n€ de bidu quy6t thdng qua voi tong so phii5u I t 8 phii5u,
fioneimgT .721.064 c6 phi6u, dat rj, lQ: 100% s6 c6 rl6ng tham du Dai hdi.

+ 86o c6o chi tri thii lao cia HDQT, BKS nem 2015 vd kii hoach chi tra n6m
2016 1Td rrinh s6 24. TT-HDQT nsAy 04 0J 20 tA.

Dai hoi ddng cd dong da bidu quy6r th6ng qua voi tdng s6 ptueu 118 phidu.
t'tongtng7 .721.064 c6 phi6u, rtat tj 16: 100% s5 c6 d6ng tham du Dai h6i.

+ Td tdnh dA nghi ph€ duy6t ki! hoach kinh doanh vd k6 hoach <ldu tu ndm
2016(Td trinh sO .2 5/TT-HDQT ngay 04/03/2016 kdm theo hi so Eai hQi).

D4i hQi ddng c6 dOng da bi6u quy6t th6ng qua v6i ti5ng si5 phitiu 118 phi6u,
tvol-tgtmg7 .721.064 c6 phii:u, d4t t'j, 16: 100% s5 c6 d6ng tham du Dai h6i.

+ Du ki6n phuong tu phan ph6i loi nhu{n sau thuii vd chi trd c6 tuc nim 20l6fri
trinh so 22/TT-HDQT ngdy 04/03 2016.t;

D4i hQi d6ng c6 ddng da bi6u quyi5t thdng qua vdi t6ng s5 phi6u ll8 phiiiu,
tuolgurrtgT .721.06a c6 phii5u, dAt f lQ: 100% s6 c6 dOng tham dU Dai hdi.

- Ong NguyEn Vdn Ban -{hn tich.HDQT to hinh vi viec thay d6i Didu lQ theo
dinh Luat Doanh.nghi6p 2014. (Td trinh s6 :26ITT,THDQT n eiry. 04103/2016:)

D4i hQi <t6ng c6 tl6ng da bi6u quytSt thdng qua v6i t6ng s5 phi6u ll8 phitiu,
tuong rmg 7.721.064 c6 phi6u, dat tj, 16: 100% s6 c6 d6ng tham du Dai hdi.

91- Chu rri_Dqi h6i phrir bieu bd mac dai h6i:
Ong Nguyan Vdn Ban thay m6t Chri hi Dai h6i t6ng k6t vd ph6t biiiu bii mac.

DAi hQi kiit thtc vdo hic 13 gid 00 phrit cirng ngdy.
Bi€n ban niry duoc Td Thu k1; ghi lqi diy dri. trung thuc ri du;c cdc dqi bidu co

d6ng tham du Dai h6i th6ng nh6t thdng qua./.

DAI IIQI DONG CO DONG THUONG NITN NAM 20T6
cdNG Ty cO^pHAN DU LlcH-DlcH vU IloI AN.

TIIU KY DAI HQI ., , . CHU'TRI DA.I IIQI

t

Phan Thi Bich Phuqng Hui'nh Phu6c Hai

-,,1

" 'f l)t t)',.1i,\(g%-
,.' rrr,.N6ii6n VIn Ban



CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
D6c lip 'l.u do H4nh phfc

s6: 2 6/rrnroqr
II6i An , ngity U thAng 03 ndm 2016

TO TRiNH
DAI HOI DONG CO DONG THTIONG Nlt,N NAM 20T6

(/v Sna d\i DiAu rc td chac vd hoat d6ng cua C6ng 4t)

Kinh eiri: DAi hoi .I6trg c6 .t6ng C6ng ty CP Du lich - Dich vg HQi An

- Cdn cti Ludt Doa h ghiep s.j 68/2011/QHl3 dt*tc Qudc h6i nvdc COng hod Xd hbi Chu

nghia ViQt Nam khod XIl th6ng qua ngb,26 thdng 11 ndm 2a11;

- CAn cu Lutu Cht:mg khodn sii ZOTZOOA'9AI I do Qudc hoi nrdc Cdng hod Xd hii Chi
ngh1a Viet Nam th1ng qua tqi khod XJ th6ng qua ngay 29/06/20a6:

- Cdn cir Th6ng * l2l/2A12/TT-BTC xgdy 26/07/2012 cua BQ Tdi Chinh qui dinh i Quan
tri COng ry dp dutlg cho cdc C1txg ry dqi ch ng,

- Cdn ctt Diiu lA t6 chtic yii hoqt (l\ng cia C6ng ty Cii phin Du lich - Dich v1t HQi An.

ThUc hien Luat Doani nghiep 2014, Cdng ty cin stla d6i Didu lQ C6ng ty phr) hop vdi

crlc quy dinh mdi cLia Luat ndy thay cho Ludt Doanh nghidp 2005; Vi vdy, HQi ddng qudn tri
kinl tdnh Dai hdi d6ng c6 d6ng th6ng qtabdnDqrthao rhaydoi mdr sd didm trong Diiu lQ

C6ng ty nham* ddm bdo phit ho. p vbi qq' dinh cia Lutir Doonh nghiAp s; 68/2014/QH 13.

MQt s6 nQi dung thay d6i trAng yeu trong Diou lQ dugc trinh ba\y chi tiCt tai Bdo cdo

th.ty ddi mot s.; n\i dun1 Diiu l€ C6ng ty dinh kim.

Xin chan thdnh cam onl

Noi nhAn:

- Nhu trCn;

- Luu VP. HDQT.

C6NG TY c6 PHAN
DU LICH _ DICH VU HOI AN
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BÁO CÁO THAY ĐỔI TRỌNG YẾU  

ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an; 

Một số nội dung thay đổi trọng yếu đề nghị được điều chỉnh trong Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây nhằm phù hợp với các quy định 

của Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực từ 01/07/2015 như sau: 

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY 
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ  

ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 
LÝ DO ĐIỀU CHỈNH 

Diểm b, Khoản 1, Điều 1: Giải thích từ ngữ  

"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 

60/2005//QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 

11 năm 20005;  

 

 

“Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 

11 năm 2014;  

 

 

Hiệu lực thi hành của 

Luật DN 2014 

Khoản 1 Điều 4 

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các 

hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng 

thời thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục 

tiêu của Công ty 

Khoản 2 Điều 4  

Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các 

lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

Khoản 1 Điều 4: 

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các 

hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng 

thời thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục 

tiêu của Công ty 

 

Bỏ Khoản2 Điều 4 

 

Bỏ cụm từ “theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Điều lệ này” vì 

Quy định của Luật DN 

2014 không ràng buộc 

Công ty kinh doanh theo 

đúng các ngành nghề đã 

đăng ký trên giấy phép 

ĐKKD của DN. 
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ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY 
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ  

ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 
LÝ DO ĐIỀU CHỈNH 

Khoản 6 Điều 5 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ 

đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ 

phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại 

hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông 

không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công 

ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ 

phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức 

mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được 

bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với 

những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ 

trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng 

khoán theo phương thức đấu giá. 

Khoản 6 Điều 5 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các 

cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ 

phần phổ thông của họ trong Công ty. Số cổ phần cổ 

đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của 

Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối 

số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và 

cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng 

không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận 

lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ 

đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở 

giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. 

 

 

Bỏ cụm từ”trừ trường 

hợp Đại hội đồng cổ đông 

quyết định khác” Vì: 

Quyền ưu tiên mua cổ 

phần mới được quy định 

trong Luật doanh nghiệp 

2005 cũng như Luật 

doanh nghiệp 2014 là để 

bảo vệ quyền lợi cho các 

cổ đông hiện hữu và 

Công ty có trách nhiệm 

tuân thủ theo quy định 

này trong mọi trường 

hợp, kể cả khi Đại hội 

đồng cổ đông có quyết 

định khác. 

Khoản 1 Điều 6; Điểm a, b,c;  

Khoản4 Điều 13; 

Khoản 3 Điều 14; 

Khoản 4, Điều 15; 

Khoản 5 Điều 17; 

Khoản 4 Điều 27; 

Điểm a,c Khoản 9 Điều 27. 

Bổ sung các nội dung còn thiếu văn bản tham chiếu nhưu 

sau : 

....Khoản....Điều..... Điều lệ này  

Các quy định cũ tuy cso 

trình bày điều, khoản 

tham chiếu nhưng chưa 

nêu rõ văn bản tham 

chiếu, do đó dễ dẫn đến 

nhầm lẫn hoặc tranh chấp 

khi áp dụng. 

Điểm b Khoản 1 Điều 4 

... Luật DN số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua 

ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

...Luật DN số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 2014 
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Điểm b Khoản 3 Điều 11 

Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp..... 

Điểm b Khoản 3 Điều 11: 

Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp..... 

 

Các quy định này đang 

tham chiếu đến Luật 

Doanh nghiệp 2015 đã 

hết hiệu lực. Điều chỉnh 

các tham chiếu theo quy 

định mới của Luật Doanh 

nghiệp 2014 

 

 

Điểm e Khoản 3 Điều 13 

....Điều 119 Luật Doanh nghiệp....  

Điểm e Khoản 3 Điều 13 

Điều 160 Luật Doanh nghiệp....  

Điểm b,c  Khoản 4 Điều 13 

....Điều 97 Luật Doanh nghiệp.... 

Điểm b,c  Khoản 4 Điều 13 

....Điều 136 Luật Doanh nghiệp.... 

Điểm p  Khoản 2 Điều 14 

....Điều 120 Luật Doanh nghiệp.... 

Điểm p  Khoản 2 Điều 14 

....Điều 162 Luật Doanh nghiệp.... 

Điểm c Khoản 4 Điều 25 

...Điều 108 Luật Doanh nghiệp......Điều 120 Luật Doanh 

nghiệp  

Điểm c Khoản 4 Điều 25 

...Điều 149 Luật Doanh nghiệp......Điều 162 Luật Doanh 

nghiệp 

Khoản 1  Điều 33 

...Điều 123 Luật Doanh nghiệp..... 

Khoản 1  Điều 33 

...Điều 165 Luật Doanh nghiệp..... 

Bổ sung mới : Khoản 4 Điều 11  

(Điều lệ cũ chưa có) 

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần 

phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự 

mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân 

sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tổng Giám đốc trong các trường hợp sau đây: 

Vi phạm nghĩa vụ người quản lý Công ty theo quy định 

tại Điều 160 Luật doanh nghiệp; 

Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; 

không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy 

định của pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông; 

Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công 

So với Luật DN 2005, 

Luật Doanh nghiệp 2014 

bổ sung thêm quyền khởi 

kiện các chức danh thành 

viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc, hoặc Tổng 

giám đốc cho cổ đông, 

nhóm cổ đông sở hữu từ 

1% trở lên tại Điều 161 

nhằm bảo vệ nhóm cổ 

đông thiểu số. Do đó, 

Điều lệ Công ty cần thay 

đổi phù hợp. 
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ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác; 

Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty 

để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân 

khác; 

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ Công ty. 

Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy 

định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện 

trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân 

danh Công ty sẽ tính vào chi phí của Công ty, trừ trường 

hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 1 và 2 Điều 20 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau 

đây thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sẽ được 

thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu  bầu của các 

cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 

đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội 

đồng quản trị,  

Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 

Tổng giám đốc  điều hành. 

 

 

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 

việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng 

 

5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn 

đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 

ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 

đông: 

 Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

 Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

 Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác 

nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; 

 Tổ chức lại, giải thể công ty; 

 … 

2.Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 và 

Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này, Các quyết định khác của 

 

Điều 145 Luật DN 2014 

có thay đổi tỷ lệ biểu 

quyết cũng như nội dung 

biểu quyết tương ứng để 

thông qua các quyết định 

tại Đại hội đồng cổ đông. 

Theo đó, điều kiện tỷ lệ 

tối thiểu được thông qua 

tại cuộc họp cho vấn đề 

quy định tại Khoản 1 

Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp 2014 là 65%, và 

cho các vấn đề còn lại là 

51%. Hình thức biểu 

quyết bằng văn bản cũng 

điều chỉnh giảm xuống từ 

75% xuống còn 51%. Tuy 
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cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể 

doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các 

chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài 

sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được 

kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số 

phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại 

hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 

hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có 

quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản). 

 

 

Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ 

đông đại diện cho ít nhất 75% trở lên tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại 

Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực 

tiếp) hoặc ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các 

cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường 

hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).  

nhiên Điều lệ Công ty sẽ 

không thay đổi tỷ lệ biểu 

quyết nhằm đảm bảo phù 

hợp với DN, chỉ thay đổi 

các vấn đề biểu quyết 

theo đúng quy định của 

Luật DN 2014. 
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Điều 22 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ 

chức lưu trữ các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông 

kết thúc. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được 

coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được 

tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản 

đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục 

quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên 

bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký 

xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản 

ghi chép, biên bản, nghị quyết, sổ chữ ký của các cổ đông 

dự họp, và văn bản uỷ quyền tham dự  phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 22 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên 

bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình 

thức điện tử khác theo quy định pháp luật và Điều lệ 

Công ty. 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ 

chức lưu trữ các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong 

thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ 

đông kết thúc. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông được coi là bằng chứng xác thực về những công 

việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi 

có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo 

đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ 

khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, 

có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và 

được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, nghị quyết, sổ chữ ký 

của các cổ đông dự họp, văn bản uỷ quyền tham dự và 

các tài liệu có liên quan khác phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

 

So với Luật DN 20015, 

Luật DN 2014 bổ sung 

quy định cho phép ngoài 

việc lưu trừ banừg văn 

bản, có thể lưu giữu nội 

dung các cuộc họp dưới 

nhiều hình thức : Ghi 

biên bản, ghi âm, ghi và 

lưu trữ dưới hình thức 

điện tử khác (Khoản 1 

Điều 154 Luật DN 2014 

và các điều khoản liên 

quan) -> Vì vậy bổ sung 

thêm cho phù hợp 

Điều 23 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm 

soát, Tổng Giám đốc điều hành nhóm cổ đông quy định 

 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận 

được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản 

kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của 

Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem 

 

So với Luật Doanh 

nghiệp 2005, Điều 147 

Luật Doanh nghiệp 2014 

đã hạn chế sự tham gia ý 
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tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền yêu cầu 

Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định hoặc 

một phần của quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong 

các trường hợp sau đây:  

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty.   

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi 

phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.  

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị 

huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, 

người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ 

bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông 

trong vòng sáu mươi (60) ngày theo trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

xét, huỷ bỏ quyết định hoặc một phần của quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:  

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty.   

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định 

vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.  

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ 

bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu 

tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem 

xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng sáu 

mươi (60) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ này.   

 

kiến của các thành viên 

Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát và 

Tổng Giám đốc điều hành 

về quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, vì trên 

nguyên tắc thì lợi ích giữa 

các cổ đông và nhà quản 

lý là khác nhau. Ngoài ra, 

quy định này còn giúp 

tăng cường bảo vệ quyền 

lợi của nhóm cổ đông 

thiểu số trước quyết định 

của Đại hội đồng cổ 

đông. 

 

Chưa có Bổ sung mới Điểm i Khoản 3 Điều 25 

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; 

Khoản i Điều 149 và 

Khoản 6 Điều 152 Luật 

Doanh nghiệp 2014 bổ 

sung thẩm quyền bãi 

nhiệm, miễn nhiệm chức 

danh Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của Hội đồng 

quản trị mà Luật Doanh 

nghiệp 2005 trước đây 

chưa đề cập. Ngoài ra, 

Khoản 1 Điều 152 Luật 

Doanh nghiệp 2014 cũng 

nhấn mạnh trách nhiệm 

Chưa có Bổ sung mới Khoản 4 Điều 26 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 
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của Hội đồng quản trị 

trong việc lựa chọn và 

bầu chức Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của Công ty 

(trong khi đó, Khoản 1 

Điều 111 Luật Doanh 

nghiệp 2005  cho phép 

Đại hội đồng cổ đông 

cũng có quyền bầu trực 

tiếp Chủ tịch Hội đồng 

quản trị). 

Như vậy, cơ cấu tổ chức 

quản lý theo quy định 

mới đã đảm bảo tính nhất 

quán, tập trung và thống 

nhất trong việc thông qua 

và tổ chức thực hiện các 

quyết định quản lý nội bộ 

trong doanh nghiệp.  

Khoản 4 Điều 27 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 

phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày 

sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng 

quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì 

Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra 

đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp 

được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu 

tập họp Hội đồng quản trị.  

 

 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 

Điều lệ này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ 

tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp 

theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ 

chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 Điều 

lệ này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.  

 

 

So với Luật Doanh 

nghiệp 2005, Khoản 5 

Điều 153 Luật Doanh 

nghiệp 2014 đã rút ngắn 

thời hạn tiến hành cuộc 

họp Hội đồng quản trị kể 

từ khi nhận được đề xuất 

họp. 
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Khoản 7 Điều 27 

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho 

các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày  

trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có 

thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ 

chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội 

đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông 

báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm 

theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn 

bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu 

cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông 

báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử 

hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa 

chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký 

tại Công ty. 

 

Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước 

cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) 

ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội 

đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn 

bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông 

báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt 

và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa 

điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn 

đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và 

các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể 

dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, 

thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm 

đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị 

được đăng ký tại Công ty. 

 

So với Luật Doanh 

nghiệp 2005, Khoản 6 

Điều 153 Luật Doanh 

nghiệp 2014 đã rút ngắn 

thời hạn gửi thông báo 

mời họp còn 03 ngày làm 

việc. Tuy nhiên, Luật 

cũng cho phép Điều lệ 

Công ty có thể quy định 

một thời hạn khác. 

Khoản 8 Điều 27 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được 

tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số 

thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua người đại diện (người được uỷ quyền).  

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 

cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm 

(15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 

triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ 

được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư 

(3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).  

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy 

định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy 

(07) ngày  kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 

triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

 

So với Luật Doanh 

nghiệp 2005, Khoản 8 

Điều 153 Luật Doanh 

nghiệp 2014 đã rút ngắn 

thời hạn triệu tập lại cuộc 

họp trong trường hợp 

không đủ số thành viên 

dự họp còn 07 ngày. Tuy 

nhiên, Luật cũng cho 

phép Điều lệ Công ty có 

thể quy định một thời hạn 

khác ngắn hơn. 
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Điều 46 

1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và 

nội dung con dấu chính thức của Công ty. Nội dung 

con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: 

a. Tên doanh nghiệp; 

b. Mã số doanh nghiệp. 

2. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu 

con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải 

công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành quản lý, 

sử dụng và lưu trữ con dấu theo quy định của Điều lệ 

Công ty và pháp luật hiện hành 

 

1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và 

nội dung con dấu chính thức của Công ty. Nội dung 

con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: 

a. Tên doanh nghiệp; 

b. Mã số doanh nghiệp. 

2. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo 

mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải 

công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành quản lý, sử 

dụng và lưu trữ con dấu theo quy định của Điều lệ Công 

ty và pháp luật hiện hành.   

 

Điều 44 Luật Doanh 

nghiệp 2014 thay đổi về 

nội dung con dấu của 

doanh nghiệp. Theo đó, 

Công ty có quyền quyết 

định về hình thức, số 

lượng và nội dung con 

dấu, không phải đăng ký 

với cơ quan Công an như 

hiện nay. Theo quy định, 

Công ty chỉ cần thông 

báo mẫu dấu với Cơ quan 

đăng ký kinh doanh để 

đăng công khai trên Cổng 

thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp.  

Do đó, Điều lệ Công ty 

nên được điều chỉnh để 

phù hợp với các quy định 

và xu thế mới. 
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Nay, HOi ddng quin tri kinh tdnh Eai hoi dilng c6 dong Cdng ty ph€
dulet ke hoach nim 2016 gom cric chitidu tai chinh chu yeu nhu sau :

A. K6 holch kinh doanh :

l. Tdng doanh thu : I 9 I ,7 ti, tang 13,07 o/" so 2015
(Kh6ng tinh tri doanh thu b(tn hiing, dich tu cung cdp n6i b6)

Trong d6 :

- Khdch san Hoi An : o9.8 ry d6ng
Khu du lich Bien : 70.b ry dong

- Trung tam Ii hanh : 32 ty ddng
' Xi nghiep Giar : 9.7 r) dong
J Khdch sAn Ban Thach : q.6 ry dong

: 19 t! 091 tri6u d6ng, tAng54,52% so2015
: 1.569 d/CP, tdng 42,69/o so 2015

T! su6t LN sau thu6 tren doanh thu : 7 ,89ok rdng 41 ,46 %o so 2015

B. K6 ho4ch ttiu tu ;

1, DAu tu ngin h4n : : .:Tam dLrng r idc nang cdp . ddu tu mua sAm cho cdc chi nhirnh nham mr,rc

dich t6p trung v6n cho dg 5n Tam Thanh va tim kidm du dn moi; theo d6, ndm
2016, chi tap trung mua moi miiy m6c vd stla chira c6c hang muc thuc su cAn
thi€t cho hoat d6ng,kinh doanh. Tdng mirc dau tu :

Chi phi mua sdm m6i tdi s6n :3.015.000.000 d6ng
Chi phi sira chira l6n : 2.217.300.000 d6ng
Chi phi mua sam cong cu drurg cu co gid tri ton phdn bo nhiiu k;i ke to:in:

1.047.000.000 d6ng

Chi tiat dinh kem)

2.

4.

Loi nhuAn tru6c thu€
( o tuc



Can.d6i bang chi phi kinh doanh trong ndm : 2.217.300.000 ddng, cdn lqi
c6n d6i bing ngu6n khdu hao vdL phdn b6 ddi han.

2. Diu tu diri h4n :

2.1.D6 u tu.co so vAt chAt. md rong q uy m6 kin h doanh:
Tiep tuc diu tu hoan tat giai doar I Khu nghi du&ng Tam Thanh theo,

Nghi quyet Dai h6i dong co ddng thuong ni€n 2015 dd ph6 duy6t, nghi quy6t'.,,
HQi tl6ng qu6n tri ph6 duy€t b6 sung v6n tl6 d6u tu mua s6m trang thi€t bi,
phuong ti6n-m6y m6c ddm b6o dua du 6n vdo khai th6c ndm 2016.

2.2.D6i m6i vir ning cao ning lgc quin lf, tlidu hhnh:
EE nghi Dai h6i ddng c6 <l6ng C6ng ty giao cho HQi d6ng quan tri ti6p tuc

tim ki€m, kh6o s6t khai th6c th€m dy 6n m6i . HEQT c6 tr6ch nhiQm b6o c6o
cho DHDCD Cong ty theo dung diiu le Cdng ry.

Kinh trinh Dai h6i ddng cd d6ng cho 1i ki6n th5ng nh6t ./.

TM IIQI DOXG QUAN TRI

Noi nhu6n :

- Nhu trCn
- Luu VT

i;\\\,:\\

\A/
1*Y'..-/,

NVANBAN



DTIKIEN PHTIoNG AN puAN pTT6T T,oT NHUAN
vA cm rna co rrrc nAlr zoio

- Cin cr? Didu 16 t6 chftc vd hoat d6ng cria C6ng ty C6 phdn Du Iich Dich
vu IJ6i an ;

- Cin cu Quy ch€ tdi chinh so 4t,1012,eD-HDeT ngay 3t th6ng l2ndm
2013 cLla H6i ddng qudn rr.i C6ng ty Cp Du lij Dich vu H'6i"an ;

- Cin c[r bdn du thdo k€ hoach kinh doanh nim 20161
C6ng ty.CP Du lich Dich vu H6i an kinh trlnh Dai h6i c6 dong ban kd

hoach phAn phtii loi nhudn vd du kiiln chi tra cO tfc nam 201 6 nhu sau :

CONG TY CP DTI LICH DICH VI]
H9I AN

56 : 2L/TT-HDQT

Loi nhu6n sau thl6 tham gia phdn ph6i :

a. Phan chi rra co tuc t83oo.1 :

VLrc co tuc lren moL co phieu :

b. Trich 10% qu! phrit tri6n kinh doanh :

c. Trich 7% qu! khen thuong va phrlc loi :

Trong d6 :

No'i nhin :

- Thu kf FIDQT
- Luu vin thu
- LLru Ke toan I (l

CONG HOA XA HOI CHi] NGIIiA VIET NAM
Ddc ldp Tu do Hanh phirc

H6i an, ngay a4 rhang 03 ntin 2016

15.120.000.000 tldng
12.549.600.000 tl6ng

L569 d/CP
1.512.000.000 d6ng
1.058.400.000 d6ng

Qu! thunng HDQT-BKS-BEH : 211.680.000 dong
Quy khen thudng Cong ty : 2t L680.00n <iong
Qu! phnc loi C6ng ty : 635.040.000 don!

(Bao gdm ; Qui htnt tri, Qui phtic toi c6ng ddng vd qui pht:ic. lcti cr)ng q, I

, !6 f1 nam 2016 dLr ki6n chi tr.i bing tian mdt vd du.o-c thuc hi€n theo qu1.
ch€ vd Di€u 16 cua C6ng ty.

Tr€n ddy ld du ki6n phuong dn chi trd c6 tfc, phAn phdi loi nhuan nim
2016 crla Cdng ty CP Du lich Dich vu H6i an, kinh trlnh Dai hdi dong co dong
ph€ duy0t.



H.C}I AN
KE HOACH KINH DOANH 2016

hO g ci thft tieu tutt tlic bi (niau chlnh h(tch

nfing tu 200/20l4qT-BTC ciitl RTC ngn! 22/12/2014)

- Lqi nhuin sdu tttui td s hd do tttui sufu TNDN ndn 20t6 gidn (n 22% xudng 20%)

- Tj E chid ci c 20 1 s t'd KII 20 1 6 phq thu1t !n,' Q lit dln h fu i d u; tnd D H DC D Cnng t)
- Ki hogch nA! c|raIfi din dti nn TamThanh sZilfufio hottt ding thing 4/2016
-RizngBA Thqch, do nnm 20ti host d1ns chqa hieu quA, n|n yP Ti, t uj Qudns Na,,r' fi Nhd khtich rinh
Qu g \ 

' 
ttting nhit Ahing thu iin ui tii lan

DW : Tri€u ding

STT CHI TIEI] KH 2015 TH 2015 KH 2OI6 T82015
,,t(H2015

KH2016
/TH20t 5

Tdog doanh thu 191,235 169,576 ,9t,7{a 88.67 113.07
Khdch sq HAi An 71,040 69.73t 69,826 91.30 140.06

Khu Dlt Lich BiAn -6,540 57,269 70,5 51 7,186 121 t9
Trung Tdn Lli Hdnh J1,0t8 30.111 32.017 97 18 ta6 31

Xi Ntlhi1p Gidt 9,-1- 8,R80 0 -t' 91 39 t09.13
Khltch sqtl Biill Thlch J,50) 4,608

B T6ng chi phi hoqt dQng 138.161 132,235 1,15.535 95.71 110.06
I Chi Dhi Dhit sinh til c(} s6 111,921 t12,761 122,437 98.11

12,)88 12, I R5 11,3t6 99 76 97 91

Khu Du Lich BiAn 10,iJ5u I5,Ja 5 Jr,083
Trunp Tdn Li HAnh 2 5. 101 )6,I 01 9U.72 ta5)1
Xi NghiAp Gidt 6,671 6,065 6.3 70 90.91 105.03
Khdch san Bdn Thach 1,2 38 9,568

2 Lii hoAt along tai chi nhrnh 76,314 56,809 69,311 122.01

Khtich san Hii An ) -,5 96 28,509 87 02 1033t
Khu Du Lnh Biin 35,612 3 t,168 61.09 111.53

Trunp l'dn Li Ha h ; 011 5,3 6[) 5,916 90 61 110.93
Xi NshiAp GiSt 3,016 2,815 J,J]- 92.13 118.90

Khcich san Bim Thach (73 5) 10 (5.13)

Chi phi C6ng ty quiin lj 23,240 19,468 23,098
Chi Dhi sua chiia l6n 7 )O5 829 2;706 37 59 32618
Chi phi thui di! 3.384 3.367 3,383 99.50 100.17
Chi phi thue tdi s.ln (nhi khich)

Phi quen li vA phi bdn hans 15,1 80 i4,897 15.099 98.13 101.36
Du phdng phi (luons khuyen khi 1.000 500
Chi phi thu0 chul€n gia 1 ,471 376 1.410 25 56

C LIi truric Khiu hao & PBDH 53,075 37,311 16,213 70.36 123,76

D Chi phi Kbiu hao & PBDH 23,066 21,721 26,062 107.17 10s.43
E EBIT 30,009 12,621 20,151 42.06 159.67

Loi nhuen ti HDTC (800' 1,049) (r,560) t3t.1t 1.18.7 3

Lqi nhuan khdc 300 78:l 500 26t tl 61 R1

G LN trudc thuO 29,509 12,355 r9,091 11.87 1s4.52
H Ti'srat ldi nhuin tran do,nh thu 15.,13 7.29 9.96 136.65

Lgi nhu{n sau thuO TNDN 9,453 15,120 41.54 159.95

Ti suiit LN sall thti /DT (%) iJ7 16.81
ri suil I.N sau rhui /Yin diiu ta er) )315 159 95

Tl 
'uA 

I.r" sau thud /T;nsTdi snn ty") 15.17 6.21 915 10 95 t52 t0
L \utt L\ eu thuc vn chu ro htu ta') 2L) 69 811 t3.t5 10.78 JJJ,8J
LAI Cd BAN TREN Cd PHIET] ( d6ne ) ),616 1,758 1t.5'1 159.95

CO TUC 2,i33 1,100 1,569 5 1.57 112.6 t
Note - Dodnh thu klh 2016.na 2 khn.h vl ltl .lothh thu khiho.ti thui tiiu th .hhth h (h hn th.o
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