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I. Thông tin chung về Công ty : 

1. Thông tin khái quát : 

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

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301074118 

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

      bốn mươi triệu đồng) 

-  Địa chỉ : Số 15, đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM 

-  Số điện thoại : 028.38650921 -  Số fax : 028.38655930 

-  Website : www.phuthotourist.com.vn 

-  Mã cổ phiếu   : DSP 

Quá trình hình thành và phát triển 

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

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

đơn ngành. Sau hơn 30 năm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ quản lý, điều hành 4 

đơn vị kinh doanh 4 lĩnh vực dịch vụ du lịch trọng tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra 

còn tham gia liên kết kinh doanh trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần 

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

Đông Hà. 

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

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

1. Công viên Văn hóa Đầm Sen; 

2. Cụm Khách sạn Ngọc lan – Phú Thọ; 

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

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

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

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

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

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

Lạt và Công ty Cổ phần Sài Gòn Đông Hà . 

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

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

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

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

thụ hưởng văn hóa cộng đồng, phát triển doanh nghiệp bền vững. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

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

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

lữ hành.  

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

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

doanh ở Cần Giờ Tp.HCM. 

 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý : 
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- Mô hình quản trị , cơ cấu bộ máy :  

 

 

  

 

 

- Các công ty con, công ty liên kết:  

QH chỉ đạo, điều hành 

 

QH phụ trách, kiêm nhiệm 

 

Quan hệ phối hợp, hỗ trợ 
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stt 
Tên công ty liên 

doanh, liên kết 
Địa chỉ 

Lĩnh vục sản 

xuất kinh doanh 

chính 

Vốn đầu 

tư  ( tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu của 

Công ty 

CP DVDL 

Phú Thọ 

1 Công ty Cổ phần 

Công viên nước 

Đầm Sen 

Số 3 Hòa Bình, 

Phường 3, Quận 

11, TP. Hồ Chí 

Minh 

Dịch vụ vui chơi, 

giải trí và các dịch 

vụ khác 

253,277 33,54% 

2 Công ty Cổ phần  

Sài Gòn Đà Lạt 

180 Đường 3 

tháng 2, Tp. Đà 

Lạt 

Dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn 

29,442 13,67% 

3 Công ty Cổ phần  

Du lịch Sài Gòn 

Đông Hà 

Số 1 Bùi Thị 

Xuân, Phường 2, 

TP. Đông Hà, 

Tỉnh Quảng trị 

Dịch vụ nhà hàng, 

khách sạn 

4,163 3,23% 

4. Định hướng phát triển Công ty : 

 Những khó khăn của năm 2021: 

- Năm 2021 dự kiến công ty sẽ gặp những khó khăn khách quan sau: 

 Tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường. Theo kế hoạch của các quốc gia, 

vaccine Covid-19 phải đến tháng 6/2021 mới phổ cập đại trà cho người dân. Do 

vậy, công ty lập kế hoạch dựa trên dự kiến 6 tháng đầu năm 2021 dịch bệnh vẫn 

còn và hết dịch từ tháng 7 trở đi. Tuy nhiên, tình hình kinh tế và sức mua của 

người dân sẽ khó phục hồi hoàn toàn như giai đoan trước dịch. 

 Nguồn tiền mặt của công ty bị giảm đáng kể do phải nộp các khoản truy thu tiền 

thuê đất và thi hành án của vụ kiện Kexin Chí Đạt. Thêm vào đó, kết quả kinh 

doanh của công viên nước năm 2020 sẽ làm giảm tỉ lệ chia cổ tức, từ đó làm 

giảm doanh thu tài chính của công ty. 

 Những định hướng chung của công ty cho năm 2021: 

- Từ những nhận định khó khăn khách quan trên, công ty định hướng cho hoạt động 

kinh doanh năm 2021 như sau: 

Công tác tổ chức kinh doanh: 

 Trong 5 tháng đầu năm: Áp dụng chính sách tương tự như hiện nay: giảm 

quy mô sự kiện, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành, câu lạc bộ, 

đoàn thể tổ chức sự kiện kinh doanh. Hợp lý hóa thời gian kinh doanh tại 

từng bộ phận, từng đơn vị để vừa đảm bảo duy trì kinh doanh, vừa tiết giảm 

chi phí (lương, chi phí hoạt động…). 
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 Đầy mạnh kinh doanh từ hè 2021, khi dịch bệnh đã qua đi với những sự kiện 

lớn, mới lạ. 

Đẩy mạnh hợp tác đầu tư - kinh doanh:  

Qua nhiều năm chưa được đầu tư lớn, sản phẩm của một số đơn vị đã xuống cấp. 

Việc hợp tác đầu tư khai thác nhằm phát huy thế mạnh của các đối tác, tăng hiệu 

quả kinh doanh cho công ty. Đầu năm 2021 đã có 2 dự án hợp tác đầu tư khai 

thác với công ty Alta (công trình Laser nhạc nước” và Công ty Ziuka (Đầm Sen 

Square). Công ty đang nghiên cứu các dự án hợp tác đầu tư khai thác và hợp tác 

kinh doanh khác như sau: 

 Hợp tác với SCTV làm phim trường tại mặt bằng nhà rông Tây nguyên và 

1200 m2  đất của công viên khủng long đã ngừng hoạt động (cạnh bên Đầm 

Sen Square). 

 Hợp tác bán vé Đầm Sen, bán mặt bằng tổ chức sự kiện và khai thác tiệc sự 

kiện.  

Chuyển đổi số:  

Đẩy mạnh bán hàng online: bán vé Đầm Sen trên website, phối hợp với Payoo 

bàn vé Đầm Sen tại 20.000 cửa hàng Circle K, bán dịch vụ KS Phú Thọ trên 

Tiki. Chấp thuận thanh toán với các đơn vị Fintech: VnPay, Momo, Payoo… 

Công tác nhân sự:  

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2021 tình hình kinh doanh vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng 

dịch bệnh Covid-19, một số biện pháp trong việc chi trả tiền lương như sau: 

 Hạn chế ngày công làm việc, chi trả tiền lương theo ngày công thực tế làm 

việc. 

 Hạn chế thuê lao động cộng tác viên. 

 Hạn chế tuyển dụng lao động mới.  

 Tổ chức sắp xếp lại công việc, qui trình làm việc phù hợp, tinh giản bộ máy, 

luân chuyển nhân sự để choàng việc sau khi được đào tạo, nâng cao năng 

suất lao động. 

 Tạm hoãn HĐLĐ (nếu có). 

 Xây dựng chế độ tiền lương gắn với hiệu quả nhằm nâng cao vai trò của 

quản lý cấp tổ và thúc đẩy CBNV nỗ lực hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ 

kinh doanh. 
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 Cử CBNV tham gia các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ (bếp Việt Nam, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng teamwork, 

kỹ năng viết bài quảng cáo,…) và tham gia các chương trình tập huấn, cập 

nhật các điểm mới của luật phục vụ cho công tác chuyên môn của các phòng 

ban. 

II/- Tình hình hoạt động trong năm năm 2020 : 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 :  

 CHỈ TIÊU DOANH THU:  

Đơn vị tính: đồng 

qT

T 
KHOẢN MỤC 

KẾ HOẠCH 

NĂM 2020 (Đã 

trừ DT, CP nội 

bộ) 

THỰC HIỆN 

NĂM 2020 (Đã 

trừ DT, CP nội 

bộ) 

THỰC HIỆN 

NĂM 2019 (Đã 

trừ DT, CP nội 

bộ) 

TỶ LỆ 

SO KH 

(%) 

TỶ LỆ 

SO CK 

(%) 

1 Doanh thu thuần 172,375,225,188 131,316,508,156 305,983,272,750 76.18 42.92 

2 Giá vốn hàng bán 239,269,553,243 332,323,270,826 284,907,084,384 138.89 116.64 

3 
Lợi nhuận gộp từ hoạt động 

bán hàng 
-66,894,328,055 -201,006,762,670 21,076,188,366 - - 

4 
Doanh thu hoạt động tài 

chính 
75,378,191,965 66,138,837,923 88,351,127,605 87.74 74.86 

5 Chi phí tài chính 145,543,800 347,797,020 129,708,079 238.96 268.14 

6 Chi phí bán hàng 7,567,020,260 6,798,699,727 10,921,241,712 89.85 62.25 

7 Chi phí quản lý 26,060,017,506 45,718,841,890 28,782,613,699 175.44 158.84 

8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD -25,288,717,656 -187,733,263,384 69,593,752,481 - - 

9 Thu nhập khác 447,845,432 6,330,335,475 3,125,200,866 1413.51 202.56 

10 Chi phí khác 159,127,776 61,063,284 2,534,885,594 38.37 2.41 

11 Lợi nhuận khác 288,717,656 6,269,272,191 590,315,272 2171.42 1062.02 

12 
Tổng LN kế toán Trước 

Thuế 
-25,000,000,000 -181,463,991,193 70,184,067,753 - - 

13 Chi phí thuế TNDN - - 9,146,001,894 - - 

14 Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN -25,000,000,000 -181,463,991,193 61,038,065,859 - - 
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 Thực hiện lợi nhuận năm 2020 (Loại trừ các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch): 

STT DANH MỤC NĂM 2020 

I Thực hiện lợi nhuận cả năm 2020 -181,463,991,193 

II Các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch 131,607,967,268 

1 Truy thu tiền thuê đất  KTNN KV XIII - CVĐS và KSPT 104,158,511,845 

   + Giảm CP KS Phú Thọ 915 đường 3/2 - 544,966,968 

   + Giảm CP CV nước theo thông báo CCQ11 - 1,093,697,016 

  102,519,847,861 

2 Truy thu tiền thuê đất CCTQ 11 - CVĐS - 79 - 83 HB 1,286,757,180 

3 
Truy thu tiền thuê đất CCTQ 11 - KS Phú Thọ 915 đường 

3/2 
798,725,360 

4 Truy thu tiền thuê đất CCTQ 11 - Công viên nước 
1,093,697,016 

4,588,003,000 

5 Truy thu tiền thuê đất CCT Cần Giờ Vàm Sát 1,063,615,833 

6 Lãi tiền lợi nhuận chậm nộp về TCT 12,652,068,169 

7 Tiền cổ tức CVN nộp về TCT 7,605,252,849 

III 
Thực hiện lợi nhuận cả năm 2020 loại trừ các chi phí 

phát sinh ngoài kế hoạch 
-49,856,023,925 

IV 
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: - 25,000,000,000 đồng.  

Vậy thực hiện lợi nhuận cả năm lỗ hơn so với kế hoạch : 24,856,023,925 đ 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020: 

- Trong năm 2020, công ty đang gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu tài 

chính được ĐHĐCĐ giao. Doanh thu thuần thực hiện (đã loại trừ doanh thu nội bộ) đạt 

131,317 tỷ đồng, đạt 76,18% so với kế hoạch và bằng 42,92% so với cùng kỳ năm 

2019. Mặc dù chỉ tiêu doanh thu không đạt được kế hoạch nhưng Ban điều Hành đã cố 

gắng tiết giảm nhiều chi phí cũng như tìm kiếm nhiều đối tác hợp tác trong các đơn vị 

để tăng hiệu quả kinh doanh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tình hình kinh doanh của 

công ty trải qua 4 giai đoạn chính như sau: 

Giai đoạn 1: Kinh doanh Tết Canh Tý 
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- Thông tin về dịch bệnh tuy đã xuất hiện trước Tết Canh Tý, nhưng giai đoạn này 

thông tin chưa nhiều. Đến mùng 3 Tết thì dịch bệnh được báo đài đăng tải nhiều trên 

mạng xã hội và trên các trang báo chính thống, nên ảnh hưởng đến tình hình kinh 

doanh đợt cao điểm Tết của Đầm Sen. Lượng khách trong 10 ngày Tết giảm 35% so 

với cùng kỳ, dẫn đến doanh thu thuần giảm 31%, xấp xỉ 10,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 

Tết Kỷ Hợi. 

Giai đoạn 2: Dịch bệnh bùng phát từ sau Tết Canh Tý đến hết tháng 6 

- Từ sau Tết Canh Tý, tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp và bùng phát mạnh 

nên các đơn vị trong công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh. 

- Công ty đã phải đóng cửa hầu hết các đơn vị kinh doanh theo các chỉ thị của Chính 

Phủ và của Thành Phố về phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội. Cụ thể như sau: 

ĐƠN VỊ  
NGÀY NGƯNG 

HOẠT ĐỘNG 

NGÀY HOẠT 

ĐỘNG TRỞ LẠI 

CVVH Đầm Sen 
- Ngưng kinh doanh do lượng 

khách dưới 101 khách. 
18/03/2020 31/03/2020 

   + Cà phê Vườn Đá 

   + Nhà hàng Thủy 

Tạ 

- UBND TP.HCM có ý kiến chỉ 

đạo trong công văn số 

1049/UBND - TH 

24/03/2020 31/03/2020 

CVVH Đầm Sen 

- Đơn vị ngưng kinh doanh thực 

hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 

số 16/CT - TTg của Thủ Tướng 

Chính Phủ 

01/04/2020 22/04/2020 

CVVH Đầm Sen - Thực hiện theo chỉ thị số 19/CT 

- TTg của Thủ Tướng Chính Phủ 

 09/05/2020 

   + Cà phê Vườn Đá  25/04/2020 

KS Ngọc Lan 
- Đơn vị ngưng kinh doanh do 

không có khách lưu trú 
16/03/2020  

KS Phú Thọ 

- Đơn vị đã ngưng kinh doanh 

massage theo chỉ thị của UBND 

TP.HCM (công văn số 

905/UBND - VX) 

16/03/2020 31/03/2020 
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- Ngưng kinh doanh tất cả các bộ 

phận để thực hiện giãn cách xã 

hội theo chỉ thị số 16/CT - TTg 

của Thủ Tướng Chính Phủ 

01/04/2020 29/04/2020 

Vàm Sát 

- Đơn vị ngưng kinh doanh theo 

chỉ thị số 1152/UBND - VX của 

UBND TP.HCM 

28/03/2020 31/03/2020 

- Đơn vị ngưng KD thực hiện 

giãn cách xã hội theo chỉ thị số 

16/CT - TTg của Thủ Tướng 

Chính Phủ. 

01/04/2020 29/04/2020 

Đầm Sen Travel 

- Đơn vị ngưng kinh doanh thực 

hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 

số 16/CT - TTg của Thủ Tướng 

Chính Phủ 

01/04/2020 22/04/2020 

- Sau khi thực hiện giãn cách xã hội, các đơn vị trong công ty đã gặp rất nhiều khó khăn 

trong kinh doanh do học sinh đi học trở lại làm cho hoạt động vui chơi giải trí bị đình 

trệ trong tháng 5 và tháng 6, dẫn đến doanh thu quý II sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. 

Giai đoạn 3: Dịch bệnh được kiểm soát 

- Ngày 01/07/2020, Đầm Sen chính thức hoạt động trở lại 7 ngày trong tuần để chuẩn bị 

cho đợt kinh doanh hè. 

- Tình hình kinh doanh trong tháng 7 khởi sắc, do học sinh đã bắt đầu nghỉ hè, Đầm Sen 

cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hè hấp dẫn để thu hút du khách đến vui chơi 

tại công viên. Đồng thời, cho ra mắt vé trọn gói Đầm Sen Special được tham quan vui 

chơi tại 2 công viên. Các đơn vị đẩy mạnh kinh doanh, có những biện pháp tối ưu để 

kích cầu khách hàng, làm cho doanh thu và lợi nhuận tăng so với kế hoạch, dẫn đến 

lũy kế 7 tháng đầu năm công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
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Stt Chỉ tiêu 
KH tháng 7 

năm 2020 

TH tháng 7 

năm 2020 

KH 7 tháng 

năm 2020 

TH 7 tháng năm 

2020 

TH T7 

KH T7 

(%) 

TH 7T 

KH 7T 

(%) 

1 
Doanh thu 

thuần 
20,345,463,108 21,839,807,609 83,769,229,720 86,420,268,728 107.34 103.16 

2 

Doanh thu 

thuần (Đã loại 

trừ doanh thu 

nội bộ) 

19,937,463,108 21,254,118,062 81,952,366,084 84,335,979,860 106.60 102.91 

3 

LN trước thuế 

TNDN (không 

loại trừ các 

khoản truy thu) 

3,088,713,669 4,522,059,013 (27,925,872,279) (140,185,795,306) 146.41 19.92 

4 

LN trước thuế 

(đã loại trừ các 

khoản truy thu) 

3,088,713,669 5,014,956,702 (27,925,872,279) (23,070,721,738) 162.36 121.04 

- Tuy nhiên, vào những ngày cuối tháng 7 thì dịch bệnh đã tái bùng phát trở lại làm cho 

lượng khách sụt giảm mạnh và từ 0h ngày 31/07/2020 Ủy ban Nhân Dân Thành Phố 

đã ra công văn khẩn số 2869/UBND - VX về việc không tập trung quá 30 người và 

đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường,... làm cho tình hình 

kinh doanh của các đơn vị trong công ty nói riêng và ngành dịch vụ du lịch nói chung 

lại tiếp tục rơi vào khó khăn. 

Giai đoạn 4: Giai đoạn “Bình thường mới” (Giai đoạn này có 3 đợt tái 

bùng phát dịch) 

 Đợt 1: 

- Từ đầu tháng 8 dịch bệnh tái bùng phát trở lại, diễn biến ngày càng phức tạp, dẫn đến 

ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý khách hàng, tình hình kinh doanh diễn biến theo chiều 

hướng xấu: lượng khách tham quan công viên sụt giảm mạnh; lượng bàn tiệc nhà hàng 

Thủy Tạ đã bị dời do có chỉ thị của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố nói trên; hầu hết các 

tour tham quan Đầm Sen, Vàm Sát, dịch vụ lữ hành nội địa đã bị hủy hoặc dời qua các 

tháng hết dịch;... 

- Từ ngày 06/08/2020, Công viên Đầm Sen chỉ hoạt động vào 2 ngày cuối tuần. 
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- Từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 11 dịch bệnh đã được kiểm soát trở lại nên kể từ ngày 

21/09/2020 Đầm Sen chỉ ngưng hoạt động vào thứ 3 hàng tuần. 

 Đợt 2: 

- Vào cuối tháng 11, dịch bệnh tái bùng phát và đã được kiểm soát. Tuy nhiên, cũng 

gây ảnh hưởng đến tâm lý vui chơi khách hàng, hàng loạt các tour tham quan Đầm 

Sen, Vàm Sát hầu hết đã bị hủy hoặc dời lại, lượng phòng ngủ giảm mạnh, gây ảnh 

hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty. 

 Đợt 3: 

- Vào cuối tháng 12/2020, ở khu vực Đông Nam Á tại Thái Lan đang bùng phát dịch 

Covid - 19, thì ở Việt Nam do một số đối tượng nước ngoài nhập cư trái phép đã làm 

cho dịch bệnh tái bùng phát, tuy nhiên đã được kiểm soát. Hiện nay, người dân đang 

sống trong giai đoạn bình thường mới. 

Trước tình hình kinh tế nói chung do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban điều hành 

công ty đã đưa ra những chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh như sau: 

 Tiết giảm tối đa chi phí. 

 Thực hiện chính sách “Thắt lưng buộc bụng”: tạm ngưng kinh doanh các đơn 

vị dưới “ngưỡng ngừng hoạt động”; Tính toán lại các phương án làm việc và 

thời gian kinh doanh để tiết giảm chi phí lương; Tiết giảm tối đa chi phí, 

giảm quy mô hoặc hủy hết các sự kiện trong thời gian dịch bệnh. 

 Giữ ổn định tổ chức, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho CBNV. 

 Tiến hành song song 2 việc: giãn tiến độ đầu tư những công trình chưa cần 

gấp. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư sữa chữa, hợp tác kinh doanh những 

công trình để đưa vào hoạt động sau dịch bệnh. 

 Trong giai đoạn thực hiện “Giãn cách xã hội” các đơn vị trong công ty cũng 

đã tìm kiếm doanh thu, vẫn giữ cho đơn vị duy trì hoạt động như: ra mắt các 

món ngon phục vụ tận nhà; Thực hiện xe bán lưu động đặt tại Cà phê Vườn 

Đá để bán take away; Bán vé máy bay;... 

 Ban hành nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng trong hệ thống Saigontourist, 

tham gia chiến dịch khuyến mãi kích cầu của Sở Du Lịch TP HCM. 

 Đẩy mạnh hợp tác kinh doanh (đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Laser - 

Nhạc nước với Công ty Alta) và đang xúc tiến triển khai Đầm Sen Square 

với Công ty Ziuka. 
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Toàn công ty luôn đẩy mạnh công tác bán hàng. Với bối cảnh cạnh tranh ngày càng 

cao, Công ty đã và đang đẩy mạnh các kênh bán hàng như sau: 

 Bán quảng cáo: Quy hoạch vị trí và giá quảng cáo tại công viên Đầm Sen. 

 Hợp tác bán vé Đầm Sen, cho thuê mặt bằng tổ chức sự kiện,... 

 Bán hàng trên các kênh online: các đợt bán vé trọn gói Đầm Sen và cà phê Vườn Đá 

trên Hotdeal, Bán phòng khách sạn Phú Thọ trên Tiki,... 

 Hợp tác với VNPAY, MOMO: mở rộng hình thức thanh toán online cho cà phê Vườn 

Đá.  

 Khai thác các nguồn tài trợ: chào mời các đối tác tài trợ cho các sự kiện của công ty, 

đổi lại bằng quyền lợi quảng cáo trên các trực quan - gian hàng… 

2. Tổ chức và nhân sự : 

 Tổng Giám đốc : 
Họ và tên :    Nguyễn Quốc Anh  

Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  03/10/1966 

Nơi sinh :   Q. Ba Đình Hà Nội  

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Bạc Liêu. 

Địa chỉ thường trú :   69A đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An, phường 26, 

quận Bình Thạnh, TpHCM. 

Số điện thoại :    0903823456 

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân Luật kinh tế  

Quá trình công tác : 

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

+ Từ 8/1992 – 6/1995  Cán bộ pháp chế Công ty Du Lịch Sài Gòn 

+ Từ 7/1995 – 12/1995 Trưởng phòng kinh doanh tiếp thị Khách sạn Quê Hương 

– Sài Gòn tourist. 

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

tourist. 

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

tourist. 

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

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

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

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

Thọ. 

Số cổ phần sở hữu  :  7.500 cổ phần  

Số cổ phần đại diện   19.820.228 cổ phần  

 Phó Tổng Giám đốc :  

Họ và tên :    Hoàng Văn Bá  
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Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  11/12/1972  

Nơi sinh :   Nghệ An 

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Nghệ An 

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

Số điện thoại :    0983017317   

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   

Quá trình công tác : 

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

                        thông vận tải (Tracodi).   

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

     Thọ.  

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

                          DVDL Phú Thọ.  

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

                         DVDL Phú Thọ.  

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

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

Số cổ phần sở hữu  :  7.000 cổ phần 

 Phó Tổng Giám đốc :  

Họ và tên :    Lê Song Trọng Chinh  

Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  15/4/1975 

Nơi sinh :    TPHCM 

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Tiền Giang  

Địa chỉ thường trú :   Số 1 đường số 1, KP3, Phường Thảo Điền, Quận 2, 

TPHCM. 

Số điện thoại :    0901887696 

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn :  Thạc sĩ Tài chính     

Quá trình công tác : 

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

     dự án mở rộng và nâng cấp đường Hùng Vương  

     thuộc Công ty Đầu tư và Dịch vụ TpHCM 

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

               Sơn. 

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

+ Từ 2011 - 2014  Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Đầu tư IMG. 

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

Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng (ECI Saigon). 

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

Thọ.  

  Số cổ phần sở hữu  :  không có 

 Phó Tổng Giám đốc :  
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Họ và tên :    Dư Hữu Danh  

Giới tính :    Nam  

Ngày, tháng, năm sinh :  21/1/1961 

Nơi sinh :    TPHCM 

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    An Giang  

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

Nhuận, TpHCM.  

Số điện thoại :   0903804816     

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn  Đại học quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác : 

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

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

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

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

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

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

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

+  Từ 4/2002 - 6/2005 :  Giám đốc Cty CP DVDL Mêkông. 

+ Từ 7/2005 - 9/2006 :  Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Cty CP DVDL   

               Mêkông. 

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

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

               MTV. 

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

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

                         Tourist. 

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

              MTV. 

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

              Thọ. 

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

                        Thọ.  

Số cổ phần sở hữu  :  7.200 cổ phần  

 Kế toán trưởng  :  

Họ và tên :    Nguyễn Thị Nguyên  

Giới tính :    Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh :  28/10/1968 

Nơi sinh :    Hải Dương  

Quốc tịch :    Việt Nam 

Dân tộc    Kinh  

Quê quán    Long An 

Địa chỉ thường trú :   28/13 CX Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TpHCM 

Số điện thoại   : 0908838468     

Trình độ Văn hóa :   12/12 

Trình độ chuyên môn  Đại học quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác : 
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+ Từ 10/1989 - 11/1992 :  Nhân viên Phòng Kế hoạch Nhà hàng Á Đông. 

+ Từ 12/1992-1/1996 :  Tiếp tân, Quản đốc Khách sạn Kim Thành thuộc  

     Nhà hàng Á Đông. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

               MTV DVDL Phú Thọ. 

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

               Phú Thọ. 

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

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

Số cổ phần sở hữu  :  12.400 cổ phần 

- Những thay đổi trong ban điều hành: không 

- Số lượng cán bộ, nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người 

lao động: 

 Số lương cán bộ nhân viên công ty bình quân năm 2020 là  : 538 người. 

 Chính sách đối với người lao động: 

Chính sách đối với NLĐ : 

 

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

phổi, …). 

- Tổ chức nấu bữa ăn giữa ca cho người lao động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

thẩm. 

- Trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động,… cho từng vị trí công tác. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức an toàn,… cho người lao 

động. 

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

a) Các khoản đầu tư lớn: không có . 

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

4. Tình hình tài chính : 

a) Tình hình tài chính : 

                                                                                                       ĐVT : đồng 

Chỉ tiêu Từ 01/01/2019     

đến 31/12/2019 

Từ 01/01/2020     đến 

31/12/2020 

(%) 2020/2019 

Tổng giá trị tài sản 1.381.989.576.915 1.132.593.346.791 

 

81,95 

Doanh thu thuần 305.983.272.750  131.316.508.156 42,92 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 

69.593.752.481  -187.733.263.384 -269,76 

Lợi nhuận khác  590.315.272  6.269.272.191 1.062,02 

Lợi nhuận trước thuế 70.184.067.753  -181.463.991.193 -258,55 
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Lợi nhuận sau thuế 61.038.065.859  -181.463.991.193 -297,30 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 5%   

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

 

Chỉ tiêu Từ 01/01/2019     

đến 31/12/2019 

Từ 01/01/2020     

đến 31/12/2020 

Ghi chú 

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

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn  
13,91 10,76 

 

+ Hệ số thanh toán nhanh  
13,84 10,71 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  
4,46 5,07 

 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
4,67 5,34 

 

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

+ Vòng quay hàng tồn kho  
74,46 90,71 

 

+ Vòng quay Tổng tài sản  
0,22 0,10 

 

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

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 

19,95 -138,19 
 

Chỉ tiêu Từ 01/01/2019     

đến 31/12/2019 

Từ 01/01/2020     

đến 31/12/2020 

 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 4,62 -16,88  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
4,42 -16,02 

 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

22,74 -142,96 
 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (đến 31/12/2020): 
a) Cổ phần :  

- Số cổ phần phát hành     : 118.684.000 cổ phần 

- Số cổ phần tư do chuyển nhượng   :   89.790.180 cổ phần 

- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng  :    28.893.820 cổ phần  

- Mệnh giá cổ phiếu    : 10.000 đồng/CP  

b) Cơ cấu cổ đông:  

- Cơ cấu cổ đông : 

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

(%) 

1 Cổ đông Nhà nước 58.155.160 49.00 

2 Cổ đông Chiến lược 41.489.425 34.96 

3 Cổ đông ngoài + CBNV 19.039.415 16.04 

 Cộng : 118.684.000 100.00 

- Cổ đông là tổ chức :  
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STT Tên cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu (%) 

1 Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - 

TNHH MTV 

58.155.160 49.00 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM 

HOLDING 
41.489.425 34.96 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  

KHOÁN TIỀN PHONG 
61.800 0.05 

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ : không . 

e) Các chứng khoán khác: không có.  

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

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

vụ chính của tổ chức trong năm 2020 : 

 Do đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty là : vui chơi giải trí, nhà hàng, khách 

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

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

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

6.2. Tiêu thụ năng lượng : 
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : - Bình quân trong năm Công ty sử dụng điện 

năng : 3.434.290 kw, giá trị :10.047.276.031đ 
- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp : 3.298.346 kw, giá trị : 9.625.966.830đ. 
- Năng lượng tiêu thụ gián tiếp : 135.944 kw, giá trị :421.309.201đ 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả 

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

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

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

6.3. Tiêu thụ nước :  

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng  
Các công ty cung cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chi Minh. Lượng nước sử dụng năm 

2020 là 15.551 m3 , giá trị là 317.996.910đ. 
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng : không có 

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

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

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

môi trường. 

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

trường : không có. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động : 

a) Số lượng lao động bình quân  : 538người . 

Mức lương bình quân:   7.045.711 đồng/người/ tháng 

Thu nhập bình quân:      7.790.680 đồng/người/ tháng 

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

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

phổi, …). 

- Tổ chức nấu bữa ăn giữa ca cho người lao động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

thẩm. 
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- Trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động,… cho từng vị trí công tác. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức an toàn,… cho người lao 

động. 
 

c/- Hoạt động đào tạo người lao động: 

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm: (2020) 

Số giờ đào tạo trung bình cho mỗi nhân viên theo giới tính 

Mỗi nhân viên 20 

Mỗi nhân viên nam 21 

Mỗi nhân viên nữ 18 

Số giờ đào tạo trung bình mỗi nhân viên theo phân loại nhân viên  

Quản lý cấp cao 3 

Quản lý cấp trung 21 

Nhân viên  21  

- Các chương trình phát triển năm 2020: 

TT Nội dung 

1 Sinh hoạt chuyên đề về "Tương tác khách hàng trên các trang mạng xã hội" 

2 Triển khai hạ tầng ảo hóa Microsoft Azure 

3 
Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố về chính sách 

lao động, việc làm, an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp 

4 

Cập nhật điểm mới của Bộ luật lao động có hiệu lực từ 1/1/2021, Hướng dẫn 

xây dựng hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động mới, Giải quyết tranh chấp 

lao động, Xây dựng thỏa ước lao động 

5 Content Marketing 

6 Copywriter 

7 Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  

8 Tham dự tập huấn, phổ biến pháp luật về lao động năm 2020  

9 Cập nhật luật doanh nghiệp sửa đổi, luật đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2021 

10 Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 - Khóa đào tạo kỹ thuật số căn bản 

11 Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 - Khóa đào tạo kỹ thuật số trung và cao cấp 

12 Bếp Việt Nam 

13 
Nâng cao năng lực quản lý năng lượng theo chương trình hồ trợ doanh nghiệp 

năng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo của TP.HCM năm 2020 

14 Nghiệp vụ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 

15  kỹ năng tổ chức tour trekking  

16 Đấu thầu qua mạng  

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

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

phương phát động.  
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III/- Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  

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

  Lợi nhuận sau thuế  năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019, chủ yếu do : 

- Doanh thu chỉ đạt 42,9% so với cùng kỳ, giảm 174.666.764.594 đ do ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19  (Doanh thu năm 2019 = 305.983.272.750 đ, doanh thu năm 2020 = 

131.316.508.156 đ ).     

- Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 74,8% so với cùng kỳ, giảm 22.212.289.682 đ. 

- Chi phí tiền thuê đất tăng 127.039.980.989 đ so với cùng kỳ . 

(Chi phí tiền thuê đất năm 2019 = 29.507.811.944đ, chi phí tiền thuê đất năm 2020 = 

161.135.795.933đ); Trong đó tiền thuê đất truy thu từ 2016 đến 2019 là 

111.350.646.249đ. 

- Phát sinh khoản phải trả  theo Báo cáo KTNN KV XII về Tổng Cty DL Sài Gòn là  

20.257.321.018đ. 

Tổng cộng tiền thuê đất truy thu và các khoản phát sinh là 131.607.967.267đ.       

(Nếu loại trừ các chi phí truy thu phát sinh nêu trên là 131.607.967.267đ, thì lợi 

nhuận kinh doanh  năm 2020 là :  - 49.856.023.926đ.)          

So sánh thực hiện năm 2020 với kế hoạch năm 2020:  
                                                                                                         ĐVT: đồng 

TT CHỈ TIÊU 

KẾ HOẠCH 

NĂM 2020 

(loại trừ DT,CP 

nội bộ) 

THỰC HIỆN 

NĂM 2020 

(loại trừ DT,CP 

nội bộ) 

Tỷ lệ (%) 

1 
Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung câp dịch vụ  172.375.225.188 131.316.508.156  76,18 

2 Giá vốn hàng bán 239.269.553.243 332.323.270.826  138,89 

3 

Lợi nhuận gộp về bán hàng 

và cung câp dịch vụ  -66.894.328.055 -201.006.762.670   

4 

Doanh thu hoạt động tài 

chính 75.378.191.965 66.138.837.923  87,74 

5 Chi phí tài chính 145.543.800  347.797.020  238,96 

6 Chi phí bán hàng 7.567.020.260 6.798.699.727  89,85 

7 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 26.060.017.506 45.718.841.890  175,44 

8 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh -25.288.717.656 -187.733.263.384   

9 Thu nhập khác 447.845.432 6.330.335.475  1.413,51 

10 Chi phí khác 159.127.776 61.063.284  38,37 

11 Lợi nhuận khác 288.717.656  6.269.272.191  2.171,42 

12 

Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế -25.000.000.000 -181.463.991.193   
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13 

Chi phí thuế TNDN hiện 

hành    

14 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp -25.000.000.000 
-181.463.991.193 

 

 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản 

                                                                                                                          ĐVT: đồng 
Chỉ tiêu Tại ngày 

31/12/2019 

Biến động trong 

năm 

Tại ngày 

31/12/2020 

Tài sản ngắn hạn 822.589.636.313 -232.129.547.765 590.460.088.548 

Tiền và tương đương tiền 9.658.948.366 -4.260.152.397 5.398.795.969 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 741.000.000.000 -276.500.000.000 464.500.000.000 

Phải thu ngắn hạn 60.761.350.295 32.999.693.587 93.761.043.882 

Hàng tồn kho 4.488.561.693 -1.650.217.898 2.838.343.795 

Tài sản ngắn hạn khác 6.680.775.959 17.281.128.943 23.961.904.902 

Tài sản dài hạn 559.399.940.602 -17.266.682.359 542.133.258.243 

Phải thu dài hạn 5.878.656.948 7.082.796.051 12.961.452.999 

Tài sản cố định 164.571.931.915 -27.651.945.914 136.919.986.001 

Tài sản dở dang dài hạn 10.636.527.857 17.699.126.982 28.335.654.839 

Đầu tư tài chính dài hạn 299.770.928.865 -1.547.797.020 298.223.131.845 

Tài sản dài hạn khác 78.541.895.017 -12.848.862.458 65.693.032.559 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.381.989.576.915 -249.396.230.124 1.132.593.346.791 

b) Tình hình nợ phải trả 

 ĐVT: đồng 
Chỉ tiêu Tại ngày 

31/12/2019 

Biến động trong 

năm 

Tại ngày 

31/12/2020 

Nợ ngắn hạn 59.122.685.512 -4.256.632.321 54.866.053.191 

Nợ dài hạn 2.567.942.000 -60.942.000 2.507.000.000 

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ 61.690.627.512 -4.317.574.321 57.373.053.191 

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

- Tái cơ cấu sắp xếp, rút gọn bộ máy nhân sự. 

- Chính sách thưởng trong kỳ lương: chi thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch doanh thu 

và lợi nhuận trước thuế trong kỳ chi lương hàng tháng cho bộ phận/ tổ đội/ đơn vị; 

Điều chỉnh đối tượng có ảnh hưởng kết quả kinh doanh phù hợp hơn, nhằm nâng cao 

trách nhiệm của các cấp quản lý. 

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

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

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

luật: chấm điểm hàng tháng và trừ điểm nếu vi phạm các qui định, nội quy công ty). 

- Người lao động hưởng lương theo ngày làm việc thực tế (do ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid -19, các đơn vị tạm ngưng hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của UBND Tp. 

HCM, Công viên Đầm Sen chỉ kinh doanh 3 ngày cuối tuần,…). 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai : 

Công ty đề ra các biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đăng ký cho năm 2021 

như sau: 
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Biện pháp về kinh doanh – tiếp thị : 

Tổ chức sự kiện kinh doanh: 

- Tổ chức các sự kiện kinh doanh vẫn là giải pháp quan trọng của Đầm Sen, để hoàn 

thành kế hoạch được giao. Định hướng sự kiện 2021 như sau: 

 Giảm quy mô sự kiện từ tháng 1 đến tháng 5 vì dự kiến tình hình dịch bệnh vẫn 

còn ảnh hưởng. 

 Tổ chức sân chơi cho các câu lạc bộ để hoạt động thường xuyên: acoustic, ván 

trượt, patin, ca nô mô hình, xe cổ, thú cưng…. 

 Tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức các sự kiện kinh doanh 

trên cơ sở không tốn phí hoặc chỉ hỗ trợ 1 phần chi phí. 

- Các hạng mục sự kiện dự kiến triển khai trong năm 2021: 

THỜI GIAN NỘI DUNG SỰ KIỆN ĐỀ XUẤT 

THÁNG 1 - Tết Dương lịch 2021: khai trương 

Laser - Nhạc nước. 

- Công viên phối hợp với các đối 

tác thực hiện. 

THÁNG 2 - Ngày hội Valentine. 

- Tết Tân Sửu năm 2021. 

- Công viên tự thực hiện. 

- Công viên phối hợp với các đối tác 

thực hiện. 

THÁNG 3 - Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 

 

- Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Công viên phối hợp với HLH Phụ 

Nữ quận 11 thực hiện. 

- Công viên phối hợp với quận 

đoàn, đoàn thanh niên TCT và một 

số trường thực hiện. 

THÁNG 4 - Giỗ Tổ Hùng Vương “Hướng về đất 

Tổ”. 

     + Chương trình Lễ Giỗ Quốc Tổ 

Hùng Vương. 

     + Hội thi gói bánh chưng. 

- Sự kiện 30/4 & 1/5: Tập trung tổ chức 

sự kiện trên hồ quảng bá chương trình 

Laser - Nhạc nước, pháo hoa. 

- Ủy ban mặt trận các quận lân cận: 

Q11, Q10, Q5, Tân Phú, Bình Tân, 

Bình Chánh,… 

 

- Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Q11. 

- Công viên phối hợp với các đối tác 

thực hiện. 
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THÁNG 5 - Ngày hội y tế công cộng TP.HCM - Hội y tế công cộng TP.HCM 

THÁNG 6,7,8: 

Hoạt động hè 

- Quốc tế thiếu nhi. 

- Khai mạc sách trao tay lần thứ 13. 

- Tổ chức cuộc thi trang trí “Check in hè 

năm 2021”. 

- Ngày Nhà Báo VN 21/06/2021. 

- Tổ chức giải đấu Rubix Thành Phố. 

- Lễ hội đường phố. 

- Giải đấu Patin Thành Phố. 

- Tuần lễ văn hóa ẩm thực chay. 

- Công viên thực hiện. 

- Sở GD & ĐT TP.HCM 

- Công viên thực hiện. 

 

- Hội nhà báo TP.HCM 

- Công viên thực hiện. 

- Công viên thực hiện. 

- Sở văn hóa thể thao TP. 

- Phối hợp với hội Phật Giáo VN. 

THÁNG 9 - Sự kiện chào mừng Quốc Khánh 

02/09/2021. 

- Sự kiện Tết Trung Thu. 

- Các chương trình Trung Thu của ban 

ngành đoàn thể. 

- Công viên thực hiện. 

 

- Công viên thực hiện. 

- Ban ngành đoàn thể. 

THÁNG 10 - Tổ chức các hoạt động chào mừng 

Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2021. 

- Lễ hội bia “Đầm Sen Brew & Grill 

Party” lần 4. 

- Ngày hội Halloween. 

- Phối hợp với HLH Phụ Nữ TP và 

HLH Phụ Nữ quận 11. 

- Công viên thực hiện. 

 

- Công viên thực hiện. 

THÁNG 11 - Các hội thi chào mừng ngày Nhà Giáo 

Việt Nam 20/11/2021.  

- Chương trình “Ước mơ của Thúy”. 

- Sở giáo dục và đào tạo TP phối hợp 

với công viên thực hiện. 

- Phối hợp với Báo Tuổi Trẻ. 

THÁNG 12 - Chương trình Xuân Chiến Sĩ kỷ niệm 

ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2021. 

- Sự kiện Noel – Tết dương lịch. 

- Công viên phối hợp với Bộ tư lệnh 

quân khu 7 thực hiện. 

- Công viên phối hợp với các đối tác 

thực hiện. 

Đẩy mạnh công tác Sales - Marketing: 

Xây dựng chính sách giá hợp lý và linh hoạt, bán hàng chủ động, chuyển đổi số: 

 Tại Đầm Sen:  

- Xây dựng nhiều chính sách giá linh hoạt và đa dạng các chính sách khuyến mãi để thu 

hút du khách đên tham quan Đầm Sen. 
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- Đẩy mạnh ưu đãi dành cho khách đặt tiệc tại Nhà hàng Thủy Tạ, áp dụng chính sách 

kích cầu nội bộ, hoa hồng cho người giới thiệu tiệc, thưởng cho nhân viên bán vượt chỉ 

tiêu tiệc,… 

- Làm Set Menu dành cho khách vãng lai, set menu cho khách đoàn, voucher Buffet xem 

laser - nhạc nước…để kết hợp bán trên các kênh bán deal nhà hàng: Hotdeal, Foody, 

TiKi, Now Table,… 

- Phòng giáo dục trải nghiệm phong phú thêm chương trình giáo dục như: động vật, thực 

vật, cơ khí, tương tác ảo,…  

- Tập trung sale các sản phẩm sau: 

 Sale quảng cáo: Hợp tác kinh doanh các pano LED quanh công viên, tại Đầm 

Sen Square, bán quảng cáo trên màn hình nước,… 

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

phẩm, Sale gian hàng, cho thuê sân khấu tại Đầm Sen Square,... 

 Khai thác tài trợ cho các sự kiện, tài trợ cho đầm Sen Square. 

- Chuyển đổi số: đẩy mạnh bán hàng online và chấp nhận thanh toán với các đơn vị 

Fintech: VNPAY, MOMO, PAYOO,… 

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

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

năm,… 

 Tại khách sạn Phú Thọ: 

- Liên kết với các đơn vị lữ hành, khách sạn trong hệ thống Sài Gòn Tourist đưa khách 

tỉnh về. 

- Chính sách giá linh hoạt: giảm giá mùa thấp điểm, giá giảm sau 22h, giá combo,… 

- Chính sách chi hoa hồng cho hướng dẫn, các tài xế xe khách, taxi đưa khách vãng lai 

tới. 

 Tại Trung tâm điều hành du lịch Đầm Sen: 

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

- Tập trung dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

- Ban hành các chính sách để linh động trong chính sách giá. 

- Bán sản phẩm mới: tour tham quan Đầm Sen kết hợp xem Nhạc nước; Tour Giáo dục 

trải nghiệm tại Đầm Sen; tour mới “Con đường tình báo biệt động nội đô Sài Gòn”;… 

Công tác Marketing: 
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- Tiếp tục chiến lược “Content Marketing” nhằm xây dựng hình ảnh Đầm Sen mới hơn 

trong nhận thức của khách hàng: tăng cường sản xuất video clip, bài PR renew sản 

phẩm: vườn hoa, cảnh quan, trò chơi, dịch vụ ăn uống,... 

- Tham gia tiếp thị, quảng bá dịch vụ ẩm thực trong các sự kiện, lễ hội do Đầm Sen tổ 

chức và các sự kiện bên ngoài. 

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

backrop tại mỗi điểm đến. 

- Khai thác quảng cáo cho các nhãn hàng trên màn hình nước. 

- Tại nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen: đẩy mạnh quảng cáo làm mới nghi thức lễ tiệc đưa các 

clip Cô Dâu Chú Rể lên trên màn hình nước.  

Biện pháp tối ưu hóa lợi nhuận: 

- Song song với nhiệm vụ tăng doanh thu, công ty tập trung vào công tác kiểm soát chi 

phí để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận như: CP nguyên vật liệu, CP mua sắm tài sản - hàng 

hóa, CP lương, CP xây dựng cơ bản,… 

Công tác đầu tư: 

- Trong năm 2021, chủ yếu triển khai những hạng mục đã lập từ năm 2020 và tập trung 

cho  công trình lớn của Đầm Sen là Băng Đăng. 

Tái cơ cấu công ty: 

- Sáp nhập bộ máy quản lý: một số phòng ban công ty sẽ sáp nhập với phòng ban công 

viên Đầm Sen nhằm tăng hiệu suất hoạt động, triển khai nhanh hơn những quyết sách 

của ban Tổng giám đốc, tinh gọn bộ máy. 

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

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

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

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...) 

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

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

 Năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách cho người lao động đúng theo quy định của Nhà nước. 

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

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

hoạt động ở địa phương như : phong trào thể dục thể thao, an sinh xã hội, hỗ trợ các chương 

trình do địa phương phát động và Ban ngành Thành phố   

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty : 

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

giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 
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 Năm 2020, Công ty luôn tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ môi trường, 

không gây ô nhiễm ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường trong khu vực. Công ty thường 

xuyên các biện pháp bảo vệ môi trường như : bảo trì các thiết bị, trồng và chăm sóc cây xanh 

để cải thiệt khí hậu, sử dụng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với 

môi trường.     

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

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được quy 

định phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát thông qua báo cáo quản trị hàng tháng 

và họp HĐQT hàng quý.  

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

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

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

trong công tác điều hành của Tổng Giám đốc đã được Hội đồng quản trị tổ chức họp 

xem xét, đánh giá và có kết luận chỉ đạo thực hiện.  

- Trong năm 2020 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đẩy đủ các báo cáo, giải trình, công 

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

- Năm 2020, các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng Ban Tổng Giám đốc 

có trách nhiệm cao và chủ động thực hiện các phương án kinh doanh.   

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

 Dời văn phòng công ty về khuôn viên công viên Đầm Sen.  

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

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

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

V. Quản trị công ty :  

1. Hội đồng quản trị : 

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

STT Thành viên Chức danh Số cổ phần 

sở hữu cá 

nhân 

Số cổ phần 

Đại diện 

Ghi chú 

1 Trần Việt Anh  Chủ tịch Không có 17.053.595  

2 Nguyễn Đông Hòa  Thành viên Không có 19.820.228  

3 Phương Xuân Thụy  Thành viên Không có 34.489.425  
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4 Nguyễn Quốc Anh  Thành viên 7.500 19.820.228  

5 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên Không có 18.514.704  

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị : 

 Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý và lấy ý kiến các 

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

kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định, chiến lược phù hợp với tình hình thực tế 

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

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

 

STT Số Nghị 

quyết/Quyết định  

Ngày Nội dung 

01 
01/2020/HĐQT/NQ 17/01/2020 - Giao Tổng Giám đốc điều chỉnh Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 

2020 theo góp ý của Hội đồng quản trị, trình Hội đồng quản trị 

thông qua. 

- Thống nhất việc di dời Văn phòng Công ty về Công viên Văn 

hóa Đầm Sen.  

- Thông qua tờ trình về việc chi lương tháng 13 năm 2019 cho 

cán bộ nhân viên.  

- Thông qua chủ trương đầu tư khu vui chơi tuyết ICE – SNOW 

FUN PLAY và Băng Đăng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. 

Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành triển khai thực hiện.  

- Thông qua chủ trương đầu tư Nhạc nước và màn hình nước tại 

Công viên Văn hóa Đầm Sen. Hội đồng quản trị cùng với Ban 

Điều hành triển khai thực hiện. 

02 
02/2020/HĐQT/NQ 20/02/2020 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

vào ngày 21/04/2020. 

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 vào ngày 03/04/2020.  

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh 

– Chủ tịch HĐQT thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 đúng quy định.   

- Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản 

trị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành triển khai thực 

hiện.  
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STT Số Nghị 

quyết/Quyết định  

Ngày Nội dung 

03 
03/2020/HĐQT/NQ 27/03/2020 - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020, do tình hình diễn 

biến phức tạp của dịch Covid -19.  

- Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020 vào ngày 21/04/2020. 

- Hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/04/2020. 

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : tháng 6/2020.  

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực 

hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để xin gia 

hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020.   

04 
04/2020/HĐQT/NQ 8/05/2020 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

dự kiến ngày 16/06/2020. 

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 vào ngày 29/05/2020.  

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh 

– Chủ tịch HĐQT thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 đúng quy định. 

05 
06/2020/HĐQT/NQ 01/07/2020 - Thống nhất chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là đơn vị 

kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và 

báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du 

lịch Phú Thọ. 

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

ty TNHH PWC (Việt Nam). 

 

06 
07/2020/HĐQT/NQ 07/07/2020 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ 

thống nhất thông qua các nội dung như sau: 

 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019  : 5% mệnh giá cổ phiếu 

(mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng). 

 Phương thức thanh toán   : Tiền mặt.  

 Ngày đăng ký cuối cùng   : 22/7/2020. 

 Ngày thực hiện chi trả cổ tức   : 10/8/2020. 

07 
08/2020/HĐQT/NQ 22/10/2020 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2020. 

- Giao Tổng Giám đốc báo cáo chi tiết ước thực hiện kết quả 

hoạt động kinh doanh quý 4/2020 và cả năm 2020 trình Hội 

đồng quản trị.  

- Giao Tổng Giám đốc xây dựng Kế hoạch hoạt động kinh doanh 

năm 2021 : doanh thu, chi phí đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh 

doanh trình Hội đồng quản trị thông qua. 
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d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập : 

 Năm 2020 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm 

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

trương, chiến lược kịp thời và hiệu quả.    

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

Năm 2020 các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chưa tham gia các khoán đào tạo về 

quản trị Công ty .  

2. Ban Kiểm soát : 

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

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên :  

- Bà Hồ Thị Ngọc Như - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên 

- Nguyễn Thị Thu Tâm  - Thành viên 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát : 

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

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

kinh doanh của Công ty, cụ thể:  

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

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

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

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

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

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

trong quá trình kiểm toán.  

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

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

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Tham dự các buổi họp của Hội Đồng Quản trị, các buổi họp giao ban tuần và các cuộc họp khác 

để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của công ty; tham gia thảo luận, góp ý. 

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được đề nghị của Hội Đồng Quản trị Công ty thực hiện soát 

xét tình hình hoạt động của Công ty 9 tháng đầu năm 2020 và đã có báo cáo trình Hội Đồng 

Quản trị Công ty vào ngày 10 tháng 11 năm 2020.  
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát:  

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

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

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

STT Mức thù lao Số tiền  

 Hội đồng quản trị 620.400.000 

1 Trần Việt Anh 130.800.000 

2 Nguyễn Quốc Anh 120.000.000 

3 Phương Xuân Thụy 57.600.000 

4 Nguyễn Đông Hòa 120.000.000 

5 Nguyễn Tiến Đạt 120.000.000 

6 Lê Thị Lan Hương 72.000.000 

 Ban Kiểm soát 734.000.000 

1 Hồ Thị Ngọc Như 542.000.000 

2 Vũ Thị Thanh Thủy 96.000.000 

3 Nguyễn Thị Thu Tâm  38.400.000 

4 Huỳnh Thanh Hồng 57.600.000 

 Ban Tổng Giám đốc 2.144.767.000 

1 Nguyễn Quốc Anh 851.808.000 

2 Dư Hữu Danh 432.563.000 

3 Hoàng Văn Bá 432.563.000 

4 Lê Song Trọng Chinh 427.833.000 

 Kế toán trưởng 432.540.000 

1 Nguyễn Thị Nguyên 432.540.000 

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

STT  Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)  

Số 

lượng, tỷ 

lệ nắm 

giữ cổ 

phiếu 

sau khi 

giao dịch  

Ghi 

chú  

         

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

chức/cá nhân 

 

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công 

ty  

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)  

Số 

lượng, tỷ 

lệ nắm 

giữ cổ 

phiếu 

sau khi 

giao dịch  

Ghi 

chú  

01 

Công ty CP 

SAM 

Holdings 

 

Cổ đông sở 

hữu trên 

10% số cổ 

phiếu lưu 

hành có 

quyền biểu 

quyết 

3600253537 

152/11B Điện 

Biên Phủ, 

Phường 25, 

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam 

  0 

Mua 

vé 

máy 

bay 

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

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

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

công tác kiểm toán, báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo quản trị 1 năm và báo cáo thường niên. 

Các báo cáo tài chính đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua.   

VI/- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 : 

1-Ý kiến của kiểm toán :  

Theo ý kiến của kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở ý kiến 

kiểm toán ngoại trừ”. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng 

yếu, tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 

và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, 

phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 

các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.  
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