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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

A. GIỚI THIỆU CHUNG:

I./ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:
Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công

ty DIC Du lịch thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng theo Quyết định số 135/QĐ-
BXD ngày 13/01/2006.

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được thành lập và hoạt động theo Giấy
phép kinh doanh số 4903000405 do Sở Kế hoạch Đầu t ư tỉnh Bà rịa – Vũng tàu cấp ngày
27/07/2007:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 75.000.000.000, đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Thùy Vân, P.8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu.
- Điện thoại: (064) 3525275 - 3525858    Fax: (064) 3525274 - 3853703
- Email: info@dictt.com.vn
- Wedsite: http://www.dictt.com.vn
- Mã số thuế: 3500592920

II./ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
- Kinh doanh khách sạn, du lịch; Vận chuyển hành khách đường thủy, đường bộ; Vận

chuyển hành khách du lịch đường bộ; Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ h ành trong và ngoài
nước;

- Đại lý vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm.
- Kinh doanh  xăng dầu, kinh doanh các thiết bị phụ t ùng công nghiệp; Kinh doanh

gas; Kinh doanh thương mại, hàng hoá dùng cho sản xuất và tiêu dùng.

III./ MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
1./ Mục tiêu:
-  Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.
- Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Du lịch v à Thương mại DIC trở thành một

trong những doanh nghiệp hàng đầu của khu vực Miền Đông Nam Bộ trong lĩnh vực kinh
doanh du lịch và thương mại.

- Xây dựng thương hiệu DIC T&T, DICSTAR, CAP SAINT JACQUES, DIC
TRAVEL trở thành những thương hiệu hàng đầu về du lịch và dịch vụ du lịch.

2./ Định hướng phát triển:
- Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ du lịch là ngành nghề kinh doanh chính và

nền tảng cơ bản cho mọi hoạt động kinh doanh khác.
- Phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, phân phối hàng hoá tiêu dùng có hệ

thống và từng bước chuyên nghiệp hoá lĩnh vực hoạt động kinh doanh n ày.
- Đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác khai thác kinh doanh các d ự án

khách sạn, khu du lịch cao cấp với thế mạnh l à đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên giàu
kinh nghiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu quy trình quản lý điều hành công
việc.

info@dictt.com.vn
http://www.dictt.com.vn
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B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

1./ Thuận lợi:
- Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC hoàn tất tiến trình cổ phần hoá và

chính thức hoạt động theo h ình thức công ty cổ phần cùng với đội ngũ cán bộ quản lý,
nhân viên nghiệp vụ có nhiều năm kinh nghiệm ; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật khang
trang; vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh ;

- Uy tín và thương hiệu Khách sạn Cap Saint Jacques, DIC Star đ ược nhiều khách
hàng biết đến và tín nhiệm.

- Trong năm ngành Du lịch tỉnh Bà rịa – Vũng tàu đã chú trọng việc đầu tư quảng bá
hình ảnh du lịch của tỉnh nhà để lấy lại niềm tin trong lòng du khách về một điểm đến “an
toàn, ấn tượng và thân thiện” và công bố “Những địa chỉ tin cậy của du lịch B à Rịa-
Vũng Tàu”.

- Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới được tổ chức tại Bà rịa – Vũng tàu từ ngày
19/10/2008 đến hết ngày 31/10/2008 là cơ hội để du lịch tỉnh Bà rịa – Vũng tàu giới thiệu
quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá truyền thống của dân tộc đến với bạn b è
đông đảo trên thế giới, là cơ hội để các doanh nghiệp ngành du lịch tỉnh nhà gia tăng
doanh thu, thu nhập.

2./ Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 có nhiều biến động: Kinh tế cả nước gặp nhiều
khó khăn: Giá cả các mặt hàng chủ yếu tăng cao, thị trường tài chính - tiền tệ - ngân hàng
biến động phức tạp, lãi suất ngân hàng tăng đột biến.

- Sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường du lịch và tình trạng thiếu điện xảy ra
thường xuyên trong năm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh du lịch.

- Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội nên lượng khách du lịch về Vũng tàu
ít hơn so với dự kiến từ đầu năm.

II./ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:
1./ Coâng taùc toå chöùc haønh chính:
- Ban hành các nội quy, quy chế về tổ chức hoạt động trong công ty cổ phần.
- Sắp xếp ổn định tổ chức kinh doanh, bồi d ưỡng đào tạo cán bộ có năng lực, phẩm

chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm đảm nhiệm các chức vụ quản lý quan trọng trực tiếp
điều hành kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ nhân vi ên giỏi nghiệp
vụ và thành thạo ngoại ngữ, yêu ngành nghề và có ý thức tổ chức kỷ luật.

- Thực hiện giao khoán đơn giá tiền lương tất cả các đơn vị trực thuộc gắn liền với
doanh thu và kết quả hoạt động SXKD.

- Toå chö ùc thi tay ngheà naâng baäc lö ông cho toaøn boä CB CNV cuûa Coâng ty CP Du
lòch vaø Thö ông maïi DIC.

- Tham mö u cho ban giaùm ñoác coâng ty trong vieäc hoaïch ñònh chieán lö ôïc vaø phaùt
trieån con ngö ôøi. Keát hôïp vôùi phoøng kinh doanh coâng trong coâng taùc giaùm saùt caùc hoaït
ñoäng kinh doanh  chuyeân moân,  nghieäp vu, noäi quy lao ñoäng  cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân.
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2./ Coâng taùc keá hoaïch - kinh doanh:
- Tăng cường công tác tiếp thị, maketing nghi ên cứu thị trường, thu thập và phân tích

thông tin và đưa ra các giải pháp kinh doanh có hiệu quả.
- Không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, thường xuyên

nghiên cứu làm mới sản phẩm, làm mới dịch vụ tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn đối với khách
hàng;

-  Giữ vững uy tín, chất lượng và không ngừng củng cố mối quan hệ với các tổ chức,
công ty, xí nghiệp, ... là khách hàng quen của Công ty;

- Kết hợp chặt chẽ với các công ty du lịch, các h ãng kinh doanh du lịch lữ hành trong
nước và quốc tế để hình thành từng nhóm liên kết kinh doanh du lịch nhằm tạo đ ược nhiều
nguồn khách hàng;

- Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích nhu cầu của khách h àng và đẩy mạnh
công tác tiếp thị hướng theo nhóm đối tượng khách hàng;

- Hợp tác với đối tác chiến lược và các nhà sản xuất hàng hoá tiêu dùng để quảng bá,
tiêu thụ sản phẩm phát triển các hệ thống nh à hàng khách sạn của công ty.

3./ Coâng taùc taøi chính – keá toaùn.
- Ban hành quy chế quản lý tài chính và các văn bản hướng dẫn trong công ty cổ

phần.

- Quy ñònh cheá ñoä baùo caùo ñònh kyø ñoái vôùi caùc ñôn vò, boä phaän trong coâng ty.
- Lập và  giao chỉ  tiêu kế hoạch tài chính trong công ty cổ  phần.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch đ ược giao.
- Xây dựng và áp dụng chặt chẽ quy chế thưởng, phạt trong việc giao và thực hiện kế

hoạch đối với từng cá nhân và từng đơn vị, bộ phận trực thuộc.
- Xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn nhằm đảm bảo luôn chủ động về vốn

cho quá trình kinh doanh, coi trọng công tác thu hồi công nợ của khách h àng; luân chuyển
vốn hợp lý;

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2008:
1./ Tình hình sản xuất kinh doanh:

a./ Kết quả sản xuất kinh doanh:
- Tổng doanh thu năm 2008 là: 188.173.495.270 đồng, đạt 107,47% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2008 laø: 4.105.814.077 ñoàng , ñaït 72,03% keá hoaïch. Lôïi
nhuaän naêm 2008 chö a ñaït keá hoaïch ñeà ra do moät soá nguyeân nhaân chính nhö  sau:

+ Do aûnh höôûng cuûa tình hình taøi chính tín duïng theá giôùi vaø trong nöôùc  naêm 2008,
bieán ñoäng cuûa laõi suaát tieàn vay daãn ñeán chi phí hoaït ñoäng taøi chính cuûa coâng ty naêm 2008
taêng cao. Nguyeân nhaân cuûa vieäc chi phí laõi vay taêng maïnh so vôùi keá hoaïch laø do laõi suaát
tieàn vay taêng ñoät bieán.

+ Doanh thu khoái thöông maïi vöôït möùc keá hoaïch ñeà ra nhöng do aûnh höôûng cuûa
tình hình kinh teá chung cuûa caû nöôùc trong naêm 2008 neân tyû suaát lôïi nhuaän goäp/doanh thu
bò giaûm suùt. Trong khi ñoù, haàu heát caùc chi phí ñaàu vaøo, laõi vay vaø chi phí  tieàn löông nhaân
coâng ñeàu taêng cao.
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b/. Khoái kinh doanh cho thueâ phoøng nguû:

Trong naêm 2008, doanh thu khoái phoøng nguû ñaït: 27 tyû 27 0 trieäu ñoàng. Toång soá lö ôït
khaùch quoác teá naêm 2008 lö u truù taïi heä thoáng khaùch saïn cuûa coâng ty laø: 20.315 lö ôït,
chieám 32,28% toång lö ôït khaùch; soá lö ôït khaùch trong nö ôùc laø: 42.626 lö ôït, chieám 67,72%
toång lö ôït khaùch.

Ñaàu naêm 2008, Coâng ty ñaõ tieán haønh sö ûa chö õa, naâng caáp heä thoáng phoøng nguû vaø
cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa heä thoáng khaùch saïn trong coâng ty ñeå ñeà nghò Sôû Vaên Hoaù -
Theå Thao –  Du lòch tænh Baø Ròa –  Vuõng Taøu vaø Toång cuïc Du lòch thaåm ñònh vaø xeáp
haïng khaùch saïn DIC Star –  Vuõng Taøu ñaït tieâu chuaån 4 sao. Trong thôøi gian sö ûa chö õa,
moät soá phoøng nguû ñaõ phaûi taïm ngö ng cho thueâ.

Ngaøy 23/7/2008 Toång cuïc trö ôûng Toång cuïc Du lòch ban haønh Quyeát ñònh soá
150/QÑ-TCDL coâng nhaän khaùch saïn DIC Star –  Vuõng Taøu ñaït tieâu chuaån 4 sao. Sö ï
kieän naøy, ñaùnh daáu sö ï phaùt  trieån vaø trö ôûng thaønh trong hoaït ñoäng kinh doanh du lòch
khaùch saïn cuûa coâng ty.

c./ Khoái kinh doanh aên uoáng, giaûi khaùt:

Doanh thu khoái aên uoáng giaûi khaùt naêm 2008 laø:� 2 0 tæ 116 trieäu ñoàng. Trong naêm,
caùc ñôn vò trö ïc thuoäc coâng ty ñaõ nhaän vaø toå chö ùc ñö ôïc 130 tieäc cö ôùi vaø 1.220 caùc tieäc
lôùn nhoû khaùc. Khaû naêng toå chö ùc tieäc cö ôùi, tieäc lieân hoan chieâu ñaõ cuûa coâng ty ñaõ ngaøy
caøng ñö ôïc caûi thieän.

Tö ø thaùng 02/2008, coâng ty ñö a nhaø haøng Khaùch saïn  Vuõng taøu vö øa ñö ôïc ñaàu tö
naâng caáp vaøo hoaït ñoäng, ñieàu naøy goùp phaàn gia taêng doanh thu khoái nhaø haøng cuûa
khaùch saïn.

e./ Khoái kinh doanh dòch vuï giaûi trí bieån:

Doanh thu dòch vuï giaûi trí bieån ñaït: 2 tyû 586 trieäu ñoàng. Trong naêm, Coâng ty taäp
trung caûi taïo, naâng caáp cô sôû vaät chaát kyõ thuaät khu dòch vuï baõi bieån cuûa Xí nghieäp DIC
Du lòch Bieån. Beân caïnh ñoù, chaát lö ôïng phuïc vuï khaùch haøng, coâng taùc veä sinh baõi bieån
cuõng ngaøy caøng ñö ôïc quan taâm ca ûi tieán. Coâng ty ñaõ maïnh daïn giao khoaùn nhö õng boä
phaän kinh doanh coù hieäu quaû thaáp taïi khu vö ïc baõi bieån, thö ïc hieän vieäc thu phí veä sinh
ñoái vôùi caùc khaùch haøng mang ñoà aên, thö ïc phaåm vaøo baõi bieån.

f./ Khoái kinh doanh du lòch  löõ haønh:

Doanh thu lö õ haønh ñaït: 5 tyû 882 trieäu ñoàng. Trong naêm, hoaït ñoäng du lòch lö õ haønh
taïi Chi nhaùnh gaëp nhieàu khoù khaên nhö : Nhaân sö ï boä phaän kinh doanh, boä phaän ñieàu haønh
coù nhieàu bieán ñoäng vaø khoâng oån ñònh; toaøn boä phö ông tieän vaän taûi haønh khaùch ñeàu phaûi
thueâ ngoaøi neân raát bò ñoäng trong kinh doanh.

Hoaït ñoäng kinh doanh du lòch lö õ haønh quoác teá taïi Chi nhaùnh TP.HCM ngaøy caøng ñi
vaøo oån ñònh, tö øng bö ôùc taïo ñö ôïc thö ông hieäu vaø nieàm tin ñoái vôùi khaùch haøng trong vaø
ngoaøi DIC Group.
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g./ Khoái kinh doanh thöông maïi:

Doanh thu khoái kinh doanh thö ông maïi tieáp tuïc coù sö ï taêng trö ôûng cao trong caùc
loaïi hình kinh doanh cuûa coâng ty. Doanh thu thö ông maïi ñaït 12 5 tyû346 trieäu ñoàng. Caùc
maët haøng kinh doanh cuûa coâng ty vaãn taäp trung chuû yeáu ôû ngaønh haøng bia rö ôïu, nö ôùc
giaûi khaùt vaø lö ông thö ïc thö ïc phaåm.

Do aûnh hö ôûng cuûa tình hình kinh teá xaõ hoäi, vieäc taêng giaù xaêng daàu, giaù caû ñaàu vaøo
gia taêng trong khi ñoù giaù haøng hoaù baùn ra coù tyû leä taêng giaù ít hôn. Ñieàu naøy daãn ñeán tyû
suaát lôïi nhuaän goäp/doanh thu lónh vö ïc kinh doanh thö ông maïi coù xu hö ôùng giaûm suùt laøm
aûnh hö ôûng khoâng nhoû ñeán vieäc hoaøn thaønh chæ tieâu lôïi nhuaän chung cuûa ñôn vò.

h./ Khoái kinh doanh phoøng hoïp, cho thueâ maët baèng, ki oát, kinh doanh taïp hoaù,
giöõ xe vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc: Doanh thu khoái phoøng hoïp, cho thueâ maët
baèng, giö õ xe cuûa coâng ty laø: 6 tyû 842 trieäu ñoàng. Soá lö ôïng caùc cuoäc hoäi nghò, hoäi thaûo
lôùn Coâng ty ñaõ toå chö ùc trong naêm laø 52 cuoäc hoäi nghò, hoäi thaûo.

2./ Những khoản đầu tư lớn năm 2008:

- Ñaàu tö  naâng caáp Khaùch saïn Vuõng taøu ñaït tieâu chuaån 04 sao caáp quoác gia. Trong
ñoù, Coâng ty taäp trung caûi taïo naâng caáp Nhaø haøng Khaùch saïn Vuõng taøu ñaït coâng suaát
phuïc vuï tö ø 800 –  1000 khaùch vaø caûi taïo naâng caáp cô sôû vaät chaát kyõ thuaät khu tieàn saûnh,
heä thoáng phoøng nguû cuûa khaùch saïn. Toång voán ñaàu tö  caûi taïo, naâng caáp laø: 8, 5 tyû ñoàng.
Trong ñoù: Voán vay trung haïn ngaân haøng laø: 5,9 tyû ñoàng.

- Ñaàu tö  heä thoáng maïng vi tính vaø xaây dö ïng heä thoáng phaàn meàm vi tính aùp duïng
trong coâng taùc quaûn lyù kinh doanh chung cho Khaùch saïn DIC Star vaø Khaùch saïn Vuõng
taøu Cap Saint Jacques. Toång voán ñaàu tö  laø: 250 trieäu ñoàng.

- Ñaàu tö  naâng caáp cô sôû vaät  chaát kyõ thuaät, mua saém boå sung coâng cuï duïng cuï, vaät
duïng taïi Xí nghieäp DIC Du lòch Bieån vôùi toång giaù trò ñaàu tö  laø: 650 trieäu ñoàng.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN:

1./ Đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán Vũng tàu (VAC)
- Địa chỉ: 34F Nguyễn Trường Tộ, TP. Vũng tàu.
- Điện thoại: (064) 3533288 – 3533299 – 3851608.

2./ Ý kiến kiểm toán độc lập:

“Theo ý kiến chúng tôi, xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản
ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại
DIC tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu
chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với chuẩn mực và

Chế độ Kế toán Việt Nam hiện h ành và các quy định pháp lý có liên quan.”
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3./ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008:
Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
NĂM 2008

1. Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ 188.173.495.270

2. Các khoản giảm trừ doanh thu: 128.262.036

3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ: 188.045.233.234

4. Giá vốn hàng bán: 142.847.890.989

5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ: 45.197.342.245

6. Doanh thu hoạt động tài chính 95.067.863
7. Chi phí tài chính:
        Trong đó: Chi phí lãi vay:

7.423.123.301
7.420.452.689

8. Chi phí bán hàng 30.142.282.626

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.069.416.566

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.657.587.615

11. Thu nhập khác: 1.638.780.021

12. Chi phí khác 190.553.559

13. Lợi nhuận khác: 1.448.226.462

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.105.814.077

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.149.627.942

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.956.186.135

18. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%) 5,47%

19. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 3,94%

4./ So sánh các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu Đơn
vị

tính

Kế hoạch
năm 2008

Thực
hiện
năm
2008

Thực
hiện/Kế
hoạch

1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Trđ 25.695 22.704 -
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Trđ 120.532 128.352 -
3. Doanh thu thuần Trđ 175.000 188.045 107,47%

%4. Lợi nhuận trước thuế TNDN Trđ 5.700 4.106 72,04%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN Trđ 4.104 2.956 72,03%
6. Vốn điều lệ Trđ 75.000 75.000 100,00%
7. Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ % 7,6% 5,47% 71,97%
8. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 5,47% 3,94% 72,03%
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5./ Các hệ số tài chính:

Chỉ tiêu Đvt Năm 2007 Năm 2008

a. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
- Cơ cấu tài sản

+ Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 17,57% 15,03%

+ Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 82,43% 84,97%

- Cơ cấu nguồn vốn
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 47,46% 47,31%

+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 52,54% 52,69%

b. Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,78 1,0

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần      1,78 1,0

- Khả năng thanh toán nhanh Lần        1,54 0,62

c./ Tỷ suất sinh lời
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu
thuần

% 4,51% 2,18%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế t rên doanh thu
thuần

% 3,24% 1,57%

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 1,76% 2,72%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 1,26% 1,96%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tr ên vốn chủ sở
hữu

% 2,41% 3,72%

6./ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:

Tài sản (Trđ) Nguồn vốn (Trđ)
I. Tài sản ngắn hạn 22.704 I. Nợ phải trả 71.467

II. Tài sản dài hạn 128.352 II. Vốn chủ sở hữu 79.589

Tổng cộng 151.056 Tổng cộng 151.056

7./ Tổng số cổ phiếu theo theo từng loại tại thời điểm 31/12/2008:

- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 7.500.000 cổ phần
        Trong đó: Cổ phiếu phổ thông: 7.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.500.000 cổ phần
        Trong đó: Cổ phiếu quỹ:               0 cổ phần
- Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào.
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V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :

1./ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty:
* Tổng Công ty Cổ phần  Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)

- Địa chỉ: Số 265 Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu.
- Điện thoại: 064.859248 Fax: 064.859248
- Tỷ lệ nắm giữ: 55,06% vốn điều lệ

2./ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: Không có.

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1./ Cơ cấu tổ chức của Công ty:
- Công ty được tổ chức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo quy định của

Luật doanh nghiệp.
- Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát, Ban Giám đốc, 03 ph òng ban chức năng, 04 đơn vị trực thuộc, 01 chi nhánh và
03 bộ phận trực thuộc kinh doanh th ương mại.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Ban kiÓm so¸t

§¹i héi ®ång cæ ®«ng

BAN GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. Tổ chức
Lao động

P.Kế hoạch
Kinh doanh

P. Tài chính Kế toán

KS Vũng tàu
Cap Saint Jacques

K/Sạn
DIC Star

XB DIC Du
lịch Biển

Chi nhánh tại
TP. HCM

Tổng kho Bia
Bà rịa

Bộ phận kinh
doanh NGK

Siêu thị thực
phẩm
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2./ Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

2.1/ Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty: Tính đến thời điểm 31/12/2008,
tổng số lao động của Công ty là  365 người.

2.2/ Chính sách đối với người lao động:

a./ Chính sách đào tạo:

Công ty luôn đề cao và coi trọng con người, đó là nhân tố hàng đầu để quyết định
mọi thành công trong các hoạt động của đơn vị. Vì vậy chính sách đào tạo của Công ty là:

- Việc đào tạo lao động được thực hiện theo kế hoạch. Công ty coi trọng công tác đ ào
tạo và huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuy ên môn và ngoại ngữ; Huy động hợp lý nguồn
lực để thực hiện kế hoạch đào tạo.

- Khuyến khích và đào tạo mọi điều kiện thuận lợi cho  những người tài giỏi phát huy
khả năng của mình để đảm nhiệm những chức vụ, chức danh cao h ơn.

b./ Chính sách tiền lương:

Công ty thực hiện chính sách trả lương theo chức danh công việc đảm nhiệm cho
người lao động. Thu hút và khuyến khích người tài giỏi mang hết khả năng để phục vụ
Công ty.

c./ Chính sách thưởng:

Công ty đưa ra chính sách thư ởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể.
Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết
kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh.

d./ Các chế độ chính sách khác đối với ng ười lao động:

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm x ã hội cho người lao động theo Luật lao động,
Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và
cải thiện điều kiện cho cán bộ, nhân vi ên; quan tâm tới cán bộ công nhân viên trong các
ngày lễ tết.

C. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

I./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

1./ Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 th ành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm
kỳ 5 năm (2007-2011). Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của m ình
với tình thần trách nhiệm cao, có tầm nh ìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời vì lợi
ích cao nhất của Công ty.
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- Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ để triển khai
thực hiện Nghị Quyết Đại Hội, xem xét v à đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh, triển khai các dự án đầu tư...vv.

- Thành phần Hội đồng quản trị:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ
nhiệm

Sổ cổ phần sở
hữu hoặc đại

diện

Tỷ lệ/
VĐL

Ông Phạm Văn Thành Chủ tịch 14/07/2007 2.127.888 28,37%

Ông Nguyễn Văn Hoành Thành viên 14/07/2007 1.239.000 16,52%

Ông Phạm Bá Phúc Thành viên 14/07/2007 830.477 11,07%

Ông Lê Hồng Xanh Thành viên 20/08/2007 762.619 10,17%

Ông Nguyễn Xuân Hải Thành viên 14/07/2007 30.000 0,40%

- Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

* Chủ tịch HĐQT - ÔNG PHẠM VĂN THÀNH

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 02/8/1962

- Nơi sinh: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.
- Địa chỉ thường trú: Số 205 Hoàng Văn Thụ, P7, TP. Vũng tàu.

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1986 đến năm 2000 công tác tại Công ty Xây dựng Dầu khí - Bộ Xây
dựng, đảm nhận các chức vụ:

* Giám đốc khách sạn Thùy Dương
* Phó Giám đốc XNKD nhà và DVDL, kiêm Giám đốc KS Long Hài
* Giám đốc XN DVDL, kiêm Giám đốc KS Mỹ Trà
+ Từ năm 2000 đến nay công tác tại Công ty Đầu t ư phát triền – Xây dựng – Bộ Xây

dựng, đảm nhận các chức vụ :
* Giám đốc Khách sạn Vũng Tàu
* Giám đốc Công ty DIC Du lịch
* Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP DL & TM  DIC
- Số cổ phần nắm giữ : 2.127.888 CP

Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 62.888 CP
+ Đại diện phần vốn nhà nước: 2.065.000 CP

- Những người có liên quan: Không
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- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

* Thành viên HĐQT – ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/9/1965
- Nơi sinh: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Tân, Ý Yên, Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 65 Lương Thế Vinh, P.9, TP Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 9/93 đến tháng 3/99: Kiểm sóat vi ên thuế: Cục thuế BR-VT
+ Từ tháng 4/99 đến tháng 10/2005: Kế tóan tổng hợp ki êm tổ trưởng tổ kiểm tóan

nội bộ, trưởng phòng TC-KT XNXD số 1, phó phòng TC-KT thuộc Công ty Thiết kế & XD
Dầu khí.

+ Từ tháng 11/2005 đến nay : Trưởng Ban kiểm sóat - Công ty Đầu tư phát triền -
Xây dựng - Bộ Xây dựng.

+ Chức vụ hiện nay:
* Trưởng Ban kiểm sóat - Công ty Đầu tư phát triền - Xây dựng - Bộ Xây dựng.
* Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch v à Thương mại DIC.
Số cổ phần nắm giữ :      1.239.000 CP

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân:          0 CP
- Đại diện phần vốn nhà nước: 1.239.000 CP

- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

* Thành viên HĐQT - ÔNG PHẠM BÁ PHÚC
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/01/1976
- Nơi sinh: Bắc Sơn – An Hải - Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Sơn – An Hải - Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: 705-Chung c ư SEAVIEW – P.10 – TP Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngọai ngữ
- Quá trình công tác:
+ Từ  tháng 01/2001 đến tháng 12/2001: Nhân vi ên phòng Kinh doanh  KS Vũng Tàu
+ Từ tháng 1/2002 đến tháng 8/2003: Tr ưởng phòng Kinh doanh KS Vũng Tàu.
+ Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2005 : Trưởng phòng Kế họach Kinh doanh  Công

ty DIC Du lịch.
+ Từ tháng 1/2006 đến nay: Phó Giám đốc Công ty DIC Du lị ch
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+ Chức vụ hiện nay :
* Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch v à Thương mại DIC.
* Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC.
- Số cổ phần nắm giữ :       830.477 CP

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 5.000 CP
- Đại diện phần vốn nhà nước: 825.477 CP

- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

* Thành viên HĐQT - ÔNG LÊ HỒNG XANH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/06/1957
- Nơi sinh: Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: 391 Lê Hồng Phong, P2, Q10, HCM
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:

+1981 - 1984 : Công tác tại Trường Đại Học Thương Mại Hà Nội
+1984 - 2006: Công tác tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Tr ưởng phòng Thị

trường – Giám Đốc Marketing)
+2006 - Nay: Công tác tại Công ty Cổ Phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn –

SABECO.

- Chức vụ hiện nay :

+ Giám Đốc Điều Hành - Marketing Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn.

+ Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 Thành viên TMDV Bia rượu NGK Sài Gòn

+ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Thương mại SABECO Miền Đông.
+ Thành viên HĐQT Công ty CP Du l ịch và Thương mại DIC.
- Số cổ phần nắm giữ :           762.619 CP

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:            0 CP

 +Đại diện phần vốn nhà nước:    762.619 CP
- Những người có liên quan:

Bà Trương Thị Bích Thanh (vợ),
Số cổ phần nắm giữ: 18.857 CP.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
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* Thành viên HĐQT – ÔNG NGUYỄN XUÂN HẢI
- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 01/8/1958

- Nơi sinh: Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 43 Tiền Giang, P.2, Q. Tân B ình – TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư hóa học
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1975 đến năm 1986: Bộ đội hải quân, giáo vi ên, trưởng ban kế họach
trường sĩ quan phòng hóa, Tiểu đòan trưởng tiểu đòan học viên

+ Từ năm 1986 đến năm 1992: Học viện phòng hóa Liên Xô, trợ lý hóa học quân khu 7.
+ Từ năm 1992 đến năm 2002: Giám đốc XNK, Phó GĐ Công ty TECAPRO - Bộ

Quốc phòng
+ Từ năm 2002 đến năm 2005: Phó Giám đốc Công ty CP TM & KDN H&F
+ Từ năm 2005 đến nay: Phó GĐ Công ty CP Bia SG - Bình Tây
+ Chức vụ hiện nay :

* Phó GĐ Công ty CP Bia SG - Bình Tây.
* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch v à Thương mại DIC.

- Số cổ phần nắm giữ : 30.000 CP
Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 30.000 CP
- Đại diện phần vốn nhà nước:    0 CP

- Những người có liên quan: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2./ Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm
soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị v à điều hành của công ty. Ban kiểm
soát họp thường kỳ mỗi quý để  xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm

Bà Hoàng Thị Hà Trưởng ban 14 tháng 07 năm 2007

Bà Dương Hương Giang Thành viên 14 tháng 07 năm 2007

Ông Võ Xuân Thành Thành viên 14 tháng 07 năm 2007



- 14 -

- Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát:

* Trưởng Ban kiểm soát – Bà HOÀNG THỊ HÀ
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/02/1976
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 79 Hùynh Khương An,  P.3, TP. V ũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
- Quá trình công tác: Từ năm 1999 đến nay, Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán
Công ty Đầu tư Phát triền - Xây dựng (Bộ Xây dựng.)
- Số cổ phần nắm giữ : 0 CP
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

* Thành viên Ban kiểm soát – Bà DƯƠNG HƯƠNG GIANG
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 31/10/1976

- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Vĩnh Phúc
- Địa chỉ thường trú: 105/38/17 - Ngô Đức Kế - P.7 - Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1999 đến năm 2000: Kế toán Ngân h àng TMCP Vũng Tàu
+ Từ năm 2000 đến năm 2003: Kế tóan Xí nghiệp DIC Du lịch biển thuộc Công ty

Đầu tư phát triền - Xây dựng.
+ Từ năm 2003 – 07/2007: Kế tóan Công ty DIC Du lịch.
+ Từ năm 07/2007 đến  nay: Kế tóan Công ty CP Du lịch v à Thương mại DIC.
- Số cổ phần nắm giữ: 550 CP
Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 550 CP
+ Đại diện phần vốn nhà nước:         0 CP

- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
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* Thành viên Ban kiểm soát – Ông VÕ VĂN THÀNH

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 27/3/1973

- Nơi sinh: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Bình Định
- Địa chỉ thường trú: A11/23A Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1995 đến năm 1998 - Kế tóan Công ty Cẩm Thành.

+ Từ năm 1998 đến nay - Giám đốc Công ty TNHHTKTV XD & TM DQ

- Số cổ phần nắm giữ: 17.949 CP.

Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 17.949 CP.

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 0 CP.

- Những người có liên quan: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

3./ Ban Giám đốc:

Ban giám đốc điều hành gồm có: Giám đốc, Phó Giám đốc và trưởng các phòng ban
chức năng trực thuộc công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị. Trong
phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban Giám đốc đã thực hiện hoàn thành các quyết định
của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các th ành viên Ban điều
hành đã sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty.

- Các thành viên Ban Giám đốc:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

Ông Phạm Văn Thành Giám đốc 14 tháng 07 năm 2007

Ông Phạm Bá Phúc Phó giám đốc 23 tháng 08 năm 2007

Ông Đào Thanh Sơn Kế toán trưởng 23 tháng 08 năm 2007

- Tóm tắt lý lịch Ban giám đốc:

* Giám đốc - ÔNG PHẠM VĂN THÀNH:  Như đã trình bày ở phần 1.1 nêu trên.

* Phó giám đốc - ÔNG PHẠM BÁ PHÚC:  Như đã trình bày ở phần 1.1 nêu trên.
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* Kế toán trưởng – ÔNG ĐÀO THANH SƠN.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/07/1975
- Nơi sinh: TP. Thái Nguyên.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 51B Hoàng Việt, P6, TP. Vũng tàu.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:
+ Từ 1996 – 1997: Kế toán sản xuất Công ty TNHH GUNZE Việt Nam .
+ Từ 1997 – 1999: Kiểm soát viên thuế Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh BRVT.
+ Từ 1999 – 2001: Kế toán tổng hợp Công ty LD Máy Xây dựng Việt Nam –

Uraltrac.
+ Từ 2001 – 2003: Kế toán viên Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng.
+ Từ 2003 – 07/2007: Kế  toán trưởng Công ty DIC Du lịch thuộc Công ty  Đầu tư

Phát triển – Xây dựng.
+ Từ 07/2007 đến nay: Kế  toán trưởng Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC
- Số cổ phần nắm giữ: 5.000 CP

Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 5.000 CP
+ Đại diện phần vốn nhà nước:  0 CP

- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

4./ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty v à chi phí
tiền lương của Ban Giám đốc năm 2008:

a./ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty: Thực hiện nghị
quyết Đại hội cổ đông thành lập, Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát trong năm 2007, 2008 với tổng số tiền là: 192.000.000 đồng (chiếm 4% lợi nhuận sau
thuế năm 2007, 2008).

b./ Chi phí tiền lương của Ban Giám đốc  Công ty: Tổng chi phí tiền lương của Ban
giám đốc năm 2008 là: 465.750.000 đồng, thu nhập bình quân/người/tháng là: 9.703.125
đồng.

II./ THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG (Chốt danh sách đến ngày 31/12/2008):

1./ Cổ đông trong nước:

Danh mục
Giá trị theo

mệnh giá
(1000đ)

Tỷ lệ
 (%)

1.1/ Cổ đông là tổ chức (05 cổ đông):

a./ Tổ chức sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên: 48.920.960 65,23%

- Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng 41.294.770 55,06%

- Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn 7.626.190 10,17%
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Danh mục
Giá trị theo

mệnh giá
(1000đ)

Tỷ lệ
 (%)

b./ Tổ chức sở hữu dưới 5% vốn điều lệ: 2.133.910 2,85%

- Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây 1.381.530 1,84%

- Công ty CP Du lịch Tân Định Fiditourist 200.000 0,27%

- Công ty CP Chứng khoán Đại Việt 552.380 0,74%

1.2/ Cổ đông cá nhân (298 cổ đông): 23.945.130 31,93%

a./ Cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên: 0 0,00%

b./ Cá nhân sở hữu dưới 5% vốn điều lệ: 23.945.130 31,93%

Tổng cộng 75.000.000 100,00%

2./ Cổ đông nước ngoài: Không có.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

I./ KẾ HOẠCH SXKD NĂM  2009:

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
NĂM 2009

1. Tổng doanh thu (Trđ) 188.300

2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ) 6.500

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ) 1.625

4. Lợi nhuận sau thuế (Trđ) 4.875

5. Nộp ngân sách (Trđ) 5.900

6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%) 8,7%

II./ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2009:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

DỰ ÁN
Tổng giá
trị đầu tư
dự kiến

Kế hoạch
đầu tư

năm 2009

Nguồn
vốn thực

hiện

Dự kiến
thời gian
kết thúc

dự án

I. DỰ ÁN NĂM 2008
CHUYỂN SANG: 30.000 10.000

Dự án nâng cấp cở sở vật
chất kỹ thuật Khách sạn
Vũng tàu Cap Saint Jacques –

30.000 10.000
Vốn vay,
Vốn tự có 12/2010
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DỰ ÁN
Tổng giá
trị đầu tư
dự kiến

Kế hoạch
đầu tư

năm 2009

Nguồn
vốn thực

hiện

Dự kiến
thời gian
kết thúc

dự án
DIC Star đạt tiêu chuẩn 04
sao.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI: 95.000 11.000

1. Dự án đầu tư cơ sở vật chất
kỹ thuật, hệ thống kho bãi
phục vụ kinh doanh thương
mại.

15.000 10.000
Vốn vay,
Vốn tự có 10/2010

2. Dự án đầu tư mới Khách
sạn 04 sao, cao từ 15 – 17
tầng trong khuôn viên đất của
Khách sạn Vũng tàu.

80.000 1.000
Vốn vay,
Vốn tự có 12/2013

TỔNG CỘNG 125.000 21.000

III./ ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009:
1. Củng cố và phát triển vững chắc tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đ ã có như:

Dịch vụ cho thuê phòng ngủ, các nhà hàng ăn uống, dịch vụ cho thuê phòng họp, hội
thảo,...

2. Mở rộng thêm một số dịch vụ trong hệ thống khách sạn nhằm tạo n ên nhiều sản
phẩm cho du khách khi đến với khu du lịch của công ty.

3. Nâng cao chất lượng hàng hoá, chất dịch vụ, đặc biệt là chất lượng dịch vụ phòng
ngủ để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, gia tăng tỷ lệ lợi nhuận gộp trên 1 đồng
doanh thu và được khách hàng chấp nhận.

4. Cải tiến hoạt động kinh doanh nh à hàng, ăn uống giải khát, tổ chức hội nghị, li ên
hoan, chiêu đãi, tổ chức đám cưới,... theo hướng chuyên nghiệp

5. Tổ chức tốt những tour du lịch trong v à ngoài nước, xây dựng được các tour điểm
có thương hiệu với các nét đặc trưng riêng có của mình. Tập trung khai thác khách hàng
về Vũng tàu để giới thiệu các khách sạn, các khu du lịch của công ty nhằm nâng cao công
suất buồng phòng và gia tăng doanh số các dịch vụ biển.

6. Tổ chức tốt và phát triển hệ thống phân phối nước giải khát, lương thực, thực
phẩm rộng khắp TP. Vũng tàu.

7. Xây dựng và hoàn thiện các Khách sạn DIC Star, Khách sạn Vũng t àu để trở thành
Cụm khách sạn 04 sao có đẳng cấp v à chất lượng phục vụ hàng đầu tại Tp. Vũng tàu.

8. Quảng bá rộng rãi thương hiệu DIC T&T trên thị trường thông qua việc tài trợ và
trực tiếp tổ chức một số chương trình, sự kiện trong tỉnh và khu vực như: Hoa hậu Quý bà,
Festival biển, các giải bóng chuyền bãi biển, ngày lễ hội bia tại bãi biển Vũng tàu,...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM VĂN THÀNH
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