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“ Phục vụ chu toàn 
Mọi lúc, mọi nơi” 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH 

 

  

Tên Công ty Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh 

Tên viết tắt TTC 

Tên Tiếng Anh Tay Ninh Tourist – Trading Joint Stock Company 

Mã cổ phiếu TTT 

Vốn điều lệ 45.702.100.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu 45.702.100.000 đồng 

Trụ sở chính 
Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường 
Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Điện thoại (0276) 3822 376 – 3822 470 - 3822538 

Fax (0276) 3828 645 

Email tanitour.tayninh@gmail.com 

Website www.tanitour.com.vn 

Giấy chứng nhận 
ĐKDN 

Số 3900244068 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp thay đổi lần 09 
ngày 24 tháng 5 năm 2016, cấp lần đầu ngày ngày 05 tháng 02 năm 2007. 

Logo 

 

Thông tin khái quát về Công ty 

mailto:tanitour.tayninh@
http://www.tanitour.com.vn/
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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH 

  

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ – UBND ngày 28/12/1982 

của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 329/QĐ – CT ngày 13/04/2005 về việc triển khai 

cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số 259/QĐ – UBND ngày 17/03/2006 về việc 

phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty Cổ phần Du lịch – Thương 

mại Tây Ninh. 

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước: 

- Năm 2001 tách bộ phận Cáp treo để thành lập Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. 

- Năm 2003 tách bộ phận Khách sạn Hòa Bình và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch để thành lập 

Công ty Cổ phần Khách sạn - Lữ hành Tây Ninh nay là Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình. 

- Năm 2009 sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch để thành lập 

Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh. 

- Tháng 9/2009 và tháng 01/2011 bàn giao quyền quản lý và khai thác Khu Di tích Lịch sử - Văn 

hóa núi Bà Đen cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh theo quyết định số 1532/QĐ – UBND 

ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh. 

- Theo quyết định số 151/2005/QĐ – TTg, ngày 20/6/2005, ngày 11/05/2012 UBND Tỉnh đã 

chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty về Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); 

- Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007 – 2011 tổ chức ngày 

14/9/2012 đã bầu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016. Hội đồng Quản trị bầu ông Lê 

Văn Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước 

giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. 
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- Thực hiện Công văn số 4854/VPCP – ĐMDN ngày 17/6/2013 của Văn phòng Chính phủ, ngày 

16/8/2013 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chuyển giao quyền đại diện chủ sở 

hữu vốn Nhà nước tại Công ty về UBND tỉnh Tây Ninh. 

- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà đã đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu đưa vào phục vụ Hội xuân 

Núi Bà năm 2013 ngày 09/02/2013 tức ngày 29/12 âm lịch và tổ chức khánh thành vào ngày 

05/03/2013 tức ngày 24/01 âm lịch. 

- Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đã đưa vào sử dụng và khai thác kinh doanh Trung tâm Hội 

nghị, Nhà hàng tiệc cưới và các khối phòng ngủ... Năm 2014, thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ 

đông thường niên Công ty đã tiến hành các thủ tục giảm 02 lần tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần 

Khách sạn Hòa Bình từ 51% , hiện nay còn 20,4% vốn điều lệ. 

- Thực hiện Quyết định số 80/QĐ – UBND tỉnh Tây Ninh ngày 13/01/2015, Công ty Cổ phần Du lịch 

– Thương mại Tây Ninh tiếp nhận bàn giao việc ủy quyền thu phí tham quan di tích, lịch sử và công 

tác kinh doanh hoạt động dịch vụ, du lịch; tham gia đấu thầu Bãi giữ xe các loại tại Khu Di tích Lịch 

sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen. 

- Tháng 7/2015, Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch núi Bà Đen 

trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. 

- Ngày 30/03/2017, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được Sở Giao dịch chứng khoán 

Hà Nội chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu của công ty với mã CK là TTT và tổng giá trị chứng khoán 

niêm yết là 45.702.100.000 đồng. 

- Ngày 02/06/2017, Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần Du lịch - Thương 

mại Tây Ninh với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên là 61.800 đồng/cổ phiếu. 

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh nhận được bằng khen của chủ tịch 

UBND tỉnh Tây Ninh theo quyết định 582/QĐ – UBND ngày 16 tháng 03 năm 2017 về việc đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phục vụ Hội xuân núi Bà Đen năm Đinh Dậu 2017. 
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  Ngành nghề kinh doanh và địa bàn hoạt động 

Hoạt động kinh doanh của TTT chủ yếu thuộc các ngành nghề sau 

- Đại lý du lịch: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc 

tế và nội địa. 

- Đại lý, môi giới, đấu giá: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin. 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng 

cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao); hoạt động dịch vụ 

tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã 

hội); đổi ngoại tệ cho du khách. 

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ 

ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ 

tiệc, hội họp, đám cưới...). 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê. 

- Bán buôn tổng hợp; thực phẩm; sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; đồ uống; 

nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gồ, tre, nứa) và động vật sống; nhiên 

liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. 

- Vận tải hành khách đường bộ khác. 

- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. 

- Quảng cáo. 

Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂY NINH 

  

Sơ đồ bộ máy tổ chức 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG TC - HC 
PHÒNG KT - 

TV 
PHÒNG KINH DOANH 

TT DV-DL NÚI 

BÀ ĐEN 

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền. 

Hội đồng quản trị 

HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản lý Công ty giữa 02 

kỳ đại hội. Hiện tại HĐQT Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm. 

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều 

hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên, 

mỗi thành viên có nhiệm kỳ không quá 05 năm. 

Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản 

trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ không quá 

05 năm. 
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Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Tham mưu công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhân sự toàn Công ty; Xây dựng các văn bản, nội quy, 

quy chế, của Công ty và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo định hướng, chiến lược kinh doanh, 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty; tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh 

của Công ty để tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành; tổng hợp, 

báo cáo giao ban hàng tháng, xây dựng các báo cáo gửi UBND Tỉnh và các ngành chức năng trong tỉnh 

Tây Ninh theo quy định. 

- Cung cấp thông tin cho Ủy Ban chứng khoán nhà nước theo quy định. 

- Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của Công ty;… 

Phòng Kế toán - Tài vụ 

- Tham mưu công tác quản lý sử dụng vốn của Công ty đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định; 

- Ghi chép, hạch toán và phản ánh chính xác, kịp thời, trung thực, đầy đủ tình hình tài chính của Công 

ty, thu thập, xử lý số liệu kế toán và thực hiện công việc theo Luật kế toán và chuẩn mực kế toán hiện 

hành. 

- Phân tích tình hình tài chính của Công ty, tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành Công ty 

cho Ban Tổng Giám đốc Công ty; Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, nghĩa vụ thu, nộp ngân sách và 

quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ cho Công ty;… 

Phòng Kinh doanh 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing năm, quý, tháng và các biện pháp phát triển mặt 

hàng, mở rộng thị trường, chiếm lĩnh thị phần để tổ chức kinh doanh đạt chỉ tiêu Ban Tổng Giám đốc 

Công ty giao. 

- Tổ chức mạng lưới kinh doanh hợp lý, khoa học; có kế hoạch đề xuất đào tạo nhân viên bán hàng, tiếp 

thị để nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ bán hàng, tiếp thị của Công ty. 

- Tổ chức quản lý, theo dõi, thu hồi công nợ đối với các đối tác kinh doanh và nhân viên phòng kinh 

doanh Công ty. 

Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Núi Bà Đen 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo định hướng, kế hoạch công tác chuẩn 

bị phục vụ Hội xuân núi Bà hàng năm; Tổ chức thực hiện công tác thu hộ phí tham quan, vé vào cổng 

Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; 

- Quản lý các hoạt động vui chơi, giải trí, các dịch vụ, cho thuê mặt bằng, điểm kinh doanh đối với các 

hộ kinh doanh tại núi Bà Đen; cung cấp hàng hóa (nước giải khát các loại) cho các hộ kinh doanh; 

Quản lý và tổ chức tốt công tác vệ sinh, trang trí cảnh quan;  

- Phối hợp Ban Quản lý và các đơn vị trú đóng thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, 

cảnh quan, di tích, tài nguyên rừng.... 
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Các Công ty con 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH 

- Địa chỉ: Núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. 

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ chính là vận chuyển du khách bằng hệ thống cáp treo và máng 

trượt. 

- Vốn điều lệ: 127.880.000.000đồng 

- Giá trị TTT nắm giữ theo mệnh giá: 65.220.800.000 đồng 

- Giá trị thực tế đầu tư: 24.931.910.430 đồng 

- Tỷ lệ TTT sở hữu: 51,00% 

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH TÂY NINH 

- Địa chỉ: Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. 

- Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức tour du lịch, đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, vận chuyển. 

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng 

- Giá trị TTT nắm giữ theo mệnh giá: 2.528.000.000 đồng 

- Giá trị thực tế đầu tư: 2.528.000.000đồng 

- Tỷ lệ TTT sở hữu: 84,27% 

 

Phục vụ  
chu toàn 
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Các Công ty liên kết 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HÒA BÌNH 

- Địa chỉ: Số 436, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. 

- Ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, khách sạn. 

- Vốn điều lệ: 40.875.000.000 đồng 

- Giá trị TTT nắm giữ theo mệnh giá: 8.338.500.000 đồng 

- Giá trị thực tế đầu tư: 8.710.382.860 đồng 

- Tỷ lệ TTT sở hữu : 20,4% 

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TÂY NINH 

- Địa chỉ: Km26, Quốc lộ 22B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. 

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gạch. 

- Vốn điều lệ: 9.298.300.000 đồng 

- Giá trị TTT nắm giữ theo mệnh giá: 3.372.200.000 đồng 

- Giá trị thực tế đầu tư: 3.709.415.000đồng 

- Tỷ lệ TTTsở hữu: 36,26% 

Tại thời điểm 31/12/2017, TTT đã hoàn tất thủ tục thoái vốn tại 02 công ty này. 

Mọi lúc 
mọi nơi 
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Định hướng phát triển 

Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi cũng như những ưu đãi đặc biệt của 

thiên nhiên, tỉnh Tây Ninh từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch nổi 

tiếng của du khách cả trong và ngoài nước. Tây Ninh nằm giữa các 

trục không gian phát triển chính của các nước tiểu vùng sông Mê 

Kông, đây là một trong những đầu mối giao thông quan trọng của 

vùng, đặc biệt có lợi thế trong việc thông thương và kết nối du lịch 

với các nước ASEAN. Không những thế, đây còn là nơi hội tụ nhiều 

điểm du lịch văn hóa – lịch sử cùng cảnh quan thiên nhiên độc đáo 

như Hồ Dầu Tiếng; Núi Bà Đen; Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát đặc 

trưng cho vùng đất ngập nước theo mùa; các di tích lịch sử cách 

mạng như Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Trung 

ương Cục miền Nam và nhiều di tích văn hóa khác như Tòa thánh 

Cao đài, Tháp Chóp Mạt… Nổi bật với cơ sở hạ tầng, kiến trúc tự 

nhiên, nét đẹp trong văn hóa và tôn giáo, Tây Ninh thực sự là nơi hội 

tụ đủ các yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa để phát triển du lịch.  

Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh là một trong 

những đơn vị đã mạnh dạn nắm bắt những điều kiện thuận lợi về 

điều kiện tự nhiên cùng như những sự hỗ trợ tích cực từ bên ngoài, 

kết hợp với sự nhạy bén và sáng tạo của đội ngũ nhân sự để đề ra ý 

tưởng kinh doanh. Được hình thành từ Công ty Du lịch có 100% vốn 

nhà nước, từ năm 2007 đến nay, TTT với mô hình hoạt động Công ty 

Cổ phần đã  phấn đấu không ngừng phát triển. Các kế hoạch được đề 

ra đều được Ban lãnh đạo Công ty theo dõi sát sao và hoàn thành 

xuất sắc. Lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh doanh dịch vụ, nước 

giải khát tại tỉnh nhà ngày càng được nâng cao. 
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Không những thế, những đơn vị thành viên của TTT cũng 

không ngừng phát triển và luôn được đánh giá cao về chất 

lượng sản phẩm dịch vụ, tiêu biểu như: 

 Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà – Tây Ninh là đơn vị hoạt 

động hiệu quả nhất trong các Công ty con, Công ty liên kết 

của TTT. Công ty chiếm vị thế đặc biệt đối với kinh doanh 

vận chuyển Cáp treo, Máng trượt và các dịch vụ vui chơi 

giải trí khác tại khu du lịch Núi Bà, một trong những điểm 

du lịch tín ngưỡng thu hút đông du khách nhất khu vực 

Nam Bộ. Thị trường của Công ty rất lớn do tính chất đặc 

thù của du lịch tín ngưỡng là lượng khách rất ổn định và 

ngày càng có xu hướng tăng lên. Việc mở rộng hoạt động 

kinh doanh của Công ty sang lĩnh vực vui chơi giải trí, cũng 

như tiếp tục phát triển các loại hình vận chuyển khác tại 

khu du lịch Núi Bà là khá dễ dàng xét trên khía cạnh thị 

trường. 

 Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh cung cấp các dịch vụ 

chủ yếu như tour du lịch (trọn gói trong nước và Quốc tế, 

theo yêu cầu của khách, khách đoàn, tuần trăng mật, hội 

nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng), đại lý vé máy bay trong nước 

và quốc tế, hệ thống đặt phòng khách sạn trong và ngoài 

nước, tư vấn thông tin du lịch miễn phí. Đây là đơn vị hỗ 

trợ tích cực về mặt dịch vụ cũng như tư vấn cho Công ty 

Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Du khách đến đây 

luôn hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên cũng như 

chất lượng sản phẩm. 
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Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh luôn hướng 

đến mục tiêu phát triển bền vững bằng cách thực hiện các mục 

tiêu xã hội và hướng đến cộng đồng như: 

- Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến cộng đồng, phát 

triển phục vụ ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của 

du khách mọi lúc, mọi nơi; 

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo môi 

trường lành mạnh, đoàn kết, vui vẻ; động viên, khuyến khích 

Cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ của tập thể cán bộ công nhân viên để thực 

hiện tốt nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của 

Công ty trong từng giai đoạn. 
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Rủi ro kinh tế 

Theo báo cáo kết quả của Tổng cục thống kê, năm 2017 được xem như một năm phát triển “thần kỳ” 

của nền kinh tế Việt Nam, với việc lần đầu tiên chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó nổi bật nhất là tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao nhất 

trong 10 năm qua và lạm phát được kiểm soát ở mức 3.53%. Đặc biệt, năm 2017 là năm thành công, 

phát triển ấn tượng của du lịch Việt Nam. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt mốc kỷ lục mới, 

chưa từng có từ trước đến nay. 

Sau khi ngành du lịch Việt Nam đã đón 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016, tăng trưởng 26%, thì 

đến thời điểm này, có thể nói rằng ngành du lịch đã thực hiện được chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính 

phủ đã giao: đón 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% và 74 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 

xấp xỉ 20% và tổng thu trực tiếp từ khách du lịch đạt trên 500.000 tỷ đồng, tương đương với 23 tỷ 

USD và đóng góp khoảng 7,5% vào GDP của Việt Nam năm 2017. 

Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, khu vực nằm trong 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dân số trên 1,1 triệu người; đường biên giới dài 240 km giáp với 

3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia với 16 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa 

Mát. Đây là những cửa ngõ quan trọng nối Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Phnôm Pênh của 

Vương quốc Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi kết nối phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là ngành 

du lịch của tỉnh. Chính vì vậy sự biến động của các yếu tố vĩ mô dù ít hay nhiều cũng tác động đến 

hoạt động của Công ty. Do vậy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn cập nhật thường xuyên và theo sát diễn 

biến kinh tế vĩ mô, nhằm đảm bảo nhận diện và có những biện pháp ứng phó kịp thời với các rủi ro 

do tác động từ nền kinh tế. 

Rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro nêu trên, một vài rủi ro khác cũng có thể xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng 

như thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn… Những rủi ro này thường rất ít khi xảy ra, nhưng lại rất khó để dự 

báo trước và một khi đã phát sinh thì thường gây ra thiệt hại lớn cho Công ty cả về người và tài sản. 

Vì thế, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng nghiêm trọng của những rủi ro này đến quá trình vận 

hành ổn định trong sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây 

Ninh chủ động phòng ngừa bằng cách mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản của Công ty.  

 

Các rủi ro 

OVERCOME 
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Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc một đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ 

trong hợp đồng dẫn đến tổn thất về mặt tài chính cho Công ty. TTT đề ra những chính sách tín 

dụng phù hợp, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình nhằm đánh giá xem Công ty có chịu rủi 

ro tín dụng hay không. Bên cạnh đó, Công ty còn tiến hành trích lập dự phòng rủi ro đối với những 

khách hàng có khả năng không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng và có thể gây ra các tổn 

thất tài chính cho Công ty. 

Rủi ro thanh khoản 

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản là nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài 

chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty Cổ phần Du lịch – Thương 

mại Tây Ninh quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến 

hạn trong kỳ ở mức có thể kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. 

Chính sách của TTT là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong 

tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà 

các chủ sở hữu cam kết nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn. 

Rủi ro cạnh tranh 

Hội nhập cùng thị trường kinh tế thế giới mang đến không ít cơ hội, nhưng đi kèm theo đó là rất nhiều 

thách thức đối với các doanh nghiệp, các ngành kinh tế trong nước. Ngành du lịch, với đặc trưng phục 

vụ đời sống tinh thần của con người, luôn đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ. Riêng trong khu vực Đông 

Nam Á, Việt Nam đã có nhiều đối thủ cạnh tranh đầy tiềm năng. Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 

2014, Malaixia đón 27,4 triệu lượt khách quốc tế, Thái Lan 24,8 triệu lượt, Singapore 15,1 triệu lượt, 

Inđonexia 9,4 triệu lượt trong khi Việt Nam là 7,8 triệu lượt. Số liệu này cho thấy, các doanh nghiệp 

Việt Nam cần có những đổi mới toàn diện về chiến lược phát triển, cải tiến chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ, phát triển những loại hình du lịch mới gần gũi với môi trường, du lịch cội nguồn nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho chính doanh nghiệp cũng như ngành du lịch Việt Nam. 

Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh luôn xác định vị thế và năng lực của các doanh nghiệp 

cùng ngành, từ đó có những phương hướng phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế, đồng thời 

phát huy được những lợi thế sẵn có của Công ty, từng bước nâng cao uy tín, khẳng định chỗ đứng của 

mình trong ngành du lịch Việt Nam. 
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Rủi ro pháp luật 

Là một Công ty cổ phần và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, kinh doanh và giao 

thương với nước ngoài dưới sự chi phối của pháp luật Việt Nam nên khi có sự điều chỉnh trong 

quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Du lịch, … và các quy định 

khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty đều ảnh hưởng đến hoạt động của Công 

ty. Với hệ thống luật hiện tại đang dần hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách gây ra ít nhiều ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược dài hạn của công ty. 

Đặc biệt, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 

năm 2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng nên việc áp dụng vào 

thực tế còn gặp nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi TTT phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu và nhanh chóng 

chuẩn bị nhằm điều chỉnh các quy chế văn bản nội bộ và cách thức quản trị hợp lý để hướng đến 

việc phát triển công ty một cách tốt hơn. 

Rủi ro môi trường 

Hiện nay vấn đề môi trường đã và đang có tác động rất lớn đối với phát triển kinh tế đất nước, 

kể cả sự phát triển của ngành du lịch. Ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến 

đổi khí hậu, môi trường sinh thái... Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được phát 

triển và kinh doanh các loại hình du lịch trên núi Bà Đen – nơi được mệnh danh là “nóc nhà của 

miền Đông Nam bộ” cũng là điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, 

việc theo dõi tình trạng ô nhiễm và bảo vệ cảnh quan du lịch là việc làm cần thiết nhất hiện nay 

đối với Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

đồng thời có các chính sách tuyên dương các cán bộ, nhân viên có tinh thần tự giác, ý thức bảo 

vệ môi trường và nghiêm khắc xử phạt đối với các cá nhân có hành vi gây ô nhiễm mỗi trường, 

làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Công ty.  

Rủi ro về chính sách 

Hiện nay, Tây Ninh đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh và thực hiện 3 chương trình đột phá về 

phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; về phát triển nguồn 

nhân lực; về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Song song đó, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh 

mẽ môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư-nhất là khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài (FDI), các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đã ký kết với TP.HCM, Đồng Nai, 

Long An, Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển 

nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao trong cả trồng trọt và chăn 

nuôi, từng bước hình thành các tổ hợp Nông nghiệp-Công nghiệp-Dịch vụ công nghệ cao. Đồng 

thời Tỉnh Tây Ninh cũng mở rộng quy hoạch, định hướng phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch 

theo hướng gắn kết và phát huy thế mạnh của địa phương với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Đứng trước những thuận lợi để phát triển ngành nghề chủ lực của Công ty, TTT luôn cập nhật 

liên tục các chủ trường đổi mới của Ủy ban tỉnh để kịp thời đưa ra các quyết định đầu tư đúng 

lúc cũng như đón đầu xu thế phát triển trong địa bàn tỉnh hiện nay. 
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  TÌNH HÌNH 

HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động kinh doanh 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

 Tình hình đầu tư và thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính 

 Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng  
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Tình hình hoạt động kinh doanh 

Năm 2017, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả khả quan 

trong quá trình hoạt động kinh doanh. Doanh thu năm 2017 đạt mức 358.544 triệu đồng tương 

ứng tăng 21,09% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu đến từ việc bán hàng hóa, vận 

chuyển, cho thuê mặt bằng, quảng cáo, cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữ xe các loại, nón bảo hiểm, 

tỏ chức Tour va  các di ch vu  khác đe u ta ng tương ứng các ty  le   26,25%; 17,47%; 7,99%; 10,16%; 

11.12% và 43,66%. 

Nguyên nhân là do Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch năm 2017, với chủ trương 

đây mạnh công tác bán hàng hóa cũng như khai thác tối đa công suất phục vụ khách tham quan 

du lịch bàng xe điện, đồng thời điều chỉnh giá vé dịch vụ vận chuyển xe điện từ 5.000 đồng/vé 

năm 2016 lên 8.000 đồng/vé (bắt đầu từ ngày 01/01/2017). Bên cạnh đó, doanh thu cho thuê 

mặt bằng tại Khu du lịch Núi Bà Đen tăng so cùng kỳ là do thay đổi phương thức thu và tập trung 

trong 6 tháng đầu năm 2017 (trước đây được phân kỳ trong 4 quý). 
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ĐVT: triệu đồng 

STT Doanh thu 
Năm 
2016 

 Tỷ trọng 
2016 

Năm 
2017 

 Tỷ trọng 
2017 

2017/2016 

1 Doanh thu hàng hóa 138.583 46,80% 174.961 48,80% 126,25% 

2 Doanh thu vận chuyển 136.786 46,20% 160.689 44,82% 117,47% 

3 
Doanh thu cho thuê mặt 
bằng, quảng cáo, cung cấp 
hàng hóa 

6.803 2,30% 7.347 2,05% 107,99% 

4 Doanh thu Hang Rồng 976 0,33% 250 0,07% 25,62% 

5 
Doanh thu dịch vụ giữ xe 
các loại, nón bảo hiểm 

4.160 1,41% 4.583 1,28% 110,16% 

6 
Doanh thu dịch vụ trò chơi 
trên nước 

- - 460 0,13% - 

7 Doanh thu tỏ chức Tour 7.313 2,47% 8.126 2,27% 111,12% 

8 Doanh thu di ch vu  khác 1.481 0,50% 2.128 0,59% 143,66% 

Tổng cộng 296.103 100,00% 358.544 100,00% 121,09% 
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Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Trần Anh Minh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

2 Phạm Văn Hải Phó Tổng Giám đốc 

3 Trần Thị Hiền Kế toán trưởng 

 



 

26 

TTT | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

\\\\\ 

  
Ông Trần Anh Minh 

Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/01/1975 

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 

Điện thoại: (0276) 3822022 Di động: 0918.745768 

CMND: 046075000042 Ngày cấp: 14/3/2016 Nơi cấp: CA. tỉnh Tây Ninh 

Địa chỉ thường trú: 1036, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 4, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức ĐKNY: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo 

Quá trình công tác: 

- 08/1998 – 03/2002: Nhân viên tập sự Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh – Bí thư Chi đoàn 

- 04/2002 – 03/2006: Chuyên viên Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh – Bí thư Chi đoàn 

- 04/2006 – 11/2009: Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh 

- 12/2009 – 08/2012: Chánh Văn phòng – Cấp ủy viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- 09/2012 – 01/2014: Trưởng phòng Xây dựng cơ bản – Cấp ủy viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- 02/2014 – 12/2015: Trưởng  phòng Tổng hợp – Cấp ủy viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- 01/2016 đến 24/01/2017: Quyền Tổng Giám đốc; ngày 12/5/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2016 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh 

- 25/01/2017 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh 

Tỷ lệ nắm giữ: 1.108.269 cổ phần chiếm tỷ lệ 24,25% VĐL 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00 % VĐL 

- Sở hữu đại diện: 

UBND tỉnh Tây Ninh 
1.108.269 cổ phần chiếm tỷ lệ 24,25 % VĐL 

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00 % VĐL 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có 

Các khoản nợ với TTC: Không có 

Thù lao và lợi ích khác từ TTC: 5.000.000 đồng/tháng 

Lợi ích liên quan đối với TTC: Không có 
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Ông Phạm Văn Hải 

Giới tính: Nam Ngày sinh: 17/07/1970 

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 

Điện thoại: (0276) 3824988 Di động: 0913.987108 

CMND: 290422546 Ngày cấp: 05/10/2006 Nơi cấp: CA. tỉnh Tây Ninh 

Địa chỉ thường trú: 39/1 đường Điện Biên Phủ,  khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức ĐKNY: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh 

Quá trình công tác: 

- 10/1992 – 10/1995: Nhân viên nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Cây trồng Tây Ninh 

- 11/1995 – 10/1999: Chuyên viên Cục Quản lý Vốn và TSNN tại DN Tây Ninh 

- 11/1999 – 12/2001: Chuyên viên Sở Tài chính – Vật giá Tây Ninh 

- 01/2002 – 12/2002: Q. Trưởng phòng TC – HC – TH Ban Quản lý Khu Kinh tế Mộc Bài Tây Ninh 

- 01/2003 – 01/2007: Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính Tây Ninh 

- 10/2013 -  05/2016: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đến tháng 5/2016 thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh 

- 05/2016 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh 

Tỷ lệ nắm giữ: 742.146 cổ phần chiếm tỷ lệ 16,24% VĐL 

- Sở hữu cá nhân: 3.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,07 % VĐL 

- Sở hữu đại diện: 

UBND tỉnh Tây Ninh 
738.846 cổ phần chiếm tỷ lệ 16,17 % VĐL 

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00 % VĐL 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có 

Các khoản nợ với TTC: Không có 

Thù lao và lợi ích khác từ TTC: 4.000.000 (đồng/tháng) 

Lợi ích liên quan đối với TTC: Không có 
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Bà Trần Thị Hiền 

Giới tính: Nữ Ngày sinh: 28/08/1972 

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 

Điện thoại: (0276) 3822538 Di động: 0976.166196 

CMND: 290528998 Ngày cấp: 02/02/2012 Nơi cấp: CA. tỉnh Tây Ninh 

Địa chỉ thường trú: 3/1, hẻm 51, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức ĐKNY: Kế toán trưởng Công ty  

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, thành viên 
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh. 

Quá trình công tác: 

- 03/1993 – 07/1994: Nhân viên văn thư, đánh máy Văn phòng Huyện ủy Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

- 08/1994 – 09/1996: Nhân viên văn thư, đánh máy Trung tâm Kinh tế Văn hóa núi Bà Đen 

- 10/1996 – 03/1997: Nhân viên phục vụ Khu Du lịch núi Bà 

- 04/1997 – 04/2003: Kế toán Khu Di tích Lịch sử Văn hóa núi Bà thuộc Công ty Du lịch Tây Ninh 

- 05/2003 – 09/2006: Kế toán, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khu Di tích Lịch sử Văn hóa núi Bà thuộc Công 
ty Du lịch Tây Ninh, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở Công ty Du lịch Tây Ninh 

- 10/2006 – 07/2009: Phụ trách kế toán, Phó Bí thư Chi bộ Khu Di tích Lịch sử Văn hóa núi Bà, Ủy viên Ban Chấp hành Công 
đoàn cơ sở Công ty Du lịch Tây Ninh, sau khi cổ phần hóa là Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh 

- 08/2009 – 02/2013: Kế toán, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch  - Thương mại Tây Ninh, 
thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh 

- 03/2013 – 12/2013: Phó Kế toán trưởng, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; thành viên 
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh 

- 01/2014 – 08/2014: thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình, thành viên 
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh và Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh 

- 09/2014 – 07/2016: Phó kế toán trưởng, Phụ trách kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại 
Tây Ninh, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh, Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà và Công ty Cổ phần 
Gạch ngói Tây Ninh 

- 08/2016 đến nay: Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh, thành viên Ban 
kiểm soát Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh 

Tỷ lệ nắm giữ: 900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,02 % VĐL 

- Sở hữu cá nhân: 900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,02 % VĐL 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00 % VĐL 

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00 % VĐL 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có 

Các khoản nợ với TTC: Không có 

Thù lao và lợi ích khác từ TTC: Không có 

Lợi ích liên quan đối với TTC: Không có 
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2,07%

24,83%

12,41%
60,69%

Theo trình độ

Thạc sĩ Đại học

Trung cấp Lao động phổ thông

100,00
%

0,00%

Theo loại hợp đồng

Dài hạn Thời vụ

66,90%

33,10%

Theo giới tính

Nam Nữ

  
Số lượng cán bộ công nhân viên 

Tính đến ngày 31/12/2017 

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ 145 100,00% 

1 Thạc sĩ 03 2,07% 

2 Đại học 36 24,83% 

3 Trung cấp 18 12,41% 

4 Lao động phổ thông 88 60,69% 

II Theo loại hợp đồng 145 100,00% 

1 Dài hạn 145 100,00% 

2 Thời vụ 0 0% 

III Theo giới tính 145 100,00% 

1 Nam 97 66,90% 

2 Nữ 48 33,10% 
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Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Tổng số lượng người lao động 
(người) 

131 140 145 

Thu nhập bình quân  

(đồng/người/tháng) 
9.700.000 8.500.000 10.100.000 

 

 

Chính sách trả lương 

Công ty xây dựng quỹ lương 

năm 2017 hưởng trên tổng thu 

nhập thông qua Hội đồng Quản 

trị phê duyệt và tiếp tục trả 

lương cho cán bộ, công nhân 

viên theo phương án trả lương 

đã được thông qua Hội nghị 

người lao động, có điều chỉnh 

theo quyết định của Tổng Giám 

đốc và khoán lương cho bộ phận 

trực tiếp kinh doanh. Sau khi 

quyết toán, Quỹ lương còn lại 

(nếu có) sẽ được phân phối cho 

cán bộ, công nhân viên văn 

phòng Công ty theo mức lương 

của phương án có điều chỉnh 

theo quyết định của Tổng Giám 

đốc, nhân viên bán hàng theo 

thu nhập thực tế bình quân một 

tháng và theo số tháng thực tế 

công tác 

 

Chính sách khen thưởng, phúc lợi 

Công ty căn cứ vào lợi nhuận thực hiện trình Hội đồng 

quản trị thông qua để trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 

trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt. Trên cơ sở được 

trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ vào thành tích 

của tập thể và cá nhân, Công ty tổ chức xét khen thưởng 

đột xuất và định kỳ cho tập thể và cá nhân; ngoài ra nhân 

dịp Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch và các ngày lễ trong 

năm, Công ty đều có trích quỹ phúc lợi để chăm lo đời 

sống cho cán bộ, công nhân viên Công ty. 

 

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp đối với cán bộ nhân viên 

Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động 

theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc trích nộp bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức 

cho cán bộ, công nhân viên khám sức khỏe định kỳ, Công 

ty thực hiện đúng theo quy định. 

 



 

31 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH 

  

Tình hình nghiên cứu và 

 phát triển sản phẩm mới 

Định hướng phát triển lĩnh vực kinh doanh dịch vụ là yếu tố trọng tâm trong định hướng 

phát triển dài hạn của Công ty. Trong thời gian tới, các loại hình dịch vụ khách sạn, nhà hàng, 

vui chơi, giải trí sẽ được Công ty ưu tiên đầu tư theo phân kỳ căn cứ Quy hoạch được duyệt. 

Tại Việt Nam, đây là những loại hình dịch vụ hết sức tiềm năng. Bên cạnh nhu cầu nghỉ ngơi, 

giải trí ngày càng tăng cao của người dân bản địa, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

cũng đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là mùa hè và các dịp lễ. Với những đặc điểm thuận 

lợi sẵn có về vị trí địa lý và những định hướng đúng đắn về việc phát triển những loại hình 

dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách, Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh xác định 

lĩnh vực này sẽ dần dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. 
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Tình hình kiểm tra chất lượng 

sản phẩm/dịch vụ 

Công ty đang nỗ lực chuẩn hóa và cụ thể thước đo về chất lượng sản phẩm, dịch vụ thông qua hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 2000. Bên cạnh đó, công tác bảo trì, kiểm tra chất lượng luôn được 

chú trọng, cụ thể: 

Đối với dịch vụ: Công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ được tiến hành hai chiều trên cả sản phẩm 

lẫn thái độ phục vụ của nhân viên thông qua việc giám sát của từng phòng ban kết hợp với phản 

hồi trực tiếp từ khách hàng. Việc này không hề tạo bất kỳ áp lực nào đối với nhân viên, ngược lại 

còn giúp nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ của từng nhân viên đối với khách 

hàng. Bên cạnh đó, ý kiến đóng góp của khách hàng về sản phẩm dịch vụ là một nguồn tư liệu 

quý giá cho Công ty để xây dựng chiến lược cải thiện hàng hóa và phát triển thị trường. 
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Tình hình đầu tư và thực hiện dự án 

 

Tiếp tục tham gia đấu thầu và trúng thầu bãi giữ xe các loại tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà 

Đen 03 năm (2016-2018), triển khai công tác chuẩn bị và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà 

2017, đầu tư thêm 15 xe điện, bảo trì 10 xe điện cũ kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân núi 

Bà năm 2017; 

- Trình và được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thuê đất kinh doanh tại núi Bà theo Quyết 

định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

vê việc bàn giao giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch - 

Thương mại Tây Ninh. Hoàn tất các thủ tục, nhận bàn giao tài sản từ Ban Quản lý Khu 

DTLSVH-DT&DL núi Bà Đen và thực hiện chuyển nộp ngân sách giá trị tài sản nhận 

bàn giao. Đây là cơ sở quan trọng nhằm ổn định nhiệm vụ chính trị lâu dài của Công 

ty tại núi Bà Đen; Hoàn tất hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng một phần đất tại Văn 

phòng sang mục đích kinh doanh, trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty; 

- Trình, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống Máng trượt; 

- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa 

- Lễ hội - Tâm linh núi Bà Đen, trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- Hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty cồ phần Gạch ngói Tây Ninh, bán đấu giá 

thành công cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, 

đang hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng; 

- Hoàn chỉnh và triển khai kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2018, lập kế 

hoạch kinh doanh năm 2018, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017-

2021; 

- Xử lý các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi theo quy định, tiếp tục liên hệ các cơ quan 

chức năng xử lý, thu hồi công nợ khó đòi. 
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Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 
% 

2017/2016 

1 Tổng giá trị tài sản trie  u đồng 344.009 372.741 8,35% 

2 Doanh thu thuần trie  u đồng 296.103 358.544 21,09% 

3 Giá vốn hàng bán trie  u đồng 169.287  209.426  23,71% 

4 Lợi nhuận từ HĐKD trie  u đồng 85.201 91.047 6,86% 

5 Lợi nhuận khác trie  u đồng 1.473 331 -77,52% 

6 Lợi nhuận trước thuế trie  u đồng 86.674 91.378 5,43% 

7 Lợi nhuận sau thuế trie  u đồng 68.168 72.228 5,95% 

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cố tức % 14% 14% - 

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
Đồng/cổ 

phiếu 
6.548 7.184  9,71% 
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Trong năm vừa qua, với nhiều điều kiện thuận lợi từ nền kinh tế và các thay đổi tích cực trong 

Luật Du lịch và sự tin tưởng của các đối tác. CTCP Du lịch Thương mại Tây Ninh đã có những 

kết quả khả quan trong kinh doanh. Với tổng giá trị tài sản đạt 372.741 triệu đồng, tăng 8,35% 

so với năm 2016. Doanh thu thuần đạt 358.544 triệu đồng, tăng 21,09% so với cùng kỳ năm 

2016. Giá vốn đầu vào tăng cao hơn mức tăng so với Doanh thu thuần, đạt 209.426 triệu đồng, 

nhưng với những chính sách tiết giảm chi phí đã giúp cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

đạt 91.047 triệu đồng và mức tăng là 6,86%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 91.378 triệu 

đồng và 72.228 triệu đồng, ứng với mức tăng 5,43% và 5,95%. 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 8,38 7,48 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 7,76 6,97 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 7,54 7,14 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 8,15 7,69 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 13,25 14,9 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,92 1,00 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 23,02 20,14 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình 

quân 

% 
22,77 21,75 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 21,18 20,15 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh/ Doanh thu thuần 

% 
28,77 25,39 

Cả hai hệ số thanh toán ngắn hạn lẫn thanh 

toán nhanh tại thời điểm cuối năm 2017 có 

sự sụt giảm so với năm 2016, lần lượt đạt 

7,48 lần và 6,97 lần. Tài sản ngắn hạn trong 

năm có sự sụt giảm 3,62% đạt mức 

194.722 triệu đồng (giảm 7.304 triệu 

đồng). Đồng thời nợ ngắn hạn tăng 1.920 

triệu đồng tương đương 7,96% (chủ yếu 

do tăng khoản chi phí phải trả cho người 

lao động). 
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty năm nay đều 

chuyển biến theo hướng giảm đi, cho thấy TTT đã 

nâng cao được khả năng tự chủ tài chính, không 

phụ thuộc vào vốn vay. Nợ phải trả tăng nhẹ 

khoảng 692 triệu đồng, tuy nhiên Tổng tài sản tăng 

mạnh 28.732 triệu đồng (tăng 8,35%) dẫn đến chỉ 

số Hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm. 

Bên cạnh đó, Vốn chủ sở hữu tăng 28.040 triệu 

đồng, ứng với 8,82% làm cho hệ số Nợ/Vốn chủ sở 

hữu giảm theo. 

Lợi nhuận sau thuế của Công ty tuy tăng nhưng 

chỉ tăng 4.059 triệu đồng (ứng với 5,96%) thấp 

hơn so với mức tăng của Vốn chủ sở hữu bình 

quân và Tổng tài sản bình quân dẫn đến hai chỉ 

số ROE và ROA đều giảm. Tuy nhiên, các chỉ số 

này vẫn thể hiện mức hấp dẫn của cổ phiếu TTT 

so với kênh đầu tư như tiền gửi ngân hàng. Lãnh 

đạo Công ty vẫn luôn thực hiện việc duy trì tỉ lệ 

cổ tức hằng năm với cổ đông.  

 

Vòng quay hàng tồn kho có xu hướng tăng lên 

trong năm vừa qua. Giá vốn hàng bán tăng 

23,71%, chủ yếu tăng giá vốn hàng hóa, vận 

chuyển và các dịch vụ phát sinh tổ chức các tour 

du lịch,.. Trong khi hàng tồn kho bình quân chỉ 

tăng ở mức 10,07%, cho thấy Công ty duy trì một 

lượng vừa đủ hàng tồn kho nhằm mục đích đủ 

lượng hàng hóa để bán, vừa không để tồn kho quá 

lâu, dồn ứ. Tương tự, Doanh thu thuần tăng 

21,09% trong khi Tổng tài sản bình quân chỉ tăng 

11,33% dẫn đến vòng quay tổng tài sản tăng, đồng 

nghĩa với việc sử dụng tài sản của công ty vào các 

hoạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu quả. 
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Tình hình cổ đông, thay đổi 

 vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thông tin cổ phiếu  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.570.210 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.570.210 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có  

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 
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Cơ cấu cổ đông 

STT Loại cổ đông 
Số 

lượng 
cổ đông 

Số cổ phiếu Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 169 4.393.510 43.935.100.000 96,13% 

1 Cổ đông nhà nước 1 3.694.230 36.942.300.000 80,83% 

2 Cổ đông tổ chức 2 208.080 2.080.800.000 4,55% 

3 Cổ đông cá nhân 166 491.200 4.912.000.000 10,75% 

II Cổ đông nước ngoài 8 176.700 1.767.000.000 3,87% 

1 Cá nhân 4 156.100 1.561.000.000 3,42% 

2 Tổ chức 4 20.600 206.000.000 0,45% 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 177 4.570.210 45.702.100.000 100,00% 
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Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 

Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh luôn hướng đến phát triển du lịch bền vững 

nhằm đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu 

về du lịch của các thế hệ tương lai. 

Sự phát triển ổn định lâu dài của du lịch, tạo ra nguồn thu đáng kể, góp phần tích cực vào sự tăng 

trưởng của kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt người dân địa phương tỉnh 

Tây Ninh nói riêng và các khu vực lân cận nói chung. Mức sống của người dân địa phương được 

cải thiện từ du lịch thì họ sẽ có lý do để bảo vệ nguồn thu nhập này bằng cách bảo vệ tài nguyên 

và môi trường, bảo vệ các giá trị văn hóa truyển thống để du khách tiếp tục tới, qua đó xóa đói 

giảm nghèo, đem lại cơ hội nâng cao mức sống cho người dân địa phương, tăng trưởng kinh tế 

cho những vùng còn khó khăn. 

Công ty luôn xác định được các nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững, lấy làm kim chỉ nam 

cho những hoạt động tiếp theo trong định hướng phát triển của mình, giúp ngành Du lịch tỉnh 

Tây Ninh phát triển bền vững trong tương lai, cụ thể: 

Khai thác sử dụng nguồn lực một cách hợp lý 

- Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn 

nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong nước và ngoài nước có thể 

được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển du lịch. Việc sử dụng, bảo tồn bền vững tài 

nguyên thiên nhiên văn hóa xã hội là hết sức cần thiết đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, 

khai thác phục vụ hoạt động du lịch dựa trên sự tính toán nhu cầu hiện tại. 
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- TTT luôn đề phòng và ngăn chặn sự phá hoại tới nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, nhân 

văn, phát triển và thực thi chính sách môi trường hợp lý trên các lĩnh vực của du lịch, lắp đặt các 

thiết bị giảm thiểu ô nhiễu không khí, nguồn nước...Thực thi nguyên tắc phòng ngừa, tôn trọng các 

nhu cầu của người dân địa phương, bảo vệ và ủng hộ việc thừa hưởng di sản văn hóa dân tộc trên 

thế giới, triển khai các hoạt động du lịch có trách nhiệm và đạo đức, kiên quyết bài trừ các hoạt động 

du lịch trái thuần phong mỹ tục. 

Giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên 

- Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ở mức vừa đủ một mặt giúp cho việc phục hồi tài nguyên thiên 

nhiên, mặt khác giảm chất thải ra môi trường sẽ tránh nhiều phí tổn cho việc hồi phục môi trường, 

góp phần tăng chất lượng của du lịch. 

- Để thực hiện được nguyên tắc này Công ty luôn khuyến khích giảm thiểu việc tiêu thụ không đúng 

đắn của du khách, ưu tiên việc sử dụng các nguồn lực địa phương, giảm rác thải và đảm bảo rác thải 

an toàn do du khách xả ra; hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa phương, các dự án tái chế rác thải, có 

trách nhiệm phục hồi tổn thất qua công tác quy hoạch du lịch tạo ra. 

Tiếp thị ngành Du lịch một cách có trách nhiệm 

TTT tiếp thị, cung cấp những thông tin đầy đủ cho du khách qua những phương tiện thông tin báo, 

đài, internet… Triệt để tận dụng sức mạnh to lớn từ Internet, các công cụ tìm kiếm, sự bùng nổ của 

mạng xã hội và các thiết bị thông minh. Tuy nhiên, thông tin quảng bá luôn được Công ty sàng lọc 

và kiểm duyệt trước khi đưa ra công chúng nhằm giúp tương tác với du khách trên toàn cầu hiệu 

quả hơn. 
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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 

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

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 

trường và xã hội của Công ty 
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Đánh giá kết quả hoạt động 

 sản xuất kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ 

 

 

Tổng Doanh thu thuần 

194.762.776.063 đồng 

Lợi nhuận sau thuế 

33.094.187.111 đồng 

 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp nhất 

 

 

Tổng Doanh thu thuần 

358.543.688.400 đồng 

Lợi nhuận sau thuế 

72.228.009.325 đồng 
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Những thuận lợi và khó khăn tác động đến hiệu quả kinh doanh của Công ty 

 

Thuận lợi 

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh sở hữu tiềm năng du lịch lớn, cụ thể: 

- Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định du lịch trở thành ngành 

kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; 

- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh 

đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy 

hoạch 1/500 Khu Trung tâm Văn hóa – Lễ hội – Tâm linh núi Bà Đen là cơ sở để Công ty 

triển khai các dự án đầu tư tiếp theo; 

- Cơ bản đã được sự chấp thuận về mặt chủ trương của cơ quan cấp tỉnh và Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trong việc đầu tư tuyến Cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà; 

- Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh là Công ty mẹ có các Công ty con và Công 

ty liên kết tạo nên sức mạnh tổng hợp, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả cao, là Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ 

phần Lữ hành Tây Ninh chiếm thị phần lớn trong tỉnh;… quy tụ nhiều cổ đông có tiềm lực 

và được các nhà đầu tư quan tâm; 

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không tồn đọng nợ thuế Nhà nước; có khả năng 

bổ sung và huy động vốn khá (sự đầu tư từ chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu, trái phiếu, 

vay ngân hàng …). 

Khó khăn 

- Cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn, sắp xếp một cách tối ưu nhất; trình độ, năng lực đội 

ngũ cán bộ không đồng đều còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 

Đặc biệt trong những năm qua, việc thay đổi liên tục về bộ máy lãnh đạo, về Chủ sở hữu 

vốn, về nhiệm vụ của Công ty đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty nhiều năm qua hiệu quả chưa cao, chưa 

có bước đột phá; thị trường và giá cả lại có nhiều biến động; lợi nhuận kinh doanh thương 

mại chiếm tỷ trọng thấp so với tổng lợi nhuận; 

- Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh hoạt động hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh còn 

yếu, chưa có sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ chưa cao, chưa đáp 

ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; chưa có sản phẩm dịch vụ để thu hút 

và giữ chân khách du lịch lưu trú lại nhiều ngày; 

- Đối với các Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình đầu tư nâng cấp Khách 

sạn Hòa Bình nhưng chưa mang lại hiệu quả, hoạt động kinh doanh tiếp tục lỗ; Công ty 

Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh tình hình hoạt động kinh doanh có chiều hướng khả quan 

nhưng hiệu quả chưa cao. 
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ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 
Tỷ trọng 

2016 
Năm 2017 

Tỷ trọng 
2017 

TH 2017/ 
TH 2016 

Tài sản ngắn hạn 202.027 58,73% 194.722 52,24% 96,38% 

Tài sản dài hạn 141.982 41,27% 178.019 47,76% 125,38% 

Tổng tài sản 344.009 100,00% 372.741 100,00% 108,35% 

 

  

Tình hình tài chính 

Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2017 là 372.741 triệu đồng, tăng 8,35 % so với năm 

2016. Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn có xu hướng chuyển dịch ngược chiều nhau. Tuy 

nhiên tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu tổng tài sản của Công ty là 

52,24%. Trong đó, Các khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng cao trong tài sản ngắn hạn. Cụ 

thể là tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng tại các Ngân hàng thương mại với lãi suất từ 

4,2%/năm đến 5,3%/năm. 

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 31/12/2017 là 26.623 triệu đồng.  Nợ phải trả ngắn hạn 

chiếm phần lớn tổng nợ phải trả của Công ty (97,82%). Phần lớn khoản nợ phải trả này là tiền 

lương chưa thanh toán cho người lao động (sẽ thanh toán cho người lao động sau khi có kết 

quả kiểm toán báo cáo tài chính năm, quyết toán Quỹ lương), phí vé Cổng phải nộp ngân sách 

Nhà nước nhưng chưa đến hạn thanh toán, khoản thu trước tiền khai thác kinh doanh dịch vụ 

của các Hộ kinh doanh tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen (tháng hội xuân và QI/2017), tiền 

bao bì của nhà cung cấp. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, bảo đảm có 

đủ vốn để trả nợ khi đến hạn phải thanh toán. 

Tình hình tài sản 
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ĐVT: Triệu đồng 

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại 
Giá trị còn lại/ 

Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 78.799 39.642 50,30% 

Máy móc thiết bị 157.269 51.884 32,99% 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 15.457 9.420 60,94% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 7.431 3.637 48,95% 

TSCĐ khác 6.769 4.225 62,42% 

Cộng 265.725 108.808 40,95% 

 

Tài sản cố định vô hình là giá trị Quyền sử dụng đất tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh. Quyền sử dụng đất của Công ty không xác định thời hạn nên không trích khấu hao. 

 

 

ĐVT: trie ̣ u đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 
Tỷ trọng 

2016 
Năm 
2017 

Tỷ trọng 
2017 

TH 2017/ 
TH 2016 

Nợ ngắn hạn 24.122 93,02% 26.042 97,82% 107,96% 

Nợ dài hạn 1.809 6,98% 581 2,18% 32,10% 

Tổng nợ phải trả 25.931 100% 26.623 100% 102,67% 

 

 

 

  

Tình hình nợ phải trả 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

chính sách, quản lý 

Trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh, TTT luôn nhận định chính sách đối với 

người lao động có vai trò rất quan trọng bởi lẽ con người là yếu tố năng động nhất, có tính 

quyết định nhất. Hệ thống quản trị chiến  lược được thiết kế tốt có thể thất bại nếu vấn đề 

về nhân sự không được quan tâm đầy đủ. Chính sách nhân sự tốt sẽ giúp phát triển kỹ năng 

quản trị và trình độ người lao động; tạo ra hệ thống luật lệ và thưởng phạt khuyến khích 

cao; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nhằm đạt được mục tiêu chiến lược cũng như sự phát 

triển và hài lòng của những người lao động. Từ đó, Ban Lãnh đạo Công ty luôn chú trọng 

hoàn thiện tốt các công tác dành cho người lao động, cụ thể: 

 

Công tác tố chức nhân sự, đào tạo 

- Xem xét cải tiến cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả  

- Tiếp tục đào tạo đội ngũ người lao động có chuyên môn sâu, đáp ứng sự phát triển bền 

vững của Công ty. 

- Đào tạo các kỹ năng mềm cho CB.CNV nâng cao văn hóa doanh nghiệp. 

- Có những chính sách hợp lý để người lao động luôn gắn bó, cống hiến, thu hút được 

nhân tài. 

Công tác tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động 

- Thực hiện trả lương hàng tháng đầy đủ và đúng thời hạn, nộp đầy đủ các khoản bảo 

hiểm cho CB.CNV. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên Công ty năm 2017 

là: 10.100.000 đồng/người/tháng; 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. 

Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường 

Việc chấp hành bảo hộ an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nố thực hiện tương 

đối tốt, thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy, tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ và tại nạn 

lao động trong năm. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

CÁC CHỈ TIÊU ĐVT TH 2017 KH2018 

VỐN ĐIỀU LỆ đồng 45.702.100.000 45.702.100.000 

TỔNG DOANH THU đồng 235.182.691.018 238.500.000.000 

GIÁ VỐN đồng 177.200.714.036 180.634.500.000 

LÃI GỘP 
đồng 57.981.976.982 57.865.500.000 

CHI PHÍ đồng 24887 789 871 23.865.500.000 

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ đồng 36.741.575.111 34.000.000.000 

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối đồng 3.647.388.000 - 

Lợi nhuận năm nay chưa phân phối đồng 33.094.187.111 34.000.000.000 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ đồng 36.741.575.111 34.000.000.000 

Phân phối lợi nhuận sau thuế đồng 36.741.575.111 34.000.000.000 

Trả cổ tức đồng   

-Tỷ lệ % 42% 45% 

- Số tiền trả cổ tức  19.194.882.000 20.565.945.000 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi đồng 5.844.797.686 2.979.440.280 

= 3 tháng Quỹ tiền lương thực hiện đồng 2.922.398.843 2.979.440.280 

Trích thêm bằng 20% lợi nhuận vượt KH 
(không quá 3 tháng tiền lương thực hiện) 

đồng 
2.922.398.843 - 

Thưởng HĐQT, TK, BKS đồng 430.110.000 - 

- Quỹ thưởng người QL (1,5T lương) đồng 430.110.000 - 

Thù lao HĐQT đồng 207.600.000 204.000.000 

- HĐQT đồng 207.600.000 204.000.000 

Lợi nhuận sau thuế bổ sung vào đồng 11.064.185.425 10.250.614.720 

Quỹ Đầu tư Phát triển đồng - - 

- Bổ sung 30% Quỹ đầu tư phát triển đồng 11.064.185.425 10.250.614.720 

Số lao động bình quân Người 75 72 

Tổng quỹ Iương = Tổng thu nhập – 

 Lợi nhuận trước thuế 

đồng 
13.218.875.370 13.771.041.120 

T/lệ tiền lương được hưởng/Tổng TN % 28,54 28,00 
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 

môi trường và xã hội của Công ty 

Ban lãnh đạo TTT xác định phát triển du lịch của Công ty nói riêng và của tỉnh Tây Ninh nói chung phải 

đảm bảo tính bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tôn tạo các tài nguyên du lịch tự nhiên và 

nhân văn; góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo về an ninh, chính trị và an 

toàn xã hội. 

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

 Công ty đã thực hiện những chính sách nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải của khách du lịch hằng 

năm, cụ thể như bố trí các thùng rác chuyên dụng tại các địa điểm cần thiết trong khu vực tham quan, 

đồng thời kế hợp với các đơn vị vệ sinh môi trường để có thể  thu dọn và xử lý các chất thải kịp lúc,… 

 Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn khuyến khích các khách du lịch đề cao ý thức bảo vệ môi 

trường, hạn chế gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân vùng lân cận.  
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Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Cán bộ nhân viên trong công ty luôn được trả lương đúng hạn, không xảy ra tình trạng thiếu hay nợ lương.  

Ngoài thực hiện những chính sách của Luật lao động, Công ty còn tổ chức các hoạt động tập thể, nhằm nâng 

cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các nhân viên trong Công ty.  

Khen thưởng những cá nhân, tập thể có ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạt động, nâng cao hiệu suất 

làm việc, đặc biệt khuyến khích người lao động gắn bó với sự phát triển bền vững của Công ty. 

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

Ngoài các hoạt động kinh doanh, TTT đã tham gia tích cực các hoạt động mà địa phương đề ra. Góp một 

phần lợi nhuận của mình vào công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. 

Công ty luôn đi đầu trong các hoạt động như: đóng góp giúp đỡ bà con lũ lụt miền Trung, xây dựng nhà tình 

thương cho người già neo đơn, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các công trình công ích nhằm phục vụ cho cuộc 

sống sinh hoạt của người dân địa phương. 
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BÁO CÁO  CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 

của Công ty 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 

Tổng Giám đốc  

 Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về  

các mặt hoạt động của Công ty 

 

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017 thực hiện 

ĐVT: triệu đồng 

Diễn giải Năm 2016 Năm 2017 % 2017/2016  

Công ty mẹ 

- Doanh thu thuần 154.679 194.763 125,91% 

- Lợi nhuận trước thuế 17.023 33.094 194,41% 

- Lợi nhuận sau thuế 17.023 33.094 194,41% 

Hợp nhất 

- Doanh thu thuần 296.103  358.544  121,09% 

- Lợi nhuận trước thuế 86.674  91.378  105,43% 

- Lợi nhuận sau thuế 68.167  72.228  105,96% 
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Trong năm 2017, Công ty chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành. 

Cùng với sự quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành các cấp, tập thể 

cán bộ công nhân viên Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu then chốt và chiến 

lược, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao, sản 

xuất kinh doanh đạt lợi nhuận tốt, sử dụng và phát triển tốt nguồn vốn chủ sở hữu. 

Công ty luôn nỗ lực xây dựng được hình ảnh, quảng bá thương hiệu của mình, được sự ủng hộ của các 

khách hàng truyền thống, tạo được sự tin tưởng đối với khách du lịch trong và ngoài nước, từ đó nâng 

cao sự tín nhiệm cho khách du lịch và đối tác trong việc lựa chọn làm đơn vị hướng dẫn các tour du lịch 

tại tỉnh Tây Ninh có chất lượng tốt nhất. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc 

 

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực 

hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các 

Quyết nghị của Hội đồng quản trị ban hành; 

Hàng tháng, Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban toàn Công ty. Thành phần 

bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc 

và Giám đốc các Công ty con để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề 

ra kế hoạch chi tiết tháng tiếp theo. Từ đó Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các nhận 

xét sau: 

- Ban giám đốc với trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong việc 

quản lý các hoạt động của Công ty, nên đã có những chính sách xử lý kịp thời 

các vấn đề khó khăn, cũng như các kế hoạch phát triển phù hợp với hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện những chiến lược mà Hội đồng quản 

trị đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả. Thực hiện tốt các chức 

năng trong quản trị, điều hành Công ty, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 

- Các thông tin của Công ty luôn công khai minh bạch, ủy quyền cho cán bộ chuyên 

trách phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện một cách kịp thời, chính xác. Báo 

cáo trung thực mọi hoạt động của Ban điều hành và hoạt động của Công ty cho 

Hội đồng quản trị theo định kỳ và bất cứ khi nào cần thiết. 
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Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 

Qua kết quả sản xuất kinh doanh nhiều năm của Công ty, Hội đồng quản trị xác định chiến 

lược phát triển kinh doanh là phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Vì vậy 

Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động đầu tư các dự án, xây dựng các tour 

du lịch tiềm năng. 

Bàn bạc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc về cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị, các thay đổi 

mới nhất của Luật Du lịch 2017 được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ 

gần 90% đại biểu tán thành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 để kịp thời thay đổi các định 

hướng tương lai phù hợp với quy định của Pháp luật. 

Hội đồng quản trị cũng tìm kiếm và chỉ đạo các phương án mở rộng hoạt động kinh doanh, 

đưa ra các nhận định, kế hoạch cho năm 2018 nhằm giúp Công ty phát triển bền vững, nâng 

cao vị thế cạnh tranh trong ngành, cụ thể như sau: 

- Trong quý I/2018 sẽ tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị để đánh giá tình hình thực 

hiện quản trị hoạt động kinh doanh năm 2017 và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 

2018; thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2017. Đồng thời, hoàn thành và 

tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về Dự thảo điều chỉnh Điều lệ Công ty và 

Quy chế Quản trị Công ty theo hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một 

số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ. 

- Quý II/2018, Hội đồng quản trị sẽ giám sát, triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 

- Trong những tháng tiếp theo sẽ tổ chức đánh giá sơ kết kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng 

và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã đề ra. 

- Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 
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Phục vụ chu toàn – Mọi lúc mọi nơi 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban 

kiểm soát. 
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

 

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Lê Hữu Phước Chủ tịch HĐQT chuyên trách 

2 Ông Trần Anh Minh Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Ông Phạm Văn Hải Thành viên 

4 Ông Nguyễn Thanh Huy Thành viên 

5 Ông Trần Trung Kiên Thành viên 

 

  

 Hội đồng quản trị 

Ông Trần Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc 

Xem lý lịch tại mục Danh sách Ban Điều hành ở trên. 

 

 

Ông Phạm Văn Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Xem lý lịch tại mục Danh sách Ban Điều hành ở trên. 

 

 

 

1 

2 
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Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách 

Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/10/1959 

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 308 đường Bời Lời, Ninh Trung, Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Du lịch 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức ĐKNY: Chủ tịch HĐQT chuyên trách 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi 

Bà Tây Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh 

Quá trình công tác: 

- 06/1977 – 07/1984: Nhân viên Ban Kiến thiết Khách sạn Tỉnh Tây Ninh  

- 08/1984 – 07/1989: Phó phòng Tổ chức, Trưởng phòng Tổ chức Ban Kiến thiết Khách sạn Tỉnh 

Tây Ninh 

- 08/1989 – 12/1994: Học Đại học Kinh tế Du lịch; Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Khu Du lịch Núi Bà, 

Công ty Du lịch Tây Ninh 

- 01/1995 – 10/2001: Phó phòng Kế hoạch, Giám đốc Khu Du lịch Núi Bà, Công ty Du lịch Tây Ninh 

- 11/2001 – 02/2003: Cán bộ Công ty Du lịch Tây Ninh, đi học trung, cao cấp chính trị 

- 03/2003 – 07/2003: Trưởng phòng Đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Tây Ninh 

- 08/2003 – 11/2011: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Du lịch Công ty Du lịch Tây Ninh kiêm 

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cáp treo Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 

- 12/2011 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  đến tháng 01/2016 Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị chuyên trách Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh 

Tỷ lệ nắm giữ: 1.850.015 cổ phần chiếm tỷ lệ 40,47% VĐL 

- Sở hữu cá nhân: 2.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,06 % VĐL 

- Sở hữu đại diện: 

UBND Tỉnh Tây Ninh 

 

1.847.015 

 

cổ phần chiếm tỷ lệ 

 

40,41% 

 

VĐL 

 

  

  

3 
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Trong năm, HĐQT đã đưa ra các Quyết định, Nghị quyết 

S TT 
Số Nghị quyết / 

Quyết định 

Ngày/tháng/
năm 

Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT 25/01/2017 Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. 

2 01/NQ-HĐQT 28/02/2017 
Nghị quyết về Thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 

3 02/NQ-HĐQT 28/02/2017 

NQ-HĐQT đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp tục cử lại 03 

người đại diện vốn tại Công ty tham gia Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021. 

4 2A/NQ-HĐQT 20/3/2017 

1. Quyết toán Quỹ lương 2016. 

2. Hoàn chỉnh các Báo cáo tại Đại hội 

3. Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016. 

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính 

hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, quyết định. 

5. Hoàn chỉnh Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập 

các quỹ năm 2016, Kế hoạch tài chính 2017 (bao gồm 

Kế hoạch Quỹ lương năm 2017. 

6. Thống nhất chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 

2017. 

7. Thống nhất Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên 

trách, mức thù lao HĐQT, BKS và TK HĐQT năm 

2017. 

8. Nghiên cứu tính toán, hoàn chỉnh Phương án phát 

hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, tỷ lệ 2:1. 

9. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu việc thay đổi mô hình tổ 

chức quản lý và hoạt động của Công ty (theo Điểm b, 

Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 68/2014). 

10. Thống nhất Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Công ty. 

11. Thống nhất thông qua hồ sơ xin ý kiến Đại hội Công 

ty Cổ phần Cáp treo, xem xét có ý kiến trả lời bằng 

văn bản sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu (UBND 

tỉnh). 

12. Thống nhất thông qua Hồ sơ xin ý kiến Đại hội Công 

ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.  

13. Thống nhất Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ 

phần Gạch ngói. 

5. 

2B/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến bằng 
văn bản) 

25/8/2017 

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 
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S TT 
Số Nghị quyết / 

Quyết định 

Ngày/tháng/
năm 

Nội dung 

2. Thống nhất nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2017. 

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 

2016, phương hướng nhiệm vụ 2017, Kế hoạch Tài 

chính 2017 (rút gọn). 

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

5. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016, 

định hướng 05 năm 2017-2021, bao gồm kế hoạch 

kinh doanh và Kế hoạch đầu tư định hướng 5 năm 

2017 – 2021. 

6. Thông quaTờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập 

các quỹ năm 2016. 

7. Thống nhất không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều 

lệ Công ty, tỷ lệ 2:1, giao lại Ban điều hành và các 

phòng nghiệp vụ tiếp tục nghiên cứu, căn cứ tình 

hình thực tế, lập hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định đề xuất triển khai thực hiện khi thực 

sự cần thiết. 

8. Thống nhất tiếp tục duy trì thực hiện mô hình có Ban 

Kiểm soát.  

9. Hội đồng quản trị không có ý kiến đối với Tờ trình đề 

nghị ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty do không thực hiện 

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công 

ty, tỷ lệ 2:1 và thay đổi mô hình tổ chức hoạt động của 

Công ty. 

10. Giao ông Phạm Văn Hải – Thành viên HĐQT ban hành 

văn bản chỉ đạo Người đại diện vốn Công ty tại Công 

ty Cổ phần Cáp treo núi Bà biểu quyết tại cuộc họp 

Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2017. 

11. Giao ông Lê Hữu Phước bổ sung nội dung vừa thông 

qua và ban hành văn bản chỉ đạo người đại diện biểu 

quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 

12. Thống nhất thông qua Kết quả Báo cáo quyết toán 

quý 1/2017. 

6. 04/NQ-HĐQT 26/4/2017 

Thông qua các nội dung: 

1. Cử bàLý Thị Thu Hồng tiếp tục là Thư ký HĐQT Công 
ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 

2. Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ 
phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017 – 
2021. 
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Quyết định 

Ngày/tháng/
năm 

Nội dung 

3. Thống nhất chi Quỹ thưởng người quản lý 2016. 

7. 

05/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến qua trao 
đổi bằng điện thoại) 

22/5/2017 

Thông qua các nội dung: 

1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về giá giao 
dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty trên Sàn Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội. 

2. Giao Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các 
phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện 
các thủ tục tiếp theo đúng quy định. 

8. 06/NQ-HĐQT 01/7/2017 

Thông qua các nội dung: 

1. Thông qua Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, 
phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 của Ban 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương 
mại Tây Ninh. 

2. Giao Ban Tổng Giám đốc cân nhắc quyết định thực 
hiện việc mua bảo hiểm nhân thọ cho CB.CNV Công 
ty năm 2017 và báo cáo lại HĐQT. 

3. Thông qua chủ trương tạm trích Quỹ khen thưởng, 
phúc lợi 6 tháng đầu năm 2017, căn cứ kết quả 
quyết toán, kiểm toán năm 2017.  

4. Thông qua chủ trương đầu tư Nhà hàng tại Khu Du 
lịch Quốc gia núi Bà Đen. 

5. Thống nhất theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về 
xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra khách 
hàng nợ tiền quá hạn thanh toán để thu hồi vốn của 
Công ty. 

6. Không thông qua chủ trương vay vốn nâng cấp hệ 
thống Máng trượt của Công ty Cổ phần Cáp treo núi 
Bà, Công ty căn cứ khả năng tài chính hiện có để đầu 
tư; thống nhất chủ trương vay ngắn hạn để phục vụ 
tiến độ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản trong thời 
gian các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn. 

7. Thông qua việc ông Lê Hữu Phước từ nhiệm chức 
danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2013-2017 tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình 
và người đại diện vốn Công ty tại Công ty Cổ phần 
Gạch ngói Tây Ninh từ nhiệm thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban Kiểm soát. 

9. 07/NQ-HĐQT 04/10/2017 

Hội đồng quản trị thống nhất: 

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương 
mại Tây Ninh thực hiện ký hợp đồng thuê tổ chức 
có chức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm 
đối với phần vốn nhà nước và tư vấn thực hiện các 
thủ tục thoái vốn theo Quyết định số 2247/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh 
Tây Ninh về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty 
Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh. 

2. Thông quachủ trương dừng đầu tư một số dự án 
tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen. 
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S TT 
Số Nghị quyết / 

Quyết định 

Ngày/tháng/
năm 

Nội dung 

3. Thông qua nội dung Báo cáo xin ý kiến của Người 
đại diện vốn Du lịch tại Công ty CP Cáp treo núi Bà. 

10. 

08/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến qua trao 
đổi bằng điện thoại) 

17/10/2017 

Thống nhất chủ trương chi trả cổ tức đợt 1/2017 của 
Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh bằng tiền 
mặt, tỷ lệ 27%/ vốn điều lệ, thời gian dự kiến chi trả: 
Trong tháng 12/2017. 

11. 

09/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến qua trao 
đổi bằng điện thoại) 

15/12/2017 

Hội đồng quản trị thống nhất: 

1. Ông Phạm Văn Hải không tiếp tục kiêm nhiệm chức 
danh Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Lữ hành 
Tây Ninh. 

2. Giải quyết cho ông Nguyễn Trọng Linh - Phó Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lữ hành TN, đại 
diện 82.800 cổ phần (tỷ lệ 32,75%) của Công ty tại 
Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh từ nhiệm.  

3. Cử ông Hồ Phước Đức – Phó Giám đốc TT DV – DL 
núi Bà Đen – Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại 
Tây Ninh đại diện số cổ phần ủy quyền là 82.800 cổ 
phần (tỷ lệ 32,75%) thay thế ông Nguyễn Trọng 
Linh, tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó 
Chủ tịch HĐQT và kiêm Giám đốc Điều hành Công ty 
Cổ phần Lữ Hành Tây Ninh.  

4. Giao ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
căn cứ những nội dung xin ý kiến của người đại diện 
vốn tại Công ty Cổ phần Lữ hành đã được Hội đồng 
quản trị trao đổi thống nhất thông qua, ban hành 
văn bản cho ý kiến người đại diện và ký quyết định 
ủy quyền lại số cổ phần của người đại diện đối với 
ông Hồ Phước Đức.  

 

 

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về Quản trị công ty 

 

STT Họ tên Chức danh 

1 Lê Hữu Phước Chủ tịch HĐQT 

2 Trần Anh Minh Phó Chủ tịch HĐQT 

3 Phạm Văn Hải Thành viên HĐQT 

4 Trần Trung Kiên Thành viên HĐQT 
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Danh sách thành viên Ban Kiểm soát  

STT Thành viên Chức vụ 

1 Ông Lý Bình Hòa Trưởng ban 

3 Bà Lâm Thị Ngọc Châu Thành viên 

4 Bà Sô Kim Ý Thành viên 

 

Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát năm 2017 

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Bà Nguyễn Kim Phụng Thành viên  25/04/2017 

2 Bà Sô Kim Ý Thành viên 25/04/2017  

 

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông 

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị. Hàng quý, Hội đồng quản trị họp theo định kỳ, cần thiết tổ chức họp đột xuất để 

thống nhất cho ý kiến xử lý công việc; các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành 

đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công 

ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện. 

Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và 

Quyết định của Hội đồng quản trị giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Giám đốc bàn bạc, 

thống nhất phân công, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội 

dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng 

quản trị. 

 

 

 Ban Kiểm soát 
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Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp về quyền 

được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên qcủa Công 

ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu. 

 

 

 

  

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Trong năm 2017, các cuộc họp của HĐQT đều mời các thành viên trong Ban kiểm soát 

tham dự. Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định 

cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn đã cung cấp đầy 

đủ các tài liệu, báo cáo, chứng từ,... phục vụ cho công tác giám sát, kiểm tra của Ban 

Kiểm soát và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy 

định Điều lệ Công ty. 
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 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 

HĐQT, Ban TGĐ và BKS 

Lương, Thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 
Lương (VND) 

Thưởng tại 
cty (VND) 

Thưởng tại 
Cty con 
(VND) 

Thù lao 
Công 

ty 

Thù lao 
Công ty con 

KT-PL, khác Tổng chi trả 

I 
Hội đồng 
quản trị 

 1.339.058.979 204.327.500 544.567.500 204.000.000 225.100.000 51.300.000 2.568.353.979 

1 
Lê Hữu 
Phước 

Chủ 
tịch 

477.341.088 82.007.700 259.089.300 - 85.600.000 17.100.000 921.138.088 

2 
Trần Anh 
Minh 

Phó 
CT- 

Ọ.TGĐ 
449.430.296 54.729.300 83.963.700 60.000.000 60.000.000 17.100.000 725.223.296 

3 
Phạm Văn 
Hải 

TV- 
Phó 
TGĐ 

412.287.595 41.700.000 - 48.000.000 7.500.000 17.100.000 526.587.595 

4 
Trần 
Trung 
Kiên 

TV 
HĐQT 

- 25.890.500 201.514.500 48.000.000 72.000.000 - 347.405.000 

5 
Nguyền 
Thanh 
Huy 

TV 
HĐQT 

- - - 48.000.000 - - 48.000.000 

II 
Ban kiểm 
soát 

 446.088.316 66.741.000 136.741.500 48.000.000 91.650.000 35.200.000 848.420.816 

1 
Lý Bình 
Hoà 

Thành 
viên 

212.766.358 35.180.900 86.363.100 - 48300.000 14.600.000 397.210.358 

2 
Trần Thị 
Hiền 

Thành 
viên 

233 321 958 31.560.100 50.378.400 - 43350.000 20.600.000 379.210.458 

3 
Lâm Thị 
Ngọc 
Châu 

Thành 
viên 

- - - 36.000.000 - - 36.000.000 

4 
Nguyễn 
Kim 
Phụng 

Thành 
viên 

- - - 12.000.000 - - 12.000.000 

5 Sô Kim Ý 
Thành 

viên 
- - - 24.000.000 - - 24.000 000 

III Thư ký  232.778.743 - - 36.000.000 - 20.600.000 289.378.743 

1 
Lý Thị 
Thu Hồng 

Thư ký 
HĐỌT 

232.778.743 - - 36.000.000 - 20.600.000 289.378.743 

 CỘNG  2.017.926.038 271.068.500 681.309.000 288.000.000 316.750.000 107.100.000 3.706.153.538 

 

*Ghi chú: 

1. Nguyễn Thị Kim Phụng (Thù lao từ tháng 01/2017 đến 04/2017) 

2. Sô Kim Ý (Thù lao từ tháng 05/2017 đến 12/2017). 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (tính đến thời điểm 31/12/2017) 

Stt Họ tên 
Chức vụ tại 

Công ty 
(nếu có) 

Số CMND/ Hộ 
chiếu ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên 
hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

1 Lý Thị Thu 
Hồng 

Giám đốc Tổ 
chức – Hành 

chính – Người 
được ủy 

quyền công bố 
thông tin 

290708526 

20/01/2011 

Công an 

 Tây Ninh 

61 đường 781, 
ấp Bình Hòa, 
xã Thái Bình, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

700 0,015  

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có 

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

Việc quản trị Công ty luôn được Công ty đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ 

và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất. TTT luôn theo 

đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các 

nguồn lực một cách tốt nhất. 

Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

giám đốc thông quaviệc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên 

quan và các lớp học quản trịcông ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp 

cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.  

Ngày 6/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Căn cứ theo các Điều luật trên, Ban Lãnh 

đạo Công ty đã gấp rút phân bổ nhân sự và đôn đốc việc sửa đổi Điều lệ Công ty, đồng thời xây 

dựng và trình đại hội đồng cổ đông quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với Pháp luật 

hiện hành. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH 

 

Chữ ký Người đại diện Pháp luật 

Tây Ninh, ngày 10  tháng 04  năm 2018 

 CHỦ TỊCH HĐQT 
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