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Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu đồng 166.946.280.950 163.975.960.565 168.771.969.283

Doanh thu thuần đồng 166.946.280.950 163.965.960.565 168.771.969.283
Giá vốn đồng 132.298.487.350 128.355.908.879 135.560.088.490

Lợi nhuận gộp đồng 34.647.532.600 35.610.051.686 33.211.880.793
Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài 
chính

đồng 102.012.243.045 92.819.478.613 85.228.174.211

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh

đồng 101.783.471.639 99.420.354.624 91.157.455.380

Lợi nhuận khác đồng 66.196.308 130.699.901 (1.866.459.015)
Lợi nhuận trước thuế đồng 101.849.667.947 99.551.054.525 89.290.996.365
Lợi nhuận sau thuế đồng 96.226.620.293 91.563.037.125 81.641.236.282
Tổng tài sản đồng 902.027.469.428 911.125.725.449 890.899.221.407
Vốn điều lệ đồng 748.000.000.000 748.000.000.000 748.000.000.000
Vốn chủ sở hữu đồng 857.635.257.512 859.083.005.359 842.137.839.372
Lợi nhuận sau thuế/  Tổng tài sản 
(ROA)

% 10,67 10,05 9,16   

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở 
hữu (ROE)

% 11,22 10,66 9,69
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNHKính thưa các Quý vị!
 Tôi rất hân hạnh được chia sẻ với Quý vị về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát 
triển kinh doanh năm 2020 của Hanoi Toserco.
 Năm 2019 đã khép lại với những kết quả thành công ấn tượng của ngành Du lịch. Theo Tổng cục Du lịch: năm 
2019 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam năm thứ 2 liên 
tiếp giữ vững danh hiệu “Điểm đến hàng đầu Châu Á” do Giải thưởng Du lịch thế giới WTA 2019 bình chọn. 
 Năm 2019 là một năm tình hình an ninh, chính trị của đất nước tiếp tục được giữ vững và ổn định, hoạt động 
đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng; Đất nước và Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh 
tế, văn hóa - xã hội và đối ngoại quan trọng; Khoa học công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đã tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực; Ngành Du lịch được quan tâm và xác định là ngành kinh tế mũi 
nhọn…. Đó tiếp tục là những yếu tố thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, 
dịch vụ phát triển mạnh mẽ hơn.
 Bên cạnh những mặt thuận lợi, năm 2019 chúng ta cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: 
tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, thiếu ổn định; xung đột xảy ra ở nhiều nơi, chiến 
tranh thương mại gia tăng; cùng với đó là sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, dịch bệnh bùng phát 
trên phạm vi toàn cầu… đã tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
 Tuy nhiên, 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 2019 
đã đề ra. 
 - Doanh thu thuần năm 2019: đạt 168.771.969.283 VNĐ, hoàn thành 100% so với kế hoạch.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2019: đạt 81.641.236.282 VNĐ, đạt 104% so với kế hoạch. 
 Để đạt được những kết quả trên, trước hết là sự nỗ lực quyết tâm rất cao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám 
đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty trong công việc; bên cạnh đó là sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, các nhà 
đầu tư, đối tác, khách hàng, đã góp phần vào thành công chung của Hanoi Toserco trong năm 2019.
 Năm 2020 khởi đầu với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, 
bên cạnh đó chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục leo thang, tác động xấu tới kinh tế toàn cầu. Điều đó sẽ 
ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Trước những dự báo tình hình 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, chèo lái Công ty vượt qua thời gian khó khăn, phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2020 đã đề ra. 
 Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động 
của Công ty đã luôn chung sức đồng lòng, hết mình cống hiến tại Hanoi Toserco. Đặc biệt, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn 

sâu sắc đến Quý vị cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành, đóng góp cho sự thành công 
và phát triển của Hanoi Toserco, hướng đến tương lai bền vững và thịnh vượng!
 Kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe và thành công!

         Chủ tịch Hội đồng quản trị

           
 Nguyễn Minh Chung
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 THÔNG TIN CHUNG

  Tên giao dịch:    Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
  Mã số doanh nghiệp:   0100107155
  Vốn điều lệ:   748.000.000.000VNĐ
  Mã cổ phiếu:   TSJ

         
   
   Số điện thoại: 024 3726 2626
   Số fax:  024 3726 2571
   Website:  hanoitoserco.com.vn       
   Địa chỉ:    Số 273 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, 
      Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1988

2005

2013

2015

2016
2017

Công ty Du lịch Dịch 
vụ Hà Nội (Hanoi 
Toserco) được thành 
lập theo quyết định 
số1625/QĐ-UB ngày 
14/04/1988 của 
UBND TP. Hà Nội.

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.

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.

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

Ngày 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.

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.
Cổ phiếu Công ty Cổ 
phần Du lịch Dịch 
vụ Hà Nội chính thức 
giao dịch lần đầu  
trên sàn Upcom ngày 
01/08/2017 với giá 
tham chiếu là 10.200 
đồng/ cổ phiếu.
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địa bàn kinh doanh

Công ty có nhiều mảng kinh doanh nằm 
tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô 
Hà Nội, trụ sở chính của Công ty tọa 
lạc tại số 273 Kim Mã, Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội và có 01 
chi nhánh nằm tại số 348 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP Hồ 
Chí Minh.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

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 thu hút khá nhiều khách hàng, tỉ lệ lấp kín 
phòng cho thuê năm 2019 đạt hơn 90% công suất.

kinh doanh đại lý máy bay

Hanoi Toserco luôn tự hào có Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay là đại lý bán vé truyền thống 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, Jetstar Pacific; 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 đào 
tạo bài bản, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, khách hàng hầu hết là các Công ty, tổ chức, tập đoàn lớn, các Đại sứ 
quán…Trung tâm dịch vụ - đại lý vé máy bay luôn góp phần quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao giá trị thương 
hiệu của Hanoi Toserco.

Đây là mảng kinh doanh truyền thống, đóng góp tỉ 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 trong lĩnh vực du lịch, 
Du lịch Hanoi Toserco đã tạo dựng cho mình trở thành 
một thương hiệu có uy tín, đồng thời đóng góp một phần 
quan trọng vào sự phát triển của ngành Du lịch Thủ đô.
Trong năm qua, Du lịch Hanoi Toserco tiếp tục 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-Campu-
chia-Myanmar, Trung Quốc-Hồng Kongo-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 tour du lịch
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BỘ MÁY QUẢN LÝ

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 san, 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 & TM 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 5,20%

- công ty liên kết, góp vốn:

- công ty liên doanh:

VỊ THẾ 

Với bề dày lịch sử phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch 
Dịch vụ Hà Nội là một trong những đơn vị có đóng góp 
nhất định cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố 
Hà Nội. Để có được điều này, Công ty luôn chú trọng 
phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần 
tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ 
cung cấp tới khách hàng, tạo nên một thương hiệu mạnh 
trên thị trường.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC

CN HỒ CHÍNH 
MINH

PHÒNG KINH 
DOANH

TRUNG TÂM DỊCH 
VỤ ĐẠI LÝ MÁY BAY

XÍ  NGHIỆP DỊCH 
VỤ DU LỊCH

P. QUẢN LÝ VẬN 
HÀNH TÒA NHÀ

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÓ TỔNG GIÁM 
ĐỐC

TRUNG TÂM LỮ 
HÀNH

BAN KIỂM SOÁT

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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NGUYỄN MINH CHUNG
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kế toán
Cử nhân Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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 Hội 
đồng Quản trị - Công ty Cổ phần 
Du lịch Dịch vụ Hà Nội. 
Số lượng cổ phần sở hữu:
Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 
20.944.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 
28%

NGUYỄN THỊ NGA

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Bà có hơn 39 năm kinh nghiệm 
công tác trong lĩnh vực kinh doanh 
và ngân hàng.
Năm 2001-nay: Bà công tác trong 
các ngân hàng tại Việt Nam và đều 
giữ vị trí Chủ tịch/ Phó Chủ tịch Hội 
đồng quản trị.
26/12/2015-nay: Bà giữ vị trí Phó 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Công 
ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội. 
Số lượng cổ phần sở hữu: không có

LÊ MINH THÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm 
công tác và trải qua nhiều vị trí 
công tác trong lĩnh vực tài chính 
như Giám đốc tài chính, Trưởng 
nhóm tư vấn chiến lược và kiểm 
toán nội bộ của nhiều công ty, tổ 
chức.
2013-nay: Thành viên Hội đồng 
sáng lập - Vietnam Startup Founda-
tion (NPO).
2014-nay: Chủ tịch HĐQT - CTCP 
184 Hà Nội.
26/12/2015-nay: Phó Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị - Công ty Cổ phần 
Du lịch Dịch vụ Hà Nội. 
Số lượng cổ phần sở hữu: không có

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN NGỌC TIẾN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
01/1996-05/2006: Phó Giám 
đốc Trung tâm Dịch vụ nhà - 
Hanoi Toserco.
05/2006-03/2012: Trưởng 
phòng Đầu tư & Thẩm định - 
Hanoi Toserco.
03/2012-14/03/2016: 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 Tổng giám 
đốc từ 01/01/2017) - Công ty 
Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội.
Số lượng cổ phần sở hữu: 
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%

LÊ THANH HÀ

THÀNH VIÊN HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế du lịch
Cử nhân Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Bà đã có gần 30 năm 
kinh nghiệm công tác 
trong ngành Khách sạn 
và Du lịch.
03/2014-06/2017: Phó 
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 
26/12/2015-nay: Thành 
viên HĐQT - Công ty Cổ 
phần Du lịch Dịch vụ Hà 
Nội. 
Số lượng cổ phần sở hữu: 
không có

NGUYỄN THỊ 
NGỌC ANH

THÀNH VIÊN HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1993-2005: Cán bộ CTCP 
phát triển TN.
2005-Nay: Giám đốc 
CTCP Phát triển TN.
28/06/2019-Nay: Thành 
viên HĐQT CTCP Du lịch 
dịch vụ Hà Nội. 
Số lượng cổ phần sở hữu: 
không có

VŨ THỊ QUỲNH 
TRANG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

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 dịch vụ 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 - Công ty Cổ phần Du 
lịch Dịch vụ Hà Nội. 
Số lượng cổ phần sở hữu: 
không có
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TRẦN XUÂN SƠN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
04/1999-03/2007: Kế toán viên-
Phòng Kế toán Hanoi Toserco.
04/2007-08/2009: Phó Phòng vé 
máy bay Hanoi Toserco.
08/2009-05/2013: Phó phòng Tài 
vụ Kế hoạch Công ty, kiêm Phụ 
trách Kế toán Trung tâm Lữ hành.
06/2013-08/2013: Phó Giám đốc 
Trung tâm Lữ hành-Hanoi Toserco.
08/2013-14/03/2016: Kiểm soát 
viên-Hanoi Toserco.
15/03/2016-Nay: Trưởng Ban kiểm 
soát-CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
Số lượng cổ phần sở hữu:
Sở hữu cá nhân 1.300 cổ phần, 
chiếm tỷ lệ 0,0017%.

NGUYỄN THỊ HIỀN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

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).
04/2015-31/12/2018: Chuyên viên 
Kiểm soát nội bộ - CTCP Tập đoàn 
BRG.
1/2019-nay: Phó phòng Kiểm soát 
BĐS & XD - CTCP Tập đoàn BRG.
04/09/2018-nay: Thành viên Ban 
Kiểm soát - Công ty Cổ phần Du 
lịch Dịch vụ Hà Nội. 
 Số lượng cổ phần sở hữu: không có

ĐÀO THỊ HIỀN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
2010-2013: Công ty TNHH Yến 
Ngọc.
09/2013-nay: Chuyên viên Ngân 
hàng TMCP Nam Á. 
2013-nay: Trưởng Ban kiểm soát - 
CTCP Trà Rồng Vàng.
26/12/2015-nay: Thành viên Ban 
Kiểm soát - Công ty Cổ phần Du 
lịch Dịch vụ Hà Nội. 
Số lượng cổ phần sở hữu: không có

BAN KIỂM SOÁT

TRẦN NGỌC TIẾN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(XEM THÔNG TIN 
THÀNH VIÊN HĐQT)

NGUYỄN KIM HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Ngoại Ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
01/09/2017-01/10/2017: Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
01/10/2017-nay: Tổng Giám 
đốc -CTCP Du lịch Dịch vụ 
Hà Nội.
Số lượng cổ phần sở hữu: 
không có

VŨ HOÀI CHÂU 
(bổ nhiệm 15/01/2020)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại, 
Cử nhân QTKD Du lịch, 
Cử nhân Anh ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
06/2011-09/2016:Phó 
phòng Tổ chức Hành 
chính - Hanoi Toserco.
09/2016-01/2020: Trưởng 
phòng nhân sự - Hanoi 
Toserco.
01/2020-Nay: Phó Tổng 
Giám đốc - Hanoi Toserco.
Số lượng cổ phần sở hữu: 
Sở hữu cá nhân: 5.900 cổ 
phần, chiếm tỷ lệ 0,0077%

TRỊNH MINH TÚ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Quản trị Kinh 
doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
04/2007-08/2009:Phó 
phòng Phòng Tổ chức hành 
chính - Hanoi Toserco.
08/2009-02/2012: Giám 
đốc Trung tâm Lữ hành - 
Hanoi Toserco.
03/2012-04/2018: Phó 
Tổng Giám đốc Công ty; 
kiêm Giám đốc Trung tâm 
Lữ hành - Hanoi Toserco.
04/2018-nay: Phó Tổng 
Giám đốc - Hanoi Toserco
Sở hữu cá nhân: 1.900 cổ 
phần, chiếm tỷ lệ 0,0025%

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN.

Xây dựng vị thế là một doanh nghiệp lớn mạnh trong mảng kinh doanh dịch vụ du lịch ở Việt Nam. Tiếp tục củng cố 
năng lực quản lý hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, ứng dụng những công nghệ tiên tiến để phù hợp với cuộc cách mạng 
4.0.
Đảm bảo giá trị của Công ty bằng cách phát triển toàn diện về mọi mặt. Thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, trách 
nhiệm xã hội và môi trường. Đảm bảo tốt môi trường làm việc cho người lao động cả về mặt vật chất và tinh thần. 

Đẩy mạnh đầu tư mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống văn 
phòng cho thuê, điểm kinh doanh tour du lịch, 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 hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước một cách có chọn lọc, có định hướng, đầu tư có 
hiệu quả, phù hợp với tình hình Công ty nhằm đa dạng 
hóa hoạt động kinh doanh.

 CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÁC RỦI RO HOẠT ĐỘNG

rủi ro kinh tế 
Tình hình an ninh, chính trị, kinh 
tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn. 
Những vấn đề nổi bật như căng 
thẳng trong quan hệ Mỹ - Iran, 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, 
vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, 
Iran,... Do Việt Nam là một nền 
kinh tế có tính mở tương đối cao 
nên những yếu tố trên luôn có sự 
ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát 
triển của nền kinh tế nói chung và 
ngành du lịch nói riêng. 

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 do-
anh của Công ty và buộc Công ty 
phải tìm cách thay đổi để đáp ứng 
với các yêu cầu của thời đại mới.

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. Vì vậy, Công 
ty cần có các biện pháp quảng 
bá, kích cầu để không những đảm 
bảo kết quả kinh doanh hiệu quả 
trong những giai đoạn cao điểm mà 
những tháng thấp điểm hoạt động 
kinh doanh của Công ty cũng diễn 
ra ổn định.

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, chiến 
tranh, hạn hán, lũ lụt, 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 dự báo sẽ có sự sụt giảm đáng 
kể so với năm 2019.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
 TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ 
HỮU



Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

THÔNG TIN NGÀNH

Năm 2019, thế giới chứng kiến những căng thẳng thương mại, các thách thức về địa chính trị gia tăng, bất ổn xã hội ở một số 
khu vực, khó khăn trong tiến trình Brexit, lòng tin kinh doanh giảm sút, và nhất là kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Đây là 
những yếu tố tác động tiêu cực tới tăng trưởng du lịch toàn cầu năm 2019.
Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới và khu vực, trong 8 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ tăng 
8.7%. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các giải pháp tăng 
cường thu hút khách quốc tế. Tổng cục Du lịch chủ động tổ chức các hội nghị, tọa đàm, trao đổi tháo gỡ khó khăn, tăng cường 
hợp tác liên kết, điều chỉnh kế hoạch, tăng cường hiệu quả xúc tiến tại các thị trường ngoài nước. Kết quả là 4 tháng cuối năm, 
khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục với tốc độ 31.5%, đưa tổng lượng khách quốc tế cả năm đạt trên 18 triệu 
lượt, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 720.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Việt Nam được đánh giá là một 
trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Đây là mức tăng trưởng đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh thế 
giới và khu vực có nhiều bất ổn ảnh hưởng đến du lịch toàn cầu.
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SO VỚI KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2019 TH năm 2019 % KH năm 2019

Doanh thu thuần Đồng 168.370.235.568 168.771.969.283 100,24%

Lợi nhuận sau thuế Đồng 78.528.446.348 81.641.236.282 103,96%

Kết thúc năm 2019, nhìn chung doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó, doanh thu 
thuần đạt 168,771 tỷ đồng, hoàn thành 100,24% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 81,641 tỷ đồng, đạt 103,96% so với 
kế hoạch đề ra.

KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 % Tăng trưởng

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 911,126 890,899 -2,22%
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 163,966 168,772 2,93%
3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 99,420 91,157 -8,31%
4 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính Tỷ đồng 92,820 85,228 -8,18%
5 Lợi nhuận khác Tỷ đồng 0,130 -1,866 -1435,38%
6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 99,551 89,291 -10,31%
7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91,563 81,641 -10,84%

Kết thúc năm 2019, doanh thu thuần cả Công ty đạt sấp sỉ 168,772 tỷ đồng, tăng 2,93 % so với năm 2018. Lợi nhuận 
sau thuế đạt 81,641 tỷ đồng giảm 10,84% % so với năm 2018.
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 giảm 9,922 tỷ đồng so với năm 2018 nguyên nhân chính là do năm 2018 ghi nhận cổ 
tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động tài chính là 61,068 tỷ đồng, trong khi đó năm 2019 con số là 54,231 tỷ đồng.

Công ty đã dự đoán được trong năm 2019 sẽ gặp phải 
nhiều khó khăn thử thách. Trong năm qua đã chứng 
kiến nhiều sự kiện như Brexit, căng thẳng chiến tranh 
thương mại, căng thẳng Mỹ-Iran,…. Điều này cũng ảnh 
hưởng phần nào tới kết quả kinh doanh của Công ty. Dù 
vậy Công ty vẫn cố gắng hết sức để đạt những mục tiêu 
đã đề ra. 
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CƠ CẤU DOANH THU, LỢI NHUẬN

Trong năm qua Công ty không có sự thay đổi về cơ cấu doanh thu. Điều nay là do Công ty trong năm 2019 chủ động 
duy trì hoạt động kinh doanh. Cụ thể, hoạt động vận hành tour du lịch tuy giảm tỉ trọng xuống còn 46,14% năm 2019 
nhưng vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng 
cũng giảm xuống còn 29,79%. Doanh thu đại lý vé máy bay tăng 19,82%, đạt 40,623 tỷ đồng năm 2019 do Công ty 
đẩy mạnh các công tác bán hàng, tìm kiếm các nguồn khách có tiềm năng và hợp tác lâu dài. Bên cạnh đó, Công ty 
cũng tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường, mở rộng các kênh bán vé bằng cách đăng ký làm thành viên của hiệp 
hội vận tải hàng không quốc tế IATA.

STT Chỉ tiêu ĐVT
Doanh thu thuần

TH 2018 TH 2019 Tăng trưởng (%)

1 Hoạt động cho thuê văn phòng Tỷ đồng 49,745 50,278 1,07
2 Hoạt động vận hành tour du lịch Tỷ đồng 80,318 77,871 -3,05

3 Hoạt động đại lý vé máy bay Tỷ đồng 33,903 40,623 19,82
TỔNG Tỷ đồng 163,966 168,772 2,93%

STT Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

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 70 64,20% 65 65,00% 58 63,00%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp 5 4,60% 5 5,00% 5 5,40%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 33 30,30% 30 30,00% 29 31,50%

4 Lao động phổ thông 1 0,90% 0,00% 0,00%
II Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp 64 58,70% 56 56,00% 49 53,30%

2 Lao động gián tiếp 45 41,30% 44 44,00% 43 46,70%
III Theo giới tính
1 Nam 54 49,50% 51 51,00% 48 52,20%
2 Nữ 55 50,50% 49 49,00% 44 47,80%
IV Theo thời hạn HĐLĐ

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 1 0,90% 6 6,00% 4 4,30%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 108 99,10% 94 94,00% 88 95,70%

V Theo cấp quản lý
1 Quản lý cấp cao 5 4,60% 5 5,00% 5 5,40%
2 Quản lý cấp trung 12 11,00% 11 11,00% 12 13,00%
3 Quản lý cấp chi nhánh 1 0,90% 1 1.,00% 1 1,10%
4 Chuyên viên, nhân viên 91 83,50% 83 83,00% 74 80,40%
VI Theo độ tuổi
1 Từ 18 đến 25 tuổi
2 Từ 26 đến 35 tuổi 8 7,30% 6 6,00% 5 5,40%
3 Từ 36 đến 45 tuổi 47 43,10% 41 41,00% 37 40,20%
4 Trên 45 54 49,50% 53 53,00% 50 54,30%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

30,34%

48,98%

20,68%

Cơ cấu doanh thu năm 2018

Hoạt động cho thuê văn phòng

Hoạt động vận hành tour du lịch

Hoạt động đại lý vé máy bay

29,79%

46,14%

24,07%

Cơ cấu doanh thu năm 2019

Hoạt động cho thuê văn phòng

Hoạt động vận hành tour du lịch

Hoạt động đại lý vé máy bay
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách đào tạo
Công ty luôn coi trọng vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên và người 
lao động. 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, nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Luật lao 
động. 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 ng-
hiệp, năng động cho nhân viên, thường xuyên tổ chức các 
hoạt động 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 lương năng suất cho các 
đơn vị kinh doanh nhằm khuyến khích hiệu quả sản xuất 
của các đơn vị, tạo động lực cho người lao động làm việc 
tích cực hơn. Công ty 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 
của pháp luật và đảm bảo toàn thể người lao động đều 
được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế 
độ bảo hiểm xã hội, y tế ,thất nghiệp theo qui định pháp 
luật, Công ty luôn duy trì và đảm bảo tốt các chế độ khác 
như: khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi tham quan du 
lịch, nghỉ mát hàng năm; quan tâm thăm hỏi khi cán bộ 
nhân viên hoặc người thân bị ốm đau, tặng quà con em 
CBNV có thành tích học tập, tổ chức tôn vinh phụ nữ 
nhân dịp 8/3, 20/10,…

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Trong năm 2019, các Công ty liên doanh liên kết, Công ty có vốn góp đều có tình  hình kinh doanh khả quan. 
Doanh thu thuần của Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel tăng 108%, của Công ty TNHH Global 
Toserco tăng 109% so với năm 2018. Tổng tài sản của CTCP Du lịch & Thương mại Sao Phương Đông năm 2019 
tăng 138% đạt 140.983.285.098 đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019
1 Tổng tài sản đồng 911.125.725.449 890.899.221.407
2 Doanh thu thuần đồng 163.965.960.565 168.771.969.283

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh đồng 99.420.354.624 91.157.455.380

4 Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài 
chính đồng 92.819.478.613 85.228.174.211

5 Lợi nhuận khác đồng 130.699.901 (1.866.459.015)
6 Lợi nhuận trước thuế đồng 99.551.054.525 89.290.996.365
7 Lợi nhuận sau thuế đồng 91.563.037.125 81.641.236.282

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Tăng trưởng (%)

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 11,60 13,33 1,72
- Hệ số thanh toán nhanh lần 11,59 13,32 1,73
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- Hệ số nợ/tổng tài sản % 5,71 5,47 -0,24
- Vốn Chủ sở hữu/ Tổng Nguồn vốn % 94,29 94,53 0,24
3. Chỉ tiêu về tài sản
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 59,81 60,12 0,31
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản % 40,19 39.88 -0,31
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần % 55,84% 48,37% -7,47

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH 
(ROE) % 10,66% 9,69% -0,97

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 10,05% 9,16% -0,89
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh 
thu thuần % 60,63% 54,01% -6,62

Các chỉ số khả năng thanh toán, về cơ cấu vốn, về năng lực hoạt động đều có sự cải thiện nhẹ. Tuy nhiên khả năng 
sinh lời lại giảm: 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 48.37%, giảm 7.47%. Điều này là giá vốn hàng bán tăng do chịu sự 
cạnh tranh từ nhiều công ty khác. 
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần giảm 6.62% do doanh thu thuần của Công ty chỉ tăng 
2.93% nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2019 chỉ đạt 91,157 tỷ đồng, giảm 8.31%. 

CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU

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 54.757.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 20.040.400 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)

-  Trong nước 25.690.000 34,35 2 1 1

-  Nước ngoài - - - - -

3 Cổ phiếu quỹ 2.600 0,0034 1 1 -

4

Cổ đông khác

-  Trong nước 15.304.400 20,457 166 6 160

-  Nước ngoài - - - - -

TỔNG CỘNG 74.800.000 100 170 9 161

Trong đó: - Trong nước

                   - Nước ngoài

74.800.000 100 170 9 161

- - - - -
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Đánh giá tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh 

Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Mặc dù năm 2019 có nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo đúng hướng, kịp thời của Hội đồng Quản trị, cùng với sự 
nỗ lực quyết tâm cao của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. 
Kết quả đạt được năm 2019 là đáng khích lệ, nhưng để Công ty phát triển bền vững, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, 
áp dụng nhiều giải pháp một cách đồng bộ, chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh doanh.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2019, bên cạnh những yếu tố thuận lợi do Nhà nước tiếp tục có nhiều quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát 
triển ngành Du lịch song Công ty cũng gặp không ít khó khăn thách thức từ môi trường vĩ mô do biến động phức tạp về 
kinh tế, chính trị thế giới, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối thủ trong cùng lĩnh vực hoạt động 
dịch vụ trong nước. Tuy nhiên, 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 đã giúp cho Công ty chúng ta tận dụng được những mặt thuận lợi, khắc 
phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ tiêu
Thực hiện ( Tỷ đồng ) KH năm 2019   

(Tỷ đồng)
Tăng trưởng (%)

Năm 2018 Năm 2019 So với KH So với năm 2018

Doanh thu 163,966 168,772 168,370 0,24 2,93

Lợi nhuận trước 
thuế

99,551 89,291 82,967 7,62 -10,31

Lợi nhuận sau 
thuế

91,563 81,641 78,528 3,96 -10,84%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019

Tăng trưởngGiá trị
(đồng) Tỷ trọng    Giá trị

( đồng) Tỷ trọng 

Tài sản 
ngắn hạn 544.905.169.512 59,81% 535.564.564.663 60,12% -1,71%

Tài sản dài 
hạn 366.220.555.937 40,19% 355.334.656.744 39,88% -2,97%

Tổng tài 
sản 911.125.725.449 100,00% 890.899.221.407 100,00% -2,22%

Tổng tài sản trong năm 2019 giảm 2.22% so với năm 2018. Tuy nhiên cơ cấu về tài sản không có sự thay đổi. Tải sản 
ngắn hạn vẫn chiếm khoảng 60% tỷ trọng. 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

Năm 2018 Năm 2019

Tăng trưởng
Giá trị

Tỷ trọng 
Giá trị

Tỷ trong 
(Triệu đồng) (Triệu đồng)

Nợ ngắn hạn 46.966 90,25% 40.190 82,42% -14,43%

Nợ dài hạn 5.076 9,75% 8.571 17,58% 68,85%

Tổng nợ phải 
trả 52.042 100 % 48.761 100% -6,30%

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019
Nợ phải trả Tỷ đồng 52,043 48,761
Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 859,083 842,138
Tổng nguồn vốn Tỷ đồng 911,126 890,899
Tỷ trọng Nợ phải trả % 6 5
Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu % 94 95

Nhận xét: 
Công ty đã kiểm soát tốt nợ phải trả trong năm 2019, tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn được duy trì ổn định ở mức thấp 
5%. Công ty không chủ động sử dụng đòn bẩy tài chính do nhận định năm 2019 tình hình kinh doanh sẽ gặp nhiều 
khó khăn. 

Để thực hiện kế hoạch năm 2020 nêu trên, Ban Tổng giám đốc quán triệt thực hiện đồng bộ các biện pháp: Giao chỉ 
tiêu kế hoạch tới từng đơn vị; Thực hiện tiết kiệm chi phí trong hoạt đông kinh doanh; Giám sát chất lượng dịch vụ, coi 
trọng chất lượng hơn số lượng;….Ban Tổng giám đốc sẽ luôn bám sát chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, cùng với sự quyết 
tâm cao của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty tự tin khắc phục khó khăn để hoàn thành các kế hoạch được giao.

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020

1 Tổng doanh thu 175,88 tỷ đồng

2 Tổng LN kinh doanh trước thuế 80,58 tỷ đồng

3 Tổng LN kinh doanh sau thuế 75 tỷ đồng

4 Thu nhập BQ người/tháng 9,5 triệu đồng

5 Nộp ngân sách 20 tỷ đồng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Tổng số nợ phải trả trong năm 2019 đã giảm 6,3%, tương đương 3,281 tỷ đồng so với năm 2018. Nguyên nhân chính 
do tỷ trọng nợ ngắn hạn giảm 14.43%  từ giảm tiền lãi phải trả cho các nhà đầu tư.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN TGĐ
KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ, NGÀNH

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, kinh tế Việt Nam tiếp tục đánh dấu 1 năm khởi sắc. 
Mặc dù các căng thẳng mang tính toàn cầu như thương mại Mỹ-Trung, các vấn đề địa chính trị làm gia tăng đáng kể 
tính bất ổn hệ thống thương mại thế giới. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7.02% so với năm 2018, vượt mục tiêu 
đề ra từ 6.6%-6.8%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm, an sinh xã hội được cải thiện. 
Ngành du lịch trong năm 2019 cũng có một năm thành công. Không chỉ ở những con số như số lượng khách du lịch 
quốc tế đạt hơn 18 triệu lượt người, 85 triệu lượt khách nội địa, nó còn là những giải thưởng uy tín:” Điểm đến ẩm thực 
hàng đầu Châu Á”, “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2019”. Các chỉ số năng lực cạnh tranh của du lịch Việt 
Nam cũng được cải thiện. Bên cạnh đó việc tổ chức nhiều sự kiện lớn Họp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, Đại lễ Phật đản 
Liên hợp quốc Vesak 2019 đã tạo nhiều cơ hội để quảng bá Du lịch Việt Nam cho bạn bè thế giới. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhìn chung trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. Doanh thu có tăng nhẹ và các 
khoản nợ được kiểm soát.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019
Doanh thu thuần đồng 163.965.960.565 168.771.969.283
Lợi nhuận trước thuế đồng 99.551.054.525 89.290.996.365
Lợi nhuận sau thuế đồng 91.563.037.125 81.641.236.282

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA CÔNG TY

Về công tác tổ chức nhân sự
Chất lượng nhân sự ngày càng được Công ty chú trọng với những hoạt động đào tạo, chính sách phát triển cho người 
lao động cả về vật chất và tinh thần. Chất lượng dịch vụ được nâng cao đã đáp ứng được nhu cầu của các đối tác và 
yêu cầu phát triển của Công ty. 
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 cho người lao động ngày 
một tốt hơn.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGĐ

Những mặt làm được

Công ty đã cố gắng hoàn thành những mục tiêu đề ra trong bối cảnh có nhiều biến động ảnh hưởng tới ngành du lịch. 
Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với Công ty khi mới thay đổi theo mô hình hoạt động công ty cổ phần. Hội đồng 
quản trị đánh giá cao sự nỗ lực cũng như tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực, tâm huyết 
trong việc đề ra và thực hiện các kế hoạch chiến lược kinh doanh đầu tư, nhằm giúp cho Công ty luôn hoạt động ổn 
định và từng bước phát triển. 
Những mặt chưa làm được và nguyên nhân

Mặc dù Ban lãnh đạo đã cố gắng để thực hiện kế hoạch đề ra nhưng kết quả kinh doanh năm 2019 vẫn còn tồn tại một 
số điểm hạn chế. Biên lợi nhuận của nhiều mảng bị giảm, phản ứng với những biến động trên thế giới và trong nước 
còn tương đối thụ động. Ban Lãnh đạo cần nghiên cứu kỹ hơn tình hình kinh tế trong năm 2020 để có thể đề ra những 
chiến lược hiệu quả, phù hợp nhất với Công ty.

KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Dự báo trong năm 2020, tình hình thế giới vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp, do đó Công ty cần tiếp tục ổn định 
tình hình kinh doanh, giảm thiểu chi phí không cần thiết và cải thiện biên lợi nhuận. Do vậy Hội đồng Quản trị đặt ra 
các chỉ tiêu cho năm 2020 như sau:

Phương hướng thực hiện

 Để giữ vững sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị tiếp tục giám sát cũng như 
chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý của Công ty trong 
tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác quản lý tài sản.
 Duy trì và phát triển cùng các đối tác, nhà cung cấp hiện tại bằng cách đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng 
cao về chính sách, quy mô, nhân sự. 
 Tăng cường triển khai các phương án sử dụng mặt bằng hợp lý, hiệu quả, nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh 
của Công ty; Đẩy mạnh đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp lại hệ thống kinh doanh dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý 
theo quy định nhà nước, ngành và Công ty, làm tốt công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, bảo đảm tuân thủ các 
quy định, chuẩn mực pháp luật. 
 Phấn đấu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết của tất cả các cổ đông và người lao động, tăng cường sự 
ủng hộ 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. Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực 
hiện các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị của Công ty. Chỉ đạo giải quyết nhanh 
mọi vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH năm 2019 KH năm 2020 Tăng trưởng (%)

Doanh thu thuần Tỷ đồng 168,772 175,878 4,21
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 81,641 74,997 -8,14

QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

HỌ TÊN CHỨC VỤ

Ông Nguyễn Minh Chung Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Minh Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Lê Thanh Hà Thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trần Ngọc Tiến Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám 
đốc

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang Thành viên Hội đồng Quản trị

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT Số NQ/QĐ THỜI  GIAN NỘI DUNG

1 01/NQ-HĐQT 28/01/2019
V/v thực hiện chi trả lãi cho Nhà đầu tư mua 

cổ phần (giai đoạn chậm CPH: từ 21/08/2015-
14/03/2016)

2 02/NQ-HĐQT 29/01/2019 V/v thưởng tháng lương thứ 13 cho CBNV dịp Tết 
Nguyên đán

3 03/NQ-HĐQT 27/02/2019 V/v phê duyệt Hệ thống thang bảng lương, Quy 
chế tiền lương

4 04/NQ-HĐQT 20/03/2019 V/v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 
(ngày dự kiến: 23/04/2019)

5 82/TSC 22/04/2019 V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên 2019

6 05/NQ-HĐQT 24/05/2019 V/v Thông qua KH tổ chức họp ĐHĐCĐ thường 
niên 2019 (ngày dự kiến: 28/06/2019)

7 06/NQ-HĐQT 12/7/2019 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

8 01/QĐ-HĐQT 31/05/2019 V/v bà Vũ Thị Bình thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng 
của Công ty từ 01/07/2019

9 02/QĐ-HĐQT 31/05/2019 V/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Lẫm giữ 
chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ 01/07/2019

10 07/NQ-HĐQT 30/07/2019 V/v thay đổi địa chỉ Chi nhánh TP. HCM

11 08/NQ-HĐQT 30/07/2019 V/v Thông qua phương án chi trả quỹ thưởng 
HĐQT, BKS, BTGĐ của năm 2018

12 09/NQ-HĐQT 1/8/2019 V/v phê duyệt nội dung và triển khai các thủ tục 
đăng ký TƯLĐTT (sửa đổi) theo luật định

13 10/NQ-HĐQT 14/08/2019 V/v phê duyệt BCTC bán niên 2019 đã kiểm toán

14 11/NQ-HĐQT 28/10/2019 V/v thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đối với 
phần LNST chưa phân phối năm 2016

15 14/NQ-HĐQT 16/12/2019 V/v chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Hanoi 
Toserco tại Công ty Sao Phương Đông

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên BKS
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

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát
Các hoạt động của BKS
 Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc, nắm bắt tình hình 
hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công 
ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
 Giám sát, kiểm tra quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, của HĐQT và Ban điều hành, kiểm 
tra tính hợp pháp, hợp lý của nội dung kinh doanh năm 2019 theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.
 Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
 Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo 
quản trị, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kế 
và lập báo cáo tài chính các quý và năm. Có ý kiến kịp thời để đảm bảo báo cáo được lập đúng quy trình, phản ánh 
trung thực tình hình tài chính của Công ty.
 Ban Kiểm soát 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. Ban Kiểm soát đã tổ chức các đợt kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc của Công ty, trong các 
đợt kiểm tra đã nêu ra các tồn tại và kiến nghị gửi HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đơn vị hoàn thiện tốt hơn trong công 
tác kế toán cũng như sản xuất kinh doanh.
 Giám sát việc thực thi công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo quy định của pháp luật, xem xét 
tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.
 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.



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGĐ
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STT NỘI DUNG NGÀY HỌP NỘI DUNG CHI TIẾT

1 Họp định kỳ 11/4/2019

- Thẩm định BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và đánh giá tình hình 
của các mảng kinh doanh trong Công ty như: bất động sản, bán vé máy 
bay, lữ hành.
- Các thành viên BKS tham gia ý kiến hoàn thiện bản Báo cáo hoạt động 
của BKS năm 2018 trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Xây dựng kế hoạch thời gian kiểm tra của BKS trong năm 2019 tại các 
đơn vị trực thuộc Công ty. 

2 Họp định kỳ 30/07/2019

- Đánh giá BCTC và tình hình kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 
2019

- Lên kế hoạch kiểm tra của BKS trong thời gian tiếp theo, thống nhất về 
thời gian lập cáo cáo đánh giá bán niên của BKS.

3 Họp định kỳ 30/10/2019

- Đánh giá BCTC và tình hình kinh doanh của Công ty trong 9 tháng của 
năm 2019;
- Lập kế hoạch thời gian cụ thể kiểm tra tại đơn vị trực thuộc;
- Trao đổi về vấn đề liên quan đến chi trả cổ tức của năm 2018;

- Trao đổi về các vấn đề liên quan tới Biên bản kiểm tra, đối chiếu của 
Kiểm toán Nhà nước Khu vực I ngày 03/10/2019;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty 
trong năm 2020:
+ Phương hướng hoạt động của BKS năm 2020;
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS theo thời gian cụ thể;
+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Công ty trong năm 
2020;
+ Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS năm 2020.

4 Họp bất thường 3/12/2019
Xem xét, đánh giá các vấn đề kiến nghị của cổ đông, phát hành văn bản 
trả lời cổ đông, đồng thời gửi văn bản tới HĐQT v/v đề xuất các ý kiến 
của BKS trong việc trả lời các kiến nghị của cổ đông.

GIAO DỊCH VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

Tổng dự toán lương/thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019: 1.534.000.000 đồng, đã bao 
gồm thuế Thu nhập cá nhân và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2020. 
 Hội đồng quản trị: 07 thành viên
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 15.000.000 đồng/ tháng
 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 12.000.000 đồng/ người/ tháng
 Thành viên Hội đồng Quản trị: 10.000.000 đồng/ người/ tháng

 Ban Kiểm soát: 03 thành viên
 Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 29.000.000 đồng/tháng
 Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ người/ tháng

Tăng cường quản trị Công ty
Kế hoạch đào tạo, học tập về quản trị Công ty: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát lên kế hoạch 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: Tăng cường công tác tiếp xúc nhà đầu tư; thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin 
được áp dụng với tổ chức đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Quản trị tài chính - Kế toán: Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán phục vụ quản trị hoạt động tài chính kế toán.
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.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu phát triển bền vững của Công ty đó là 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. 
Công ty gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc, sử dụng các tài nguyên thiên 
nhiên hiệu quả kết hợp bảo vệ môi trường với duy trì phát triển sinh thái. Bên cạnh đó, mục tiêu của Công ty còn có 
phát triển tiềm năng của lực lượng lao động, đảm bảo việc làm và an sinh xã hội.

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TGĐ

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Công ty. 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 và quán triệt đến từng cán bộ nhân viên 
để từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

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 luôn có những chính sách về quản lý nhân sự nhằm phát huy 
hết tiềm năng của người lao động.
Môi trường làm việc cũng được Công ty chú trọng, đảm bảo để người lao động có một môi trường làm việc xanh, năng 
động, sáng tạo. Công ty cũng đảm bảo các trang thiết bị bảo hộ: bình chữa cháy, hệ thống báo cháy,… 
Chính sách lương thưởng rõ ràng, tạo được động lực cho người lao động, công bằng cho các nhân viên. Công ty cũng 
thực hiện đầy đủ các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, BHYT, BHXH,…
Có những chương trình đào tạo, phát triển nhân viên nhằm nâng cao nghiệp vụ, kiến thức với mong muốn tạo điều kiện 
cho nhân viên phát triển hết khả năng của mình. 

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Công ty luôn ý 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, qua đó phần nào chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
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