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PHẦN MỞ ĐẦU

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
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Ông 

NGUYỄN MINH CHUNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý vị, đối tác,khách hàng, toàn 
thể cán bộ công nhân viên Hanoi Toserco!

Năm 2020 với rất nhiều thay đổi, biến động 
trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị xã hội 
toàn cầu và tác động của nó với môi trường 
kinh doanh, thực sự là 1 năm đầy thử thách, 
đặc biệt đối với ngành du lịch dịch vụ diễn 
biến không mấy thuận lợi. 

Dù vậy, kinh tế Việt Nam đã có những khởi 
sắc với tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng, sự 
phát triển khả quan của một số lĩnh vực. GDP 
năm 2020 tăng 2,91% cụ thể sử tăng trưởng 
của các quý như sau: quý I tăng 3,68%; quý 
II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 
4,48%. Đây là mức tăng thấp nhất của các 
năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong 
bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – 
xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam 
với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm 
cao nhất thế giới. Năng suất lao động của 
toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2020 
ước tính đạt 117,9 triệu đồng/lao động; tỷ lệ 
lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 
năm 2020 đạt 24,1%, cao hơn mức 22,8% 
của năm 2019. Lạm phát cơ bản bình quân 
năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 
2019.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, tận dụng 
tối đa những yếu tố thuận lợi, khắc phục mọi 
khó khăn thách thức, Hanoi Toserco đã giữ 
vững được sự ổn định và hoàn thành các 
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2020 

đã đề ra. Doanh  thu thuần năm 2020: đạt 
68.264.490.021 VNĐ, hoàn thành 76% so với 
kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 
đạt 98.576.711.927 VNĐ, đạt 130% so  với 
kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: đạt 
94.345.380.369 VNĐ đạt 132,47% so với kế 
hoạch.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu tài 
chính, Hanoi Toserco luôn kiên trì mục tiêu 
phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã 
hội, đảm bảo sự cân bằng lợi ích của doanh 
nghiệp, cổ đông và người lao động.  

Năm 2021, dự báo diễn biến dịch Covid-19 
trên thế giới còn tiếp tục phức tạp, bức tranh 
Du lịch Việt chưa có dấu hiệu tươi sáng trong 
tương lai gần. Trước bối cảnh đó, Hội đồng 
Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể 
cán bộ nhân viên của Hanoi Toserco sẽ quyết 
tâm phát huy truyền thống đoàn kết, chung 
sức đồng lòng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, 
với chiến lược kinh doanh được chuẩn bị kỹ 
lưỡng và phù hợp, đặc biệt với đội ngũ nhân 
sự có tâm huyết, trách nhiệm và luôn đoàn 
kết, tôi tin rằng chúng ta sẽ chèo lái Công 
ty vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt được 
những kết quả tích cực trong năm 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin gửi lời cảm 
ơn chân thành đến Ban lãnh đạo và toàn thể 
cán bộ nhân viên của Công ty đã luôn nỗ lực 
không ngừng, cống hiến tâm huyết vì sự phát 

triển của Hanoi Toserco. Đặc biệt, tôi cũng xin 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Quý vị cổ 
đông, đối tác, khách hàng đã luôn tin tưởng, 
ủng hộ và đồng hành, đóng góp vào sự thành 
công và phát triển của Hanoi Toserco trong 
suốt những năm qua. 

Tôi tin rằng, với giá trị và văn hóa của Hanoi 
Toserco, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn 
thách thức, hướng đến sự phát triển bền vững 
và thịnh vượng trong tương lai.

Kính chúc Quý vị luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc 
và Thành công!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                       

NGUYỄN MINH CHUNG

Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 
Kết quả hoạt động kinh doanh         
Doanh thu thuần Tỷ đồng 163,97 168,77 68,26 

Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 128,36 135,56 44,55 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 35,61 33,21 23,72 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính Tỷ đồng 92,82 85,23 98,80 

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 29,01 27,28 23,89 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh  Tỷ đồng 99,42 91,16 98,63 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ đồng 0,13 -1.87 -0,05 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 99,55 89,29 98,58 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91,56 81,64 94,35 

Bảng cân đối kế toán         

Tổng tài sản Tỷ đồng 911,13 890,90 883,72 
Vốn điều lệ Tỷ đồng 748,00 748,00 748,00 
Vốn chủ sở hữu  Tỷ đồng 859,08 842,14 858,42 

Nợ phải trả Tỷ đồng 52,04 48,76 25,30 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu         
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 10,66% 9,69% 10,99% 
Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 10,48% 9,16% 10,68% 

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH
GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO

VỊ THẾ
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
   Tên giao dịch                     Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
   Giấy chứng nhận 
   đăng ký doanh nghiệp     Mã số doanh nghiệp: 0100107155
                           Đăng ký lần đầu: ngày 20/10/2005
                           Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 12/03/2021
                           Nơi cấp: Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội
   Vốn điều lệ                         748.000.000.000 VNĐ
   Địa chỉ                          Số 273 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ,                
                                               Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
   Số điện thoại               (024) 3726 2626 
   Số fax                          (024) 3726 2571 
   Website                          hanoitoserco.com.vn | hanoitoserco.vn | 
                                               tosercohanoi.com
   Người đại diện theo
   pháp luật                          1.Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT
                                               2.Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc
   Mã cổ phiếu               TSJ

   04/1988 

Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hanoi 
Toserco) được thành lập theo quyết định số 
1625/QĐ-UB ngày 14/04/1988 của UBND 
TP. Hà Nội    10/2005

 
Công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty 
TNHH NN MTV, là đơn vị thành viên của 
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, hoạt động thí 
điểm theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

    10/2013 

Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV 
Du lịch Dịch vụ Hà Nội theo Quyết định 
số 2760/QĐ-UBND ngày 17/06/2011 của 
UBND Thành phố Hà Nội     03/2015 

Công ty bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên 
ngoài tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội    06/2015

 
UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định số 
2628/QĐ-UBND v/v điều chỉnh cơ cấu vốn 
điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 
Hà Nội theo kết quả bán cổ phần khi thực 
hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du 
lịch Dịch vụ Hà Nội với số vốn điều lệ là 
748.000.000.000 đồng.     12/2015

 
Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng 
Cổ đông lần thứ nhất    15/03/2016 

Công ty chính thức chuyển đổi và hoạt động 
dưới mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi 
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.     03/2017 

UBCKNN ra công văn số 1069/UBCK-GSĐC 
chấp thuận Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 
Hà Nội trở thành Công ty đại chúng.    07/2017 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã 
chấp thuận lưu ký chứng khoán lần đầu của 
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội với 
mã chứng khoán TSJ     08/2017 

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 
Hà Nội chính thức giao dịch lần đầu trên sàn 
Upcom với giá tham chiếu là 10.200 đồng/ 
cổ phiếu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Địa bàn kinh doanh: 

Trụ sở chính của Công ty tọa lạc tại số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận 
Ba Đình, TP. Hà Nội; Bên cạnh đó Công ty có nhiều mảng kinh doanh nằm 
tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và có 01 Chi nhánh tại số 348 
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (để đảm bảo hiệu 
quả của hoạt động kinh doanh trước tác động của dịch bệnh Covid, năm 2020 
HĐQT đã ra nghị quyết chấm dứt hoạt động của Chi nhánh kể từ 01/10/2020).

Ngành nghề kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Kinh doanh cho thuê văn phòng; Kinh doanh lữ 
hành quốc tế và nội địa; Đại lý vé máy bay và các dịch vụ liên quan.

Kinh doanh cho thuê văn phòng: 

 Đây là mảng kinh doanh chủ lực và có 
đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu hàng 
năm của Công ty. Hiện tại, Công ty đang kinh 
doanh cho thuê văn phòng tại 02 địa điểm 
chính là: Tòa nhà Toserco Building số 273 
Kim Mã và Tòa nhà Vạn Phúc số 02 Núi Trúc. 
 Tòa nhà Toserco Building tại số 273 
Kim Mã: có diện tích xây dựng 9.322m2 với 
07 tầng nổi và 01 tầng hầm. Trong đó, diện 
tích văn phòng cho thuê là 4.800m2, diện tích 
mỗi sàn là 800m2 được thiết kế hiện đại, diện 
tích cắt thuê đa dạng và linh hoạt, đáp ứng tốt 
các nhu cầu của khách hàng.
 Tòa nhà Vạn Phúc tại số 2 Núi Trúc: 
được đánh giá là có vị trí đắc địa tại địa bàn 
Quận Ba Đình, là nơi quy tụ nhiều công ty, 
tập đoàn lớn. Tòa nhà có diện tích xây dựng 
3.044m2 với 06 tầng nổi. Nhờ việc nâng cao 
chất lượng dịch vụ và quan tâm đầu tư, nâng 
cấp cơ sở vật chất kịp thời nên đây là nơi gắn 
bó của nhiều khách hàng truyền thống cũng 
như thu hút được nhiều khách hàng tiềm 
năng. 
 Bên cạnh kinh doanh văn phòng cho 
thuê tại 02 địa điểm chính là Tòa nhà Kim Mã 
và Núi Trúc, Công ty cũng đồng thời quản lý 
nhiều địa điểm kinh doanh nhỏ lẻ nằm rải rác 
ở địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, 
Hai Bà Trưng,...đáp ứng các nhu cầu đa dạng 
của khách hàng.

Kinh doanh Tour du lịch: 

 Đây là mảng kinh doanh truyền thống, 
đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu 
của Công ty hàng năm. Với đội ngũ cán bộ 
nhân viên, hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, 
được đào tạo bài bản, Du lịch Hanoi Toserco 
đã tạo dựng cho mình trở thành một thương 
hiệu có uy tín đối với khách hàng.

 Trong những năm qua, Du lịch 
Hanoi Toserco đã tổ chức và khai thác nhiều 
tour tuyến du lịch quốc tế và quốc nội có 
hiệu quả. Có thể kể đến một số tour du lịch 
quốc tế tiêu biểu đến Pháp-Bỉ-Hà Lan-Đức, 
Lào-Campuchia-Myanmar, Trung Quốc-Hồng 
Kông-Macao và các tour đến khu vực ĐNÁ, 
ĐBÁ; các tour du lịch nội địa được ưa chuộng 
tới các điểm như: Hạ Long, Sapa, Đà Nẵng, 
Phú Quốc, Miền Tây…

Kinh doanh Đại lý vé máy bay và các dịch 
vụ liên quan: 

 Là đại lý bán vé chính thức của nhiều 
hãng hàng không lớn quốc tế như: Singapore 
Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways,… và 
các hãng hàng không quốc nội như: Vietnam 
Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways,…Đồng 
thời cung cấp các dịch vụ kèm theo như: bảo 
hiểm du lịch, dịch vụ visa, đặt khách sạn… 
Với thế mạnh đội ngũ cán bộ, nhân viên giàu 
kinh nghiệm, được tào tạo bài bản, phong 
cách phục vụ chuyên nghiệp, trong suốt 
những năm qua Trung tâm dịch vụ, đại lý vé 
máy bay Hanoi Toserco luôn được là lựa chọn 
là nhà cung cấp tin cậy của nhiều khách hàng 
tổ chức và cá nhân. Trung tâm luôn góp phần 
quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao 
giá trị thương hiệu của Hanoi Toserco.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (tính đến ngày 31/12/2020)Chức năng, nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị: 

07 người gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch 
và 04 thành viên.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, 
có toàn quyền nhân danh công ty để quyết 
định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
Công ty trừ những trường hợp thuộc thẩm 
quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát: 
03 người gồm: 01 trưởng ban, 02 thành viên.
Ban kiểm soát là cơ quan kiểm soát hoạt động 
của Công ty , do Đại hội đồng cổ đông bầu và 
miễn nhiệm.

Ban Tổng Giám đốc:
+ Tổng Giám đốc: là người đại diện theo 
pháp luật của Công ty, do HĐQT bổ nhiệm, 
miễn nhiệm; là người điều hành mọi hoạt động 
kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp 
luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao. Giúp việc Tổng Giám đốc là các 
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám 
đốc Tài chính và bộ máy chuyên môn nghiệp 
vụ.

+ Phó Tổng giám đốc: là người giúp Tổng 
Giám đốc quản lý điều hành một hoặc một 
số lĩnh vực được Tổng Giám đốc phân công, 
chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực 
mình được phân công phụ trách.
+ Kế toán trưởng: Tham mưu cho Hội đồng 
quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong lĩnh 
vực Tài chính - Kế toán của Công ty, chịu 
trách nhiệm trước HĐQT và Tổng giám đốc 
và trước Pháp luật về lĩnh vực tài chính kế 
toán.

Các phòng chuyên môn của Công ty: Gồm 
5 phòng:
+ Phòng Nhân sự: là phòng chuyên môn, 
thực hiện chức năng tham mưu và giúp việc 
cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác tổ 
chức, nhân sự, lao động, tiền lương; khen 
thưởng, kỷ luật, tranh chấp lao động,...

+ Phòng Tài chính kế toán: thực hiện chức 
năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng 
giám đốc trong lĩnh vực tài chính - kế toán của 
Công ty, kiểm soát các hoạt động kinh tế trong 
Công ty; quản lý chi phí của Công ty,…
+ Phòng Hành chính: Tham mưu và giúp 
việc cho Ban Tổng giám đốc về công tác quản 
trị hành chính văn phòng, an toàn lao động, 
vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, quản lý 
toàn bộ hồ sơ pháp lý nhà, đất của Công ty,…

+ Phòng Kinh doanh: Tham mưu và giúp 
việc cho Ban Tổng Giám đốc về công tác kinh 
doanh cho thuê văn phòng, nhà ở cho các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kinh 
doanh dịch vụ cho thuê hội trường…
+ Phòng Quản lý vận hành tòa nhà: Tham 
mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc về 
công tác đầu tư cải tạo sửa chữa và nâng cấp 
cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật của Công ty, 
công tác quản lý kỹ thuật, vận hành của tòa 
nhà văn phòng và các địa điểm kinh doanh 
trực thuộc Công ty, quản lý các đơn vị cung 
cấp dịch vụ cho tòa nhà (bảo vệ, vệ sinh,…)

STT Công ty liên doanh với 
nước ngoài Địa chỉ Lĩnh vực SXKD 

chính 
Tỷ lệ sở 
hữu của 

TSJ 

1 Công ty liên doanh khách sạn 
TNHH Hanoi Hotel 

D8 Giảng Võ, 
Ba Đình, Hà Nội Khách sạn, dịch vụ 29,58% 

2 Công ty TNHH Global Toserco 
40 Cát Linh, 
Đống Đa, Hà 

Nội 

Khách sạn, văn 
phòng cho thuê 35% 

 

STT Công ty liên kết trong nước Địa chỉ Lĩnh vực SXKD 
chính 

Tỷ lệ sở 
hữu của 

TSJ 

1 CTCP Du lịch & Thương Mại 
Sao Phương Đông 

269 Kim Mã, Ba 
Đình, Hà Nội 

Khách sạn, VP 
cho thuê, căn hộ 40% 

2 CTCP Hanoitourist Taxi 105 Láng Hạ, 
Đống Đa, Hà Nội 

Vận chuyển 
khách 5,2% 

 

Công ty liên doanh:

 Công ty liên kết, góp vốn: 

BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trung tâm lữ hành

Phòng Quản lý vận hành 
Tòa nhà

Phòng Tài chính kế toán

Trung tâm Dịch vụ, đại lý vé 
máy bay

Phòng Nhân sự

Phòng Hành chính

Phòng Kinh doanh

Xí nghiệp dịch vụ Du lịch
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN MINH CHUNG 
        Chủ tịch HĐQT 
Sinh năm: 1962 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán
Sở hữu đại diện phần vốn Nhà nước: 20.944.000 cổ phần
                                                                chiếm tỷ lệ: 28%
Quá trình công tác:
01/2003 - 05/2004: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty 
Liên doanh KS Thống Nhất Metropole
06/2004 - 05/2006: Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển thị    
trường, UV HĐQT, Phó TGĐ Công ty LD Khách sạn Thống nhất 
Metropole Tổng công ty Du lịch Hà Nội
06/2006 - 09/2015: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà 
Nội
09/2015 - Nay: Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Hà Nội
26/12/2015 - Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội 

Bà NGUYỄN THỊ NGA 
     Phó Chủ tịch HĐQT
Sinh năm: 1955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
2009 - Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG
2007 - Nay: Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng 
TMCP Đông Nam Á
26/12/2015 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội 

Ông LÊ MINH THÀNH
        Phó Chủ tịch HĐQT
Sinh năm: 1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
2009 - 2011:Tổng Giám đốc Viet Tin/Logan-Rockefeller Global 
Capital Management 
2009 - Nay: Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital Management 
2013 - Nay: Thành viên Hội đồng sáng lập Vietnam Startup 
Foundation (NPO)
2014 - Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP 184 Hà Nội
26/12/2015 - Nay: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội

Bà LÊ THANH HÀ
     Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1969
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Du lịch, Cử nhân Luật
Quá trình công tác:
09/2006 - 06/2007: Trưởng phòng Phòng Quản lý Khách sạn - 
Sở Du lịch Hà Nội
06/2007 - 05/2008: Trưởng phòng Quản lý Lữ hành và Xúc tiến 
du lịch - Sở Du lịch Hà Nội
01/2012 - 02/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh SAS 
Hanoi Royal Hotel
03/2014 - 06/2017: Phó phòng Phòng Đầu tư phát triển - Tổng 
công ty Du lịch Hà Nội
07/2017 - Nay: Phó Tổng Giám đốc Thứ nhất Công ty TNHH 
Global Toserco 
12/2015 - Nay: Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Ông TRẦN NGỌC TIẾN
       Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1960
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Sở hữu cá nhân: 4.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0056%
Sở hữu đại diện phần vốn Nhà nước: 12.859.000 cổ phần,
                                                                 chiếm tỷ lệ 17,19%
Quá trình công tác:
02/1994 - 12/1995: Phó Quản đốc khối Dịch vụ nhà Công ty Kinh 
doanh nhà và Dịch vụ - Hanoi Toserco
01/1996 - 05/2006: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nhà - Hanoi 
Toserco
05/2006 - 03/2012: Trưởng phòng Phòng Đầu tư thẩm định - 
Hanoi Toserco
03/2012 - 15/03/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám 
đốc Trung tâm Nhà và Dịch vụ Hanoi Toserco
15/03/2016 – Nay: Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ (từ 
01/01/2017- 31/10/2020) CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội 

Bà VŨ THỊ QUỲNH TRANG
     Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
1999 - 2003: Phụ trách nhóm Kiểm toán Công ty tư vấn Tài chính 
& Kiểm toán Grant Thornton (Vietnam) Ltd.
2003 - 2006: Kế toán Tổng hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà 
Nội
2006 - 05/2011: Phó Giám đốc - Phụ trách DV Kế toán và Thuế 
CTCP Tập đoàn Nguồn lực Việt
06/2011 - nay: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ CTCP Tập đoàn 
BRG
26/06/2017 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội
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DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT
Ông TRẦN XUÂN SƠN
        Trưởng Ban kiểm soát
Sinh năm: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Sở hữu cá nhân: 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002%
Quá trình công tác:
04/2007 - 08/2009: Phó phòng Phòng Đại lý vé Máy bay - Hanoi 
Toserco
08/2009 -05/2013: Phó phòng, kiêm Phụ trách Kế toán Trung 
tâm Lữ hành Phòng Tài vụ Kế hoạch - Hanoi Toserco
06/2013 - 25/08/2013: Phó Giám đốc Trung tâm Lữ hành - Hanoi 
Toserco
26/08/2013 - 14/03/2016: Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Du 
lịch Dịch vụ Hà Nội
15/03/2016 - Nay: Kiểm soát viên; Trưởng ban Kiểm soát (từ 
26/12/2015) CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Bà ĐÀO THỊ HIỀN 
    Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm: 1987
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính- Ngân hàng
Quá trình công tác:
2010 - 2013: Kế toán, kiêm Thư ký Giám đốc Công ty TNHH Yến 
Ngọc
2013 - 2014: Thư ký Phó TGĐ khối Tài chính Ngân hàng TMCP 
Nam Á
26/12/2015 - Nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Du lịch Dịch 
vụ Hà Nội

Bà NGUYỄN THỊ HIỀN 
     Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm: 1988
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:
01/07/2010 - 31/12/2013: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm 
toán Hùng Vương
05/01/2014 - 30/04/2015: Kiểm soát viên nội bộ CTCP Thực 
phẩm sữa TH (TH True Milk)
04/2015 - Nay: Trưởng phòng PTTC & HQĐT CTCP Tập đoàn 
BRG
04/09/2018 - Nay: Thành viên Ban kiểm soát Hanoi Toserco

DANH SÁCH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN KIM HÀ
       Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1956
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ
Quá trình công tác:
1998 - Nay: Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch 
Thắng Lợi
09/2017 - 10/2017: Phó Tổng Giám đốc Hanoi Toserco
10/2017 - Nay: Tổng Giám đốc Hanoi Toserco

Ông TRỊNH MINH TÚ
        Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Sở hữu cá nhân: 1.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,003%
Quá trình công tác:
04/2007 - 08/2009: Phó phòng Phòng Tổ chức Hành chính CTCP 
Du lịch Dịch vụ Hà Nội
08/2009 - 02/2012: Giám đốc Trung tâm Trung tâm Lữ hành 
CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội
03/2012 - 04/2018: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Trung 
tâm Lữ hành Hanoi Toserco
04/2018 - Nay: Phó Tổng Giám đốc Hanoi Toserco

Bà VŨ HOÀI CHÂU
     Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1976
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại; Cử nhân 
QTKD Du lịch; Cử nhân Anh ngữ
Sở hữu cá nhân: 5.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%
Quá trình công tác:
1997 - 2008: Chuyên viên phụ trách hoạt động cho thuê văn 
phòng Trung tâm dịch vụ Nhà - Hanoi Toserco
2008 - 05/2011: Chuyên viên phụ trách công tác tiền lương và 
chế độ cho NLĐ Phòng Tổ chức Hành chính - Hanoi Toserco
06/2011 - 09/2016: Phó phòng Phòng Tổ chức Hành chính CTCP 
Du lịch Dịch vụ Hà Nội
09/2016 – 15/01/2020: Trưởng phòng Phòng Nhân sự CTCP Du 
lịch Dịch vụ Hà Nội
15/01/2020 - Nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội

Ông TRẦN NGỌC TIẾN (xem thông tin TV HĐQT)
     Phó Tổng Giám đốc
        

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 
     Thành viên HĐQT
Sinh năm: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác:
2005 - Nay: Giám đốc CTCP Phát triển TN
28/06/2019 - Nay: Thành viên HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội
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Điểm mạnh

Hanoi Toserco tiền thân là Công ty Du lịch 
Dịch vụ Hà Nội được thành lập theo Quyết 
định số 1625/QĐ-UBND ngày 14/04/1988 của 
UBND TP. Hà Nội bởi vậy Công ty đã trải qua 
quá trình hình thành và phát triển lâu đời với 
những kết quả tích cực đã đạt được.
 Hanoi Toserco đã trở thành một thương hiệu 
quen thuộc và có uy tín trong ngành Du lịch 
của Thủ đô.
Danh mục sản phẩm, dịch vụ đa dạng và 
phong phú đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng. 
Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
có kinh nghiệm và năng lực.
Ban Điều hành có năng lực và nhiều kinh 
nghiệm trong ngành du lịch dịch vụ, am hiểu 
thị trường, góp phần đề ra các chiến lược 
phát triển bền vững cho Công ty.

Điểm yếu

Trong năm 2020 ảnh của dịch bệnh Covid-19 
với những diễn biến phức tạp, khó lường, 
lượng khách du lịch trong và ngoài nước giảm 
mạnh đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Do đây là yếu tố 
khách quan chưa từng có tiền lệ nên sự chủ 
động ứng phó của Công ty gặp không ít khó 
khăn.
Sự tăng trưởng mạnh và liên tục trong những 
năm vừa qua tạo áp lực lên hệ thống quản lý 
và nhân sự của công ty. Đội ngũ kế thừa có 
đầy đủ năng lực nhưng còn hạn chế. 
Nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đã nghiên cứu 
nhưng chưa tung được ra thị trường. 

Cơ hội

Việt Nam với vị trí thuận lợi về địa lý, khí hậu 
và điều kiện tự nhiên, bao gồm cả một đường 
bờ biển dài hơn 3.000 km, có hơn 125 bãi 
biển và nằm trong danh sách 12 quốc gia 
hàng đầu cho những vịnh đẹp nhất trên thế 
giới, có hơn 3.000 cảnh quan và di tích lịch sử 
được liệt kê là di sản quốc gia.
Nước ta có 54 dân tộc anh em đó cho thấy sự 
đa dạng về bản sác văn hóa vô cùng phong 
phú. Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có bản 
sắc văn hóa, phong tục tập quán, lối sống 
riêng khác nhau tạo thành nét cuốn hút riêng.
Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, 
ngành Du lịch được Đảng và Nhà nước dành 
nhiều sự quan tâm đặc biệt thông qua việc 
ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy Du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Công 
ty có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường, quy 
mô và phạm vi hoạt động trong nước và nước 
ngoài.

Thách thức

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và 
trong nước dự báo vẫn diễn biến phức tạp và 
luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro ảnh hưởng trực 
tiếp đến ngành du lịch, dịch vụ.
Sự biến đổi khí hậu, vấn đề nóng lên toàn cầu 
đang ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của 
nước ta.
Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các 
công ty trong cùng ngành nghề.

PHÂN TÍCH SWOT



Báo cáo thường niên 2020 Báo cáo thường niên 202022 23

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

•Củng cố năng lực quản lý hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, áp dụng những công nghệ tiên tiến 
để phù hợp với cuộc cách mạng 4.0.
•Thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm xã hội và môi trường. 
•Là doanh nghiệp đáp ứng sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng và giá cả.
•Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt 
nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung.

Các mục tiêu phát triển bền vững:

• Đẩy mạnh cải tạo và nâng cấp hệ thống văn phòng cho thuê, nghiên cứu phát triển thêm các 
sản phẩm du lịch mới,… làm cơ sở cho việc đẩy mạnh mở rộng hệ thống kinh doanh dịch vụ 
để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. 
• Mở rộng kinh doanh, hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, đầu tư 
phát triển SXKD với nguyên tắc có định hướng, có chọn lọc, hiệu quả đầu tư cao, phù hợp với 
năng lực, trình độ, cơ sở vật chất và tài chính của Công ty.

VỊ THẾ

- Với bề dày lịch sử phát triển, Hanoi Toserco là một trong những đơn vị có những đóng góp 
nhất định cho sự phát triển của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và ngành du lịch Thủ đô. Để có 
được điều này, Công ty luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch 
vụ mà công ty cung cấp, tạo nên một thương hiệu có uy tín trên thị trường. 

- Hiện tại vẫn là giai đoạn khó khăn của ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Tuy nhiên, nhìn nhận được những cơ hội từ thị 
trường mang lại, Công ty xác định tập trung xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển phù 
hợp, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu áp dụng các giải pháp mới 
nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hiệu quả kinh doanh, hướng đến sự phát triển của Hanoi 
Toserco bền vững và thịnh vượng.
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CÁC RỦI RO TRONG QUÁ 
TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Rủi ro Kinh Tế
  
Năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
nước ta là 2,91%. Với sự tăng trưởng chung 
của toàn nền kinh tế thì khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 
13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm 
của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp 
và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu 
vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5%.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch 
vụ. Với sự phát triển của ngành du lịch và dịch 
vụ trong giai đoạn từ năm 2011- 2020 thì năm 
2020 đạt mức tăng trưởng thấp nhất. Theo 
Tổng cục thống kê thì đóng góp của một số 
ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào 
tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của năm 
2020 như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,53% 
so với năm trước, đóng góp 0,61 điểm phần 
trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 
hiểm tăng 6,87%, đóng góp 0,46 điểm phần 
trăm; ngành vận tải, kho bãi giảm 1,88%, làm 
giảm 0,06 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu 
trú và ăn uống giảm 14,68%, làm giảm 0,62 
điểm phần trăm. Năm 2020, dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng được 
kiểm soát tốt trong nước nên hoạt động 
thương mại và dịch vụ tiêu dùng vẫn đạt mức 
tăng cao trong những tháng cuối năm; hoạt 
động vận tải trong nước đang dần phục hồi 
nhưng vận tải ngoài nước và du lịch còn gặp 
nhiều khó khăn.
Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.059,8 
nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm trước, 
nếu loại trừ yếu tố giá giảm 1,2% (năm 2019 
tăng 9,5%).
Tính chung năm 2020, vận tải hành khách đạt 
3.561,9 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 
29,6% so với năm trước (năm 2019 tăng 
11%) và luân chuyển 163 tỷ lượt khách.km, 
giảm 34,1% (năm 2019 tăng 10,9%). Vận tải 
hàng hóa quý IV năm nay ước tính đạt 508,7 
triệu tấn hàng hóa, tăng 0,7% so với cùng kỳ 
năm trước và luân chuyển 95,8 tỷ tấn.km, 
giảm 3,7%. Tính chung cả năm 2020, vận tải 
hàng hóa đạt 1.774,6 triệu tấn hàng hóa vận 

chuyển, giảm 5,2% so với năm trước (năm 
2019 tăng 9,7%) và luân chuyển 339,4 tỷ tấn.
km, giảm 6,7% (năm 2019 tăng 7,8%). Khách 
quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.837,3 
nghìn lượt người, giảm 78,7% so với năm 
trước.

Rủi ro ngành

Du lịch là một ngành có tính thời vụ. Nhu cầu 
du lịch trong nước hàng năm thường tăng cao 
vào tháng 6 tới tháng 8 và những đợt nghỉ Lễ. 
Đây là những giai đoạn cao điểm và thường 
đem lại doanh thu và lợi nhuận cao cho Công 
ty. Ngược lại, vào các tháng còn lại trong năm, 
nhu cầu du lịch thường có xu hướng giảm sút.
Du lịch Việt Nam trong thời kỳ dịch Covid-19 
đã bộc lộ nhiều điểm yếu và hạn chế cần 
giải quyết, qua đó cho chúng ta thấy những 
bài học đắt giá trong phát triển du lịch. Dịch 
Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, 
khó lường, thời điểm kiểm soát hoàn toàn 
dịch bệnh trên toàn cầu chưa được xác định. 
Trong bối cảnh này cũng như định hướng 
phát triển những năm tiếp theo, ngành du 
lịch Việt Nam cần tập trung vào một số vấn 
đề như: cơ cấu lại thị trường khách du lịch 
theo hướng bền vững, hiệu quả nhằm vào 
thị trường khách chất lượng cao, lưu trú dài 
ngày, chi tiêu cao; phát triển sản phẩm, dịch 
vụ mới, liên kết đa dạng hóa và nâng cao chất 
lượng sản phẩm phù hợp với từng phân đoạn 
thị trường; đẩy mạnh hợp tác công tư, liên kết 
vùng giữa các địa phương, điểm đến trong 
hợp tác phát triển du lịch; chuyển đổi số trong 
phát triển du lịch, nhất là trong quản lý, kinh 
doanh, trong nghiên cứu thị trường, trong tiếp 
thị và bán sản phẩm du lịch. 

Rủi ro môi trường

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
du lịch, dịch vụ nên Công ty chịu ảnh hưởng 
nhiều từ các yếu tố rủi ro như: môi trường, 
thiên tai, dịch bệnh… Đầu năm 2020 trước 
thực trạng dịch bệnh Corona bùng phát khắp 
nơi trên thế giới, ngành du lịch Việt Nam nói 
chung và kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty nói riêng sẽ có sự sụt giảm đáng kể 
so với năm 2019.

Rủi ro đối thủ cạnh tranh

Việt Nam có một thị trường hấp dẫn khách 
du lịch, đang trên đà tăng trưởng nhanh. Điều 
này cũng dẫn tới sự cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt giữa các công ty du lịch. Với thời đại 
toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, 
các công ty du lịch truyền thống phải đối mặt 
với nhiều đối thủ mới, từ những công ty nổi 
tiếng trong và ngoài nước với những nền tảng 
ứng dụng đặt dịch vụ (du lịch, khách sạn, vé 
máy bay…) rất tiện dụng và cạnh tranh. Tất 
cả những điều này đều ảnh hưởng tới hoạt 
động kinh doanh của Công ty và buộc Công 
ty phải đổi mới để đáp ứng mọi yêu cầu trong 
thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa này.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Thông tin ngành

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Việt Nam 
hồ hởi đón chào khách du lịch quốc tế với sự 
tự tin và quyết tâm đã tạo nên những dấu mốc 
ấn tượng trong năm cuối cùng thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 
năm (2016-2020). 

Ngành Du lịch kỳ vọng sẽ đón tiếp khoảng 20 
triệu lượt khách quốc tế trong năm. Lần đầu 
tiên Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục 
trong tháng 1/2020 với hai triệu lượt khách. 
Tuy nhiên đến cuối tháng Hai, dịch Covid-19 
bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh 
hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch. Kể từ 
ngày 28/1/2020, chính phủ Trung Quốc đã ra 
lệnh cấm toàn bộ các hoạt động du lịch nội địa 
và du lịch nước ngoài gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới những quốc gia đón nhiều khách 
Trung Quốc như các nước Đông Nam Á, Hàn 
Quốc, Nhật Bản…Từ tháng Ba đến hết năm 
2020, Việt Nam không mở cửa du lịch quốc 
tế, ngành Du lịch đối mặt với những khó khăn 
chưa từng xảy ra trước đó. Số lượt khách 
quốc tế đến Việt Nam cả năm 2020 chỉ đạt 
3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 
trước, trong đó hơn 96% là khách quốc tế đến 
trong quý I/2020; từ quý II đến nay chủ yếu là 
các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài 
làm việc tại các dự án ở Việt Nam (Theo tổng 
cục thống kê,2020)

Ở trong nước, mặc dù dịch Covid-19 nhanh 
chóng được kiểm soát tốt, du lịch nội địa vẫn 
hoạt động nhưng liên tục bị gián đoạn bởi các 
đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Các 
doanh nghiệp ngành Du lịch, lữ hành điêu 
đứng, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động; 
các khách sạn phải đóng cửa. Hoạt động 
du lịch bị đình trệ đã dẫn tới doanh thu du 
lịch lữ hành năm 2020 ước tính chỉ đạt 17,9 
nghìn tỷ đồng, giảm 59,5% so với năm trước. 
Nhiều địa phương có doanh thu du lịch lữ 
hành năm 2020 giảm mạnh như: Khánh Hòa 
giảm 85,1%; Quảng Nam giảm 78,7%; thành 
phố Hồ Chí Minh giảm 76,7%; Đà Nẵng giảm 
73,3%; Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 64,3%; Bình 
Dương giảm 60,1%; Quảng Bình giảm 58,2%; 
Cần Thơ giảm 55,3%; Hà Nội giảm 48,4%; 
Bình Định giảm 40,1%. Doanh thu dịch vụ lưu 
trú, ăn uống năm nay ước tính cũng chỉ đạt 
510,4 nghìn tỷ đồng, giảm 13% so với năm 
trước (Theo tổng cục thống kê, 2020).

Năm 2020 dịch bệnh Covid-19 làm cho ngành 
du lịch đối mặt với những khó khăn chồng 
chất đã buộc ngành Du lịch phải chuyển 
hướng tập trung khai thác và phát triển du 
lịch nội địa, nhờ đó trở thành giải pháp cứu 
cánh cho doanh nghiệp lữ hành tồn tại trong 
giai đoạn dịch bệnh. Ngành Du lịch đã 2 lần 
phát động Chương trình kích cầu du lịch nội 
địa; lần thứ nhất vào tháng 5/2020 với chủ đề 
“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và lần 
thứ hai vào tháng 9/2020 với chủ đề “Du lịch 
Việt Nam an toàn, hấp dẫn”. Mặc dù sự hồi 
sinh của du lịch trong nước có thể chưa đủ để 
thúc đẩy hoạt động của toàn bộ ngành du lịch 
nhưng nó có thể giữ chân các doanh nghiệp 
nhỏ hoạt động và kích thích nền kinh tế địa 
phương, làm giảm tác động tiêu cực của dịch 
bệnh tới nền kinh tế nói chung cho đến khi du 
lịch quốc tế hoạt động trở lại. 

Nguồn: Số liệu Tổng cục thống kê

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2020 TH năm 2020 TH 2020/KH 
2020 (%) 

Doanh thu thuần  đồng         
90.000.000.000  

        
68.264.490.021  -24,15% 

Lợi nhuận trước 
thuế  đồng          

76.000.000.000  
        

98.576.711.927  29,71% 

Lợi nhuận sau thuế  đồng  71.220.000.000 
         

94.345.380.369  32,47%  
 

Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2020

Kết thúc năm 2020 doanh nghiệp đã phải đối 
mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch 
bệnh Covid- 19 bởi vậy doanh thu thuần đạt 
được so với kế hoạch đặt ra trong năm 2020 
giảm 24,15%. Tuy nhiên lợi nhuận kế toán 
trước thuế lại đạt được vượt kế hoạch đề ra 
tăng 29,71% cùng với đó lợi nhuận sau thuế 
tăng 32,47% đạt vượt kế hoạch. Điều đó cho 
thấy mặc dù doanh thu từ hoạt động bán hàng 
và cung cấp dịch vụ trong năm 2020 giảm do 
dịch bệnh Covid- 19 nhưng công ty lại bù đắp 
được bằng các khoản doanh thu từ các nguồn 
thu khác. 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

% Tăng 
trưởng 
trung 
bình 

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 911,13  890,90  883,72 -1,01% 
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 163,97  168,77  68,26  -25,33% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh Tỷ đồng 99,42  91,16  98,63  -0,27% 

4 Lợi nhuận từ hoạt động 
tài chính Tỷ đồng 92,82  85,23  98,80  2,10% 

5 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,13  (1,87) (0,05) -174,25% 
6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 99,55  89,29  98,58  -0,33% 
7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91,56  81,64  94,35  1,00% 
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DOANH THU THUẦN VÀ LNST GIAI ĐOẠN 2018- 2020

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Ta có thể thấy dịch bệnh năm 2020 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Trong giai 
đoạn từ năm 2018 đến 2020 tình hình kinh doanh của Công ty cụ thể như sau: Tổng tài sản 
giảm 1,01% so năm 2018 tuy nhiên không đáng kể. Đáng chú ý trong giai đoạn này, doanh 
thu thuần giảm mạnh đặc biệt năm 2020 doanh thu thuần đạt được thấp hơn nhiều so với 2 
năm còn lại (năm 2018 đạt 163,97 tỷ đồng; năm 2019 đạt 168,77 tỷ đồng; năm 2020 đạt 68,26 
tỷ đồng). Ngược lại lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Công ty có xu hướng tăng và tăng 
2,10% trong giai đoạn 2018-2020. Điểm nổi bật là lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 
tăng so với năm 2019, năm 2018 (năm 2020 đạt 94,35 tỷ đồng; năm 2019 đạt 81,64 tỷ đồng; 
năm 2018 đạt 91,56 tỷ đồng), đây là một dấu hiệu tích cực về hoạt động kinh doanh của Công 
ty.

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2018-2020
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STT Chỉ tiêu ĐVT 
Doanh thu thuần 

TH 2019 TH 2020 
Tăng 

trưởng 
(%) 

1 Hoạt động cho thuê văn 
phòng Tỷ đồng 50,278 46,292 -7,93% 

2 Hoạt động vận hành tour 
du lịch Tỷ đồng 77,871 13,401 -82,79% 

3 Hoạt động từ đại lý vé 
máy bay Tỷ đồng 40,623 10,894 -73,18% 

 TỔNG Tỷ đồng 168,772 70,587 -58,14% 

Cơ cấu doanh thu

Doanh thu của Công ty có sự thay đổi rõ rệt 
so với năm 2019 cụ thể: năm 2019 doanh thu 
của công ty chủ yếu đến từ hoạt động vân 
hành tour du lịch chiếm đến 46%. Tuy nhiên 
năm 2020 doanh thu của Công ty lại chủ yếu 
thu từ hoạt động cho thuê văn phòng chiếm 
đến 66%, trong khi doanh thu từ hoạt động 
vận hành tour du lịch giảm hơn một nửa chỉ 
chiếm 19%. Điều đó cho thấy rằng dịch bệnh 
Covid-19 trong năm đã làm thay đổi nguồn 
thu của Công ty, các hoạt động về du lịch 
cùng với hoạt động từ đại lý vé máy bay giảm 
mạnh trong năm.

  
 

66%
19%

15%

Cơ cấu doanh thu 2020

Hoạt động cho thuê văn phòng

Hoạt động vận hành tour du lịch

Hoạt động từ đại lý vé máy bay

30%

46%

24%

Cơ cấu doanh thu 2019

Hoạt động cho thuê văn phòng

Hoạt động vận hành tour du lịch

Hoạt động từ đại lý vé máy bay

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Tiêu chí 
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Số 
lượng 

(người) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 

(người) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 

(người) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

I Theo trình độ lao động       

1 Trình độ Đại học và trên Đại 
học 65 65,0% 58 63,0% 55 64,0% 

2 
Trình độ Cao đẳng, trung 
cấp chuyên nghiệp 5 5,0% 5 5,4% 5 5,8% 

3 
Sơ cấp và Công nhân kỹ 
thuật 30 30,0% 29 31,5% 26 30,2% 

4 Lao động phổ thông  
       

II Theo đối tượng lao động         
1 Lao động trực tiếp 56 56,0% 49 53,3% 46 53,5% 
2 Lao động gián tiếp 44 44,0% 43 46,7% 40 46,5% 
III Theo giới tính        
1 Nam 51 51,0% 48 52,2% 46 53,5% 
2 Nữ 49 49,0% 44 47,8% 40 46,5% 
IV Theo thời hạn HĐLĐ         

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 
năm 

    
    

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 
3 năm 6 6,0% 4 4,3% 5 5,8% 

3 Hợp đồng không xác định 
thời hạn 94 94,0% 88 95,7% 81 94,2% 

V Theo cấp quản lý         
1 Quản lý cấp cao 5 5,0% 5 5,4% 5 5,8% 

2 Quản lý cấp trung 11 11,0% 12 13,0% 10 11,6% 

3 Quản lý cấp chi nhánh 1 1,0% 1 1,1% -    

4 Chuyên viên, nhân viên 83 83,0% 74 80,4% 71 82,6% 

VI Theo độ tuổi        
1 Từ 18 đến 25 tuổi     1 1,2% 
2 Từ 26 đến 35 tuổi 6 6,0% 5 5,4% 5 5,8% 
3 Từ 36 đến 45 tuổi 41 41,0% 37 40,2% 28 32,6% 
4 Trên 45 53 53,0% 50 54,3% 52 60,5% 
 Tổng 100  92  86  

 

Cơ cấu nhân sự

Cơ cấu lao động của Công ty qua các năm không có sự thay đổi nhiều. Cơ cấu theo trình độ 
lao động thì trình độ lao động đại học và trên đại học vẫn chiếm tỷ trọng vẫn qua các năm nằm 
trong khoảng 63% đến 65% từ 2018 đến 2020. Đối với cơ cấu lao động theo đối tượng lao 
động thì lao động trực tiếp và lao động gián tiếp của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng khá cân bằng: 
tỷ lệ lao động trực tiếp có sự giảm nhẹ qua các cụ thể năm 2018 là 56% giảm 3% đến năm 
2020 là 53% đồng nghĩa với điều đó tỳ tỷ lệ lao động gián tiếp sẽ tăng lên từ 44% năm 2018 
tăng 3% lên 47% năm 2020. Điều đó chứng tỏ chính sách về lao động của Công ty đang có sự 
điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh doanh với kỳ vọng sự thay đổi này sẽ 
mạng lại được kết quả đáng mong đợi.
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CƠ CẤU THEO TRÌNH 
ĐỘ LAO ĐỘNG

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật
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56%

53%
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47%

CƠ CẤU THEO ĐỐI 
TƯỢNG LAO ĐỘNG

Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp

Chính sách đối với người lao động

Chính sách đào tạo
  
Nhân viên của Công ty không những cần có 
hiểu biết về nghiệp vụ du lịch, mà còn phải 
hiểu biết về văn hóa, đặc điểm của những 
vùng miền, địa phương, đất nước là điểm đến 
của các tour du lịch được khai thác. Đồng thời 
phải nhạy bén nắm bắt được nhu cầu và xu 
hướng trong thị hiếu du lịch của khách hàng 
để có thể thiết kế tour du lịch sao cho hấp dẫn 
nhất với khách hàng. Do đó, Công ty rất chú 
trọng việc đào tạo kỹ năng cho nhân viên. Bên 
cạnh việc tổ chức hình thức đào tạo tại chỗ, 
Công ty cũng thường xuyên hỗ trợ tài chính 
và tạo điều kiện về thời gian để cán bộ nhân 
viên và người lao động tham gia các khóa 
học nghiệp vụ ngắn hạn; các khóa tập huấn, 
phổ biến chính sách mới do các cơ quan, ban 
ngành tổ chức nhằm nâng cao trình độ, đáp 
ứng tốt các yêu cầu công việc thực tế.

Chế độ làm việc
 
Công ty thực hiện chế độ làm việc 8h/ngày, 
không quá 48h/tuần. Công ty luôn đảm bảo 
các nhân viên có trang thiết bị làm việc đầy 
đủ, hiện đại. Bên cạnh đó, Công ty cũng 
xây dựng một môi trường làm việc an toàn, 

chuyên nghiệp, năng động cho nhân viên, 
thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ vào các dịp như ngày Phụ nữ Việt 
Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Quốc tế lao 
động, …

Chính sách lương, thưởng,

Công ty áp dụng chính sách trả lương, chính 
sách khen thưởng nhằm khuyến khích hiệu 
quả kinh doanh của các đơn vị, tạo động lực 
cho người lao động làm việc tích cực hơn. 
Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chính sách 
thưởng như tháng lương thứ 13, thưởng vào 
các ngày lễ, Tết.

Chế độ bảo hiểm, trợ cấp

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực 
hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo 
toàn thể người lao động đều được hưởng đầy 
đủ các chế độ bảo hiểm.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
1 Tổng tài sản Tỷ đồng 911,13  890,90  883,72  
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 163,97  168,77  68,26  

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh Tỷ đồng 99,42  91,16  98,63  

4 Lợi nhuận từ hoạt động tài 
chính Tỷ đồng 92,82  85,23  98,80  

5 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,13  (1,87) (0,05) 
6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 99,55  89,29  98,58  
7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91,56  81,64  94,35  

 

Tình hình tài chính 

Trong giai đoạn 2018 đến 2020 ta có thể thấy 
rằng: tổng tài sản của Công ty giảm từ 911,13 
tỷ đồng còn 883,72 tỷ đồng. Doanh thu thuần 
có sự biến động từ 163,97 tỷ đồng năm 2018 
tăng lên là 168,77 tỷ đồng năm 2019 nhưng 
giảm xuống còn 68,26 tỷ đồng năm 2020 do 

dịch bệnh Covid -19 nguồn thu chủ yếu của 
Công ty đến từ hoạt động tour du lịch giảm 
mạnh. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
năm 2020 đạt tới 98,63 tỷ đồng cao hơn 2019 
đến 7, 47 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động tài 
chính năm 2020 đạt 98,80 tỷ đồng cao nhất 
trong giai đoạn 2018-2020.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 544,91  535,56  459,67  
Tài sản dài hạn Tỷ đồng 366,22  355,33  424,06  
Tổng Tài sản Tỷ đồng 911,13  890,90  883,72  
Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn % 60% 60% 52% 
Tỷ trọng Tài sản dài hạn % 40% 40% 48% 

 
Cơ cấu tài sản của công ty vẫn không thay 
đổi khi tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng 
cao hơn tài sản dài hạn, tuy nhiên năm 2020 
tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm so với những 
năm trước đó. Do bởi, năm 2020 các khoản 
đầu tư tài chính ngắn hạn, tiền và các khoản 
tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn 
hạn và hàng tồn kho giảm Trong khi đó tài 
sản dài hạn lại chiếm tỷ trọng cao hơn so với 
các năm trước do bởi đầu tư tài chính dài 
hạn năm 2020 tăng hơn 80,622 tỷ đồng so 
với năm 2019.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Nợ phải trả Tỷ đồng 52,04  48,76  25,30  
Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 859,08  842,14  858,42  
Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 911,13  890,90  883,72  
Tỷ trọng Nợ phải trả % 6% 5% 3% 
Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu % 94% 95% 97% 

 
Đối với cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu vẫn chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối và tăng qua 
các năm (2018 là 94%, 2019 là 95%, 2020 là 97%), ngược lại nợ phải trả của Công ty chiếm 
tỷ trọng nhỏ và giảm trong giai đoạn 2018-2020 (từ 6% năm 2018 giảm còn 3% năm 2020). 
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Các chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 
Thay đổi 

năm  
2020-2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán           
 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 11,602 13,326 25,781 12,46 
 - Hệ số thanh toán nhanh  lần 11,590 13,316 25,745 12,43 
2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn           
 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 5,71% 5,47% 2,86% -0,03 
 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 6,06% 5,79% 2,95% -0,03 
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động           
 - Vòng quay hàng tồn kho  vòng 291,57 289,05 123,88 -165,17 
 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0,18 0,19 0,08 -0,11 
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời           
 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh 
thu thuần % 55,84% 48,37% 138,21% 0,90 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn 
CSH (ROE) % 10,66% 9,69% 10,99% 0,01 

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng 
TS (ROA) % 10,48% 9,16% 10,68% 0,02 

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ 
Doanh thu thuần % 60,63% 54,01% 144,48% 0,90 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Hệ số thanh toán nhanh và Hệ số thanh toán 
ngắn hạn trong năm 2020 đạt lần lượt là 
25,745 và 25,781, chênh lệch lần lượt 12,43 
và 12,46 so với chỉ số của năm liền trước. 
Trong cơ cấu vốn, hệ số nợ/tổng tài sản và 
hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu giảm so với năm 
ngoái, nợ chiếm 2,86 % tổng giá trị tài sản của 
công ty, nợ chiếm 2,95% vốn chủ sở hữu. Chỉ 
tiêu về năng lực hoạt động: doanh thu thuần 
trên tổng tài sản không có sự thay đổi nhiều, 
vòng quay hàng tồn kho giảm hơn một nửa 

so với năm 2019. Các chỉ tiêu về khả năng 
sinh lợi ở mức khá cao và tăng so với năm 
liền trước.
Chỉ số ROA tăng 2% so với năm trước, 
nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế tăng khối 
lượng tài sản tăng mạnh kịp khai thác để tạo 
ra hiệu quả kinh tế. 
Chỉ số ROE cũng tăng 1 % so với năm trước 
do chi phí được hạch toán trong 2020 giảm. 
Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng.
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Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU
Cổ phần: Tại ngày 31/12/2020

 -Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: TSJ
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày bắt đầu niêm yết/ đăng ký giao dịch: 01/08/2017
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 74.797.400 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 2.600 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 53.803.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 20.991.800 cổ phiếu

STT Đối tượng Số lượng 
cổ phiếu 

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL 

(%) 

Số 
lượng 

cổ 
đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá nhân 

1 Cổ đông Nhà nước 33.803.000 45,19 1 1 -  

2 

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% 
vốn cổ phần trở lên) 20.000.000  26,74 1 1 - 

-  Trong nước 20.000.000 26,74 1 1 - 

-  Nước ngoài - - - - - 

5 Cổ phiếu quỹ 2.600 0,0035 1 1 - 

7 

Cổ đông khác 20.994.400 28,07 173 0 173 

-  Trong nước 20.994.400 28,07 173 0 173 

-  Nước ngoài - - - - - 

TỔNG CỘNG 74.800.000 100    

Trong đó: - Trong nước 
               - Nước ngoài 

74.800.000 100 176 3 173 

- - - - - 

 Nhìn chung cổ phiếu của Công ty năm 2020 có nhiều biến động về giá cả và khối lượng tuy 
nhiên chủ yếu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid chung trong năm.
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4
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2020, trước sự ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, Công ty đã tập trung thực 
hiện các giải pháp, chính sách linh hoạt, phù hợp nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa kiểm 
soát dịch bệnh, vừa duy trì ổn định kinh doanh, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Ban Tổng 
giám đốc đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao 
của toàn thể cán bộ nhân viên, nhờ đó đã giúp cho chúng ta tận dụng được tối đa những mặt 
thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ tiêu 
Thực hiện (đồng) KH 2020 

(đồng) 
Tỷ lệ (%) 

2019 2020 So với 
KH 

So với 
2019 

Doanh thu 
thuần 

         
168.771.969.283  

        
68.264.490.021  

           
90.000.000.000  -24,15% -59,55% 

Lợi nhuận 
trước thuế 

           
89.290.996.365  

        
98.576.711.927 

           
76.000.000.000  29,71% 10,40% 

Lợi nhuận sau 
thuế 

           
81.641.236.282  

        
94.345.380.369  71.220.000.000 32,47% 15,56% 

 

Với những nỗ lực không ngừng, kết quả đạt được năm 2020 rất đáng khích lệ. Lợi nhuận kế 
toán trước thuế tăng 29,71% so với kế hoạch đặt ra năm 2020 và tăng 10,40% so năm 2019. 
Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 15,56% so với năm 2019 và vượt kế hoạch đề ra là 
32,47%. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 544,91  535,56  459,67  
Tài sản dài hạn Tỷ đồng 366,22  355,33  424,06  
Tổng Tài sản Tỷ đồng 911,13  890,90  883,72  
Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn % 60% 60% 52% 
Tỷ trọng Tài sản dài hạn % 40% 40% 48% 

 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 
2019 2020 % Tăng 

trưởng Giá trị Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị Tỷ trong 
(%) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) 

Tài sản ngắn hạn 535,56  60,12% 459,67 52,00% -14,17% 
Tài sản dài hạn 355,33  39,88% 424,06  48,00% 19,34% 
Tổng tài sản 890,90  100,00% 883,72  100,00% -0,81% 

 

Tổng tài sản của Công ty năm 2020 giảm 0,83% so năm 2019 cụ thể: tài sản ngắn hạn giảm 
14,17% so năm 2019 nhưng tài sản dài hạn lại tăng 19,34% so năm 2019. Tuy nhiên cơ cấu 
tài sản của Công ty không có sự thay đổi so với năm trước. Điều này thể hiện các chính sách, 
kế hoạch kinh doanh của Công ty vẫn phát huy tính hiệu quả và ổn định trong bối cảnh có 
nhiều tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Nợ phải trả Tỷ đồng 52,04  48,76  25,30  
Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 859,08  842,14  858,42  
Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 911,13  890,90  883,72  
Tỷ trọng Nợ phải trả % 6% 5% 3% 
Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu % 94% 95% 97% 

 

Chỉ tiêu 
2019 2020 % Tăng 

trưởng Giá trị Tỷ trọng 
(%) 

Giá trị Tỷ trong 
(%) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) 

Nợ ngắn hạn 40,19  82,42% 17,83  70,46% -55,64% 
Nợ dài hạn 8,57  17,58% 7,48  29,54% -12,79% 
Tổng nợ phải trả 48,76  100,00% 25,30  100,00% -48,11% 

 

Năm 2020, tổng nợ phải trả của Công ty giảm 
mạnh so với năm 2019. Nợ ngắn hạn năm 
2020 là 17,83 tỷ đồng giảm 55,64% do với 
năm 2019 là 40,19 tỷ đồng. Nợ dài hạn năm 
2020 giảm 12,79% so năm 2019 (năm 2020 là 
7,48 tỷ đồng, năm 2019 là 8,57 tỷ đồng). 
Điều đó cho thấy, Công ty đã kiểm soát tốt 
nợ phải trả trong năm 2020, tỷ lệ nợ phải trả/

tổng nguồn vốn được duy trì ổn định ở mức 
thấp 3% và giảm dần qua các năm (năm 2018 
là 6%, năm 2019 là 5%). Công ty không chủ 
động sử dụng đòn bẩy tài chính do nhận định 
năm 2020 tình hình kinh doanh sẽ gặp nhiều 
khó khăn do từ những tháng đầu tiên của năm 
2020 dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát và 
ngày càng lan rộng. 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 

1 Tổng doanh thu             89.925.710.957  

2 Tổng LN kinh doanh trước thuế             31.251.776.478  

3 Tổng LN kinh doanh sau thuế 24.796.021.183 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

Để thực hiện kế hoạch năm 2021 đề ra, Ban 
Tổng Giám đốc xác định tập trung thực hiện 
đồng bộ các biện pháp: 
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 
chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng;
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, kiểm 
soát chi phí.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch tới từng đơn vị, từng 
cá nhân.
- Giám sát chất lượng dịch vụ, coi trọng chất 
lượng hơn số lượng.

- Tập trung nâng cao tính đa dạng, hữu ích, 
đầy đủ của các báo cáo quản trị, công tác dự 
báo và đầu tư mở rộng, đánh giá hiệu quả sau 
đầu tư nhằm nâng cao chất lượng công tác 
quản lý, điều hành. 
- Cải tiến và nâng cao chất lượng môi trường 
làm việc, thường xuyên quan tâm chăm lo đời 
sống vật chất tinh thần cho người lao động 
góp phần tạo sự gắn kết giữa các cá nhân và 
gắn kết với chiến lược phát triển chung của 
Công ty.
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5
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, 
ngành

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với 
nền kinh kinh tế trên thế giới. Trong mức tăng 
chung của toàn nền kinh tế là 2,91% năm 
2020, khu vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 
33,5%. Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 
2020 chỉ 2,91% nhưng Việt Nam vẫn thuộc 
nhóm có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đối với ngành du lịch và dịch vụ nói riêng, có 
thể nói năm 2020 là một năm đầy khó khăn 
chưa từng có tiền lệ do dịch bệnh Covid-19 
hoành hành. Điều đó thể hiện qua số lượt 
khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2020 chỉ 
đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với 
năm trước, khách quốc tế đến Việt Nam chủ 
yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước 
ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Năm 2020, mặc dù trên thế giới dịch bệnh 
diễn biến rất phức tạp, tuy nhiên Việt Nam với 
sự kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 
trong nước nên hoạt động thương mại và 
dịch vụ tiêu dùng vẫn đạt mức tăng cao trong 
những tháng cuối năm; hoạt động vận tải 
trong nước dần phục hồi nhưng vận tải ngoài 
nước và du lịch còn gặp nhiều khó khăn. Cụ 
thể như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,53% 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

so với năm trước, ngành vận tải, kho bãi giảm 
1,88%, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 
14,68%.

Đánh giá kết quả sản xuất kinh 
doanh 

Nhìn chung trong năm 2020, hoạt động kinh 
doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng 
vẫn được duy trì ổn định. Doanh thu thuần về 
bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh, 
tuy nhiên nguyên nhân lớn chủ yếu do yếu 
tố khách quan bởi tác động của dịch bệnh 
Covid-19. Các khoản chi phí hoạt động giảm 
so với các năm trước, điều đó phản ánh việc 
Công ty đã kiểm soát chi phí tốt, góp phần 
nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 
Doanh thu thuần Tỷ đồng 163,97  168,77  68,26  
Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 128,36  135,56  44,55  
Chi phí hoạt động Tỷ đồng 29,01  27,28  23,89  
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 99,55  89,29  98,58  
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91,56  81,64  94,35  

 

Đánh giá công tác tổ chức nhân sự

• Chất lượng nguồn nhân lực luôn được Công 
ty chú trọng, thường xuyên cử cán bộ nhân 
viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ theo tính chất công 
việc;
• Sắp xếp bố trí lao động hợp lý, xây dựng đội 
ngũ người lao động lành nghề, thạo việc, đáp 
ứng các yêu cầu công việc theo vị trí công tác.
• Công ty luôn giữ được sự ổn định, đoàn 
kết của cán bộ nhân viên trong lao động sản 
xuất; không ngừng cải thiện cơ sở vật chất và 
điều kiện làm việc, nâng cao phúc lợi, chăm lo 
cho đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện 
đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao 
động.
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Những mặt làm được

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban 
Điều hành và kết quả thực tế tình hình thực 
hiện sản xuất kinh doanh, HĐQT ghi nhận 
kết quả như sau: 
- Dưới sự chỉ đạo điều hành của Tổng Giám 
đốc và Ban Điều hành, Công ty đã đạt được 
các mục tiêu kinh doanh năm 2020 đã đề ra.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực 
hiện và điều chỉnh phù hợp, bám sát với tình 
hình thực tế. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và 
quản lý, điều hành của Ban điều hành Công 
ty đã phát huy được hiệu quả.
- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo 
ủy quyền, phù hợp với các nghị quyết, quyết 
định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Bên cạnh sản xuất kinh doanh, Ban Tổng 
giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các trách 
nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng; đảm 
bảo hài hòa các lợi ích của Công ty, cổ đông 
và người lao động.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Những mặt chưa làm được và 
nguyên nhân

Mặc dù năm 2020, về tổng thể Công ty đã đạt 
được mục tiêu kế hoạch đề ra nhưng vẫn còn 
tồn tại những mặt hạn chế đòi hỏi Ban Lãnh 
đạo cần chú trọng hơn trong công tác dự báo 
tình hình, đồng thời chủ động nghiên cứu, xây 
dựng các phương án, giải pháp kinh doanh 
tối ưu để kịp thời ứng phó trong trường hợp 
có những biến động ảnh hưởng đến loại hình 
sản xuất kinh doanh của Công ty. 

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chỉ tiêu Đơn vị TH năm 2020 KH năm 2021 % Chênh lệch 
Doanh thu thuần  đồng              

68.264.490.021  
            

89.925.710.957  32% 

Lợi nhuận trước thuế  đồng              
98.576.711.927  

            
31.251.776.478  -68% 

Lợi nhuận sau thuế đồng           
94.345.380.369  24.796.021.183   -74% 

 

Chi tiêu kế hoạch năm sau 

Phương hướng thực hiện:

- Định hướng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty là tiếp tục 
duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại 
để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường trong 
nước cũng như thế giới.

- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Marketing và đầu tư mở 
rộng thị trường để quảng bá thương hiệu. Tiếp tục giữ vững, 
nâng cao vị thế và uy tín của Công ty, nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong mọi lĩnh vực hoạt động.

- Nâng cao hơn nữa kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nguồn 
nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty, triển khai áp dụng khoa 
học công nghệ và các phần mềm quản lý để nâng cao năng 
lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống, nâng cao tính 
minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Phấn đấu giữ vững sự ổn định của Công ty, sự ủng hộ của 
cả các cổ đông và người lao động, sự quan tâm, giúp đỡ của 
các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, 
điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên. 
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6
QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT
TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
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STT Họ tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Minh Chung Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

2 Bà Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

3 Ông Lê Minh Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

4 Bà Lê Thanh Hà Thành viên Hội đồng Quản trị 

5 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên Hội đồng Quản trị 

6 Ông Trần Ngọc Tiến Thành viên Hội đồng Quản trị  

7 Bà Vũ Thị Quỳnh Trang Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

STT 
Họ tên Chức vụ 

Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ 

1 
Ông Nguyễn Minh Chung 

Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị 

7/7 100% 

2 
Bà Nguyễn Thị Nga 

Phó Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị 

7/7 100% 

3 
Ông Lê Minh Thành 

Phó Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị 

7/7 100% 

4 
Bà Lê Thanh Hà 

Thành viên Hội đồng 
Quản trị 

7/7 100% 

5 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Thành viên Hội đồng 
Quản trị 

7/7 100% 

6 
Ông Trần Ngọc Tiến 

Thành viên Hội đồng 
Quản trị  

7/7 100% 

7 
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang 

Thành viên Hội đồng 
Quản trị 

7/7 100% 

 

STT Số NQ/QĐ Thời gian Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 10/01/2020 V/v chi lương tháng thứ 13 cho CBNV dịp tết Nguyên đán 
2020 

2 02/NQ-HĐQT 15/01/2020 V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 

3 01/QĐ-HĐQT 15/01/2020 V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 

4 03/NQ-HĐQT 17/03/2020 V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

5 04NQ-HĐQT 13/05/2020 V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2020 

6 05/NQ-HĐQT 15/05/2020 V/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 

7 06/NQ-HĐQT 04/06/2020 

-Thông qua KQKD năm 2019 và BCTC năm 2019 đã 
được kiểm toán. 
-Thông qua chương trình và dự báo tài liệu họp ĐHĐCĐ 
thường niên 2020. 

8 07/NQ-HĐQT 15/07/2020 Thông qua phương án chi thù lao HĐQT, BKS, BĐH năm 
2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

9 08/NQ-HĐQT 03/09/2020 V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 

10 09/NQ-HĐQT 11/09/2020 V/v thông qua dự thảo tài liệu họp với CTCP Du lịch và 
TM Sao Phương Đông 

11 10/NQ-HĐQT 03/10/2020 Phê duyệt ủy quyền hạn mức của Tổng Giám đốc 

12 11/NQ-HĐQT 17/12/2020 V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021. 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các 
kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo thực 
hiện các hoạt động đầu tư tài chính theo định 
hướng bảo toàn được nguồn vốn sở hữu và 
đem lại hiệu quả - lợi nhuận, luôn bám sát 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

tình hình thực tế của Công ty để kịp thời đề ra 
các chủ trương, nghị quyết, quyết định nhằm 
chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho 
Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ của 
mình
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STT Họ và Tên Chức vụ 

1 Ông Trần Xuân Sơn Trưởng Ban kiểm soát 

2 Bà Đào Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát 

3 Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát 
 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu 

quyết 

1 Ông Trần Xuân Sơn Trưởng Ban kiểm soát 3/3 100% 

2 Bà Đào Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát 3/3 100% 

3 Bà Nguyễn Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát 3/3 100% 
 Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban 
của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD, công tác đầu tư và quản lý tài 
sản; tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong phạm vi trách nhiệm, 
quyền hạn của mình.       
Giám sát, kiểm tra quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, của HĐQT và Ban 
Tổng Giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động SXKD năm 2020 theo đúng các 
Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ.      
Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết/quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám 
đốc Công ty; Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức các đợt kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc 
Công ty và đề xuất ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao chất lượng 
công tác quản lý tài chính kế toán và hiệu quả SXKD tại các đơn vị trực thuộc.   
   
Giám sát việc thực thi công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán và các quy định 
của pháp luật có liên quan; xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo 
quyền lợi của các cổ đông.      
Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã ban hành.  
 
Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn 
trong công việc.
Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban 
chức năng để thực hiện công việc kiểm tra, giám sát; Đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời 
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.     
 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện 
thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban, đơn vị trong 
Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Lương, thưởng và thù lao 
1 Nguyễn Minh Chung Chủ tịch HĐQT 448.151.120 
2 Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch HĐQT 345.863.340 
3 Lê Minh Thành Phó Chủ tich HĐQT 345.863.340 
4 Trần Ngọc Tiến Thành viên HĐQT 690.114.877 
5 Lê Thanh Hà Thành viên HĐQT 256.575.560 
6 Vũ Thị Quỳnh Trang Thành viên HĐQT 256.575.560 
7 Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên HĐQT 193.287.780 
8 Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên HĐQT - 
9 Nguyễn Kim Hà Tổng Giám đốc 850.734.651 
10 Trịnh Minh Tú Phó Tổng Giám đốc 505.442.266 
11 Vũ Hoài Châu Phó Tổng Giám đốc 351.737.154 

 

GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 
Không có

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tuân thủ quy định về quản trị công ty  

• Công ty luôn chủ động nắm bắt các quy định pháp luật có liên quan và cập nhật kịp thời.
• Thiết lập khuôn khổ để thực hiện hiệu quả quyền của cổ đông. 
• Tăng cường hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo quá trình trao đổi hiệu quả, minh 
bạch
• Công ty thực hiện việc ra các quyết định quản lý của Công ty chủ yếu dựa trên các loại sản 
phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp chứ không dựa trên khu vực địa lý mà công ty cung cấp 
sản phẩm, dịch vu. Điều này giúp công ty có cái nhìn rõ ràng hơn về khả năng sinh lời của từng 
lĩnh vực để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp. 

Tăng cường hiệu quả quản trị công ty

• Kế hoạch đào tạo, học tập về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được 
tạo điều kiện tham gia các khóa học, tập huấn về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước/ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.
• Quan hệ nhà đầu tư: việc quản trị thông tin được thực hiện theo đúng các quy định của pháp 
luật; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại 
chúng, đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông.
• Quản trị tài chính – Kế toán: áp dụng sử dụng hệ thống phần mềm kế toán, qua đó nâng cao 
chất lượng hiệu quả quản trị hoạt động tài chính – kế toán của Công ty.
• Quản trị nhân sự: Nâng cao hiệu quả trong quản trị nhân sự, nghiên cứu áp dụng phần mềm 
quản lý nhân sự chuyên nghiệp thay thế phương pháp quản trị hiện tại.
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7
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty gắn phát triển du lịch bền vững với tăng trưởng xanh, bám 
sát theo yêu cầu xuyên suốt của Chiến lược phát triển du lịch Việt 
Nam đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2050 của Viện Nghiên cứu 
phát triển du lịch

Gắn phát triển du lịch với bảo tồn sự đa dạng thiên nhiên, đặt trong 
quy hoạch tổng thể của kinh tế xã hội, thu hút sự tham gia của cộng 
đồng đại phương vào phát triển bền vững du lịch. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng luôn sẵn lòng thực hiện trách nhiệm xã hội của công 
ty, đảm bảo việc làm và an sinh xã hội.
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá các hoạt động liên quan đến môi trường

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa rất cao. Sự 
tồn tại và phát triển du lịch gắn liền với môi trường, du lịch chỉ phát triển tốt khi môi trường 
được bảo vệ. 
Bảo vệ môi trường là vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với hoạt động du lịch bởi môi 
trường không những là điều kiện để diễn ra các hoạt động du lịch mà còn là yếu tố quyết định 
sự hấp dẫn du lịch đó. 
Công ty luôn có ý thức phát triển hoạt động kinh doanh đi kèm với bảo tồn đa dạng sinh học, 
khai thác có chọn lọc các điểm tham quan, du lịch, sử dụng tiết kiệm điện, nước, giữ vệ sinh 
nơi làm việc, … Điều này được Công ty phổ biến đến từng cán bộ, công nhân viên để từ đó 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
Công ty luôn có sự cộng tác với các nhà quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên và cộng đồng địa 
phương nhằm mục đích đóng góp vào việc bảo vệ một cách lâu dài các giá trị tự nhiên và văn 
hoá khu vực, cải thiện cuộc sống, nâng cao sự hiểu biết chung giữa người dân địa phương và 
du khách.

Đánh giá các hoạt động liên quan đến người lao động

Công ty luôn xác định yếu tố con người là cốt lõi, do vậy Công ty luôn chú trọng chính sách 
phát triển và quản lý nguồn nhân lực nhằm phát huy hết tiềm năng của người lao động, đóng 
góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng 
cao chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng quản lý do các cơ quan ban nganh tổ chức để 
đáp ứng các yêu cầu công việc thực tế.
Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động; bảo đảm điều 
kiện môi trường làm việc tốt để người lao động yên tâm công tác; 
Chế độ phúc lợi ngày càng được nâng cao: việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức thăm 
quan nghỉ mát tái tạo sức lao động, tặng quà cho CBNV và con em nhân các dịp lễ tết; việc 
thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ CBNV hoặc người thân gặp khó khăn luôn được quan tâm thực hiện 
tốt…qua đó đã góp phần hình thành các giá trị văn hóa của Công ty, đồng thời tạo sự tin tưởng, 
gắn bó của người lao động dành cho Công ty.

Đánh giá các hoạt động liên quan đến cộng đồng – xã hội

Công ty nhận thức được tầm quan trọng trong mối quan hệ của Công ty với cộng đồng – xã 
hội, hàng năm Công ty luôn trích một phần lợi nhuận cho hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ, 
đóng góp vào các quỹ do các cấp, các ngành phát động; Quan tâm bảo vệ môi trường, thực 
hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp; Bảo đảm an toàn và lợi ích cho người tiêu dùng; Quan 
hệ tốt với người lao động; Bảo đảm lợi ích cho cổ đông và người lao động trong Công ty.
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8
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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