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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 
(SXKD) NĂM 2015 

1.  Đánh giá tình hình hoạt động năm 2015 

Doanh thu năm 2015 vượt kế hoạch đề ra và tăng so với kết quả năm 2014. Các 
hoạt động kinh doanh thương mại, vận tải, lưu trú, nhà hàng, dịch vụ… đạt được sự 
tăng trưởng bền vững trong năm 2015, một phần do sự ổn định của nền kinh tế và một 
phần từ các yếu tố như: Chính sách kích cầu thông qua việc giảm lãi suất cho vay, 
quá trình nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông quốc gia, giá nhiên liệu giảm… 

Doanh thu thực hiện năm 2015 vượt kế hoạch năm 2015 là 21,86%. Đây là mức 
tăng trưởng tốt, vượt xa so với mức tăng trưởng bình quân của toàn xã hội (ước khoảng 
7%). Xem xét chi tiết các hoạt động SXKD thì hoạt động thương mại chiếm tỷ trọng 
89% và đạt mức tăng trưởng 39,10%. Điều này chứng tỏ sự tăng trưởng cao toàn 
Công ty đạt được chủ yếu từ sự tăng trưởng đột biến của kinh doanh thương mại với 
mặt hàng chủ lực là thuốc lá điếu. Năm 2015, người tiêu dùng Việt Nam đã quen dần 
với hình ảnh cảnh báo in trên bao bì thuốc lá và việc siết chặt buôn lậu thuốc lá được 
tăng cường đã đem lại lợi thế cho hoạt động  kinh doanh thuốc lá.  

Các hoạt động lưu trú, dịch vụ vận tải vẫn ổn định với mức tăng trưởng  nhẹ do 
không có sự biến động lớn về nhu cầu của xã hội nói chung và khu vực nói riêng. 

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt kế hoạch. Nếu nhìn vào doanh thu thì 
lợi nhuận chưa tương xứng. Thương mại đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu nhưng 
đây là hoạt động có chi phí cao: Hầu như vốn lưu động kinh doanh là vốn vay ngân 
hàngvà vay các đối tượng khác;mặt bằng kinh doanh, văn phòng, kho bãi đều phải 
thuê, dẫn tới tỷ suất lợi nhuận thấp.  

Hoạt động dịch vụ masssage tỷ lệ tăng trưởng không đáng kể; doanh thu từ cho 
thuê tài sản trên đất sụt giảm so với năm trước do đối tác trả bớt lại tài sản thuê, dẫn 
tới nguồn thu từ mảng này sụt giảm.  

Một nguyên nhân nữa là năm 2015 Công ty tiếp tục bị truy thu tiền thuê đất của 
những năm trước với mức tăng cao, thậm chí tới mức đột biến, điển hình là Khách 
sạn Hải Vân. 
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2. Kết quả SXKD năm 2015 (số liệu đã được kiểm toán): 

a.  Các số liệu trước khi xử lý hồi tố: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 Tỷ lệ 
thực hiện 

Ghi chú 

1 Doanh thu 687.000.000.000đ 837.199.465.066đ 121,86%  

2 Lợi nhuận 
trước thuế 

2.300.000.000đ 1.942.773.734đ 84,47%  

3 Lợi nhuận sau 
thuế 

1.800.000.000đ 1.321.522.965đ 73,41%  

4 Lợi nhuận/cổ 

 phiếu (EPS) 

 768đ   

a.  Các số liệu sau khi xử lý hồi tố: 

Trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty có các số liệu tồn 
đọng của những năm trước đó, trong năm tài chính 2015 phải xử lý theo quy định của 
chuẩn mực kế toán và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 
hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Cụ thể: 

- Khoản chi phí bồi thường hàng hóa khách hàng bị cháy và điều trị cho nạn nhân 
trong vụ cháy ở Ga Giáp Bát năm 2009 là 3.229.276.787đ (khoản chi phí bồi thường 
này phát sinh từ năm 2009 -> 2010). Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 
2010, số liệu này chưa được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 
mà ghi nhận vào các khoản phải thu khác để chờ kết luận của tòa, nay Tòa án Nhân 
dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã có kết luận là Công ty phải chịu trách nhiệm bồi 
thường nên đã xử lý hồi tố. 

- Khoản chi phí lãi vay 4.683.464.187đ cho chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất ở Bình Chiểu (Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) phát sinh từ năm 2013 trở về trước 
chưa được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh cùng niên độ do cơ quan thuế 
không chấp nhận nên đã ghi nhận vào Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (vốn hóa) 
nên đã xử lý hồi tố. 

 Kết luận về chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 
-  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày đầu năm 2015, trước khi điều chỉnh 

là 2.156.215.245 đ; 
-  Công ty đã xử lý 02 khoản chi phí nói trên, điều chỉnh hồi tố tổng số là 

7.912.740.974 đ nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày đầu năm, sau khi 
điều chỉnh là -5.756.525.729 đ; 

-  Đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 là 
2.054.091.383 đ; 

-   Lợi nhuận năm 2015 đạt được là 1.321.522.965 đ; 

-   Như vậy, sau khi xử lý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày cuối năm 
trên Bảng cân đối kế toán của BCTC của năm 2015 là – 6.489.094.147 đ. 

3.  Phân tích hoạt động SXKD năm 2015 
a.  Lưu trú, nhà hàng, dịch vụ 
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-   Lưu trú:  
Công ty có 6 chi nhánh trực tiếp kinh doanh lưu trú. Những chi nhánh này đã kinh 

doanh nhiều năm, từ trước thời điểm cổ phần hóa, trong đó có 2 chi nhánh được xếp 
hạng 2 sao, 4 chi nhánh đủ tiêu chuẩn phục vụ khách lưu trú. Chi nhánh lớn nhất: 
Khách sạn Đường sắt Đà Lạt có 56 phòng, chi nhánh nhỏ nhất: Nhà hàng Khách sạn 
Hưng Triệu gần 20 phòng. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, cơ sở vật chất các 
khách sạn đều cũ và xuống cấp. Năm 2015 việc đầu tư cho các chi nhánh vẫn chủ yếu 
là để duy trì công năng. Bên cạnh việc năng động trong tiếp cận, khai thác khách hàng 
thì sự phục hồi của nền kinh tế cũng góp phần đem lại sự khởi sắc trong kinh doanh 
lưu trú. Công suất buồng phòng của các chi nhánh kinh doanh lưu trú đều tăng. Khách 
sạn Hải Vân tăng 1,6%, Khách sạn Kỳ Đồng tăng 4,32%, Khách sạn Ga Sài Gòn bằng 
cùng kỳ năm ngoái, Khách sạn Cà Ná tăng 10,85%, Khách sạn Đường sắt Đà Lạt 
bằng mức cùng kỳ năm ngoái, Khách sạn Hưng Triệu tăng 37,23%. 

-  Nhà hàng: 
Công ty có hai chi nhánh kinh doanh nhà hàng là Khách sạn Cà Ná và Khách sạn 

Hải Vân. Doanh thu chính trong lĩnh vực này là từ nhà hàng thuộc Khách sạn Cà Ná 
với đối tượng phục vụ là khách du lịch của các công ty lữ hành. Công suất nhà hàng 
có thể đạt tới 1.000 chỗ với khả năng phục vụ những ngày cao điểm lên tới 3.000 
khách. Doanh thu nhà hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu doanh thu toàn chi nhánh và đóng 
vai trò quyết định trong việc bổ trợ cho mùa thấp điểm trong kinh doanh của chi 
nhánh.  

-  Dịch vụ: 
Dịch vụ massage là hoạt động kinh doanh dịch vụ chủ yếu của Công ty tại hai chi 

nhánh: Khách sạn Kỳ Đồng và Khách sạn Hải Vân, do cá nhân nhận khoán. Dù nhiều 
khó khăn:  Nhu cầu giảm, cơ sở vật chất lạc hậu không theo kịp trào lưu đầu tư mới, 
yêu cầu về sự quản lý ngày một cao của các cơ quan chức năng, nhưng hoạt động này 
vẫn giữ được sự ổn định. 

b.  Thương mại 
Thương mại là ngành kinh doanh có doanh thu cao của Công ty (một lý do chính 

là trong doanh thu có giá vốn của hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn). Nếu năm 2014, hoạt 
động kinh doanh thương mại với mặt hàng chủ lực là thuốc lá điếu  sản xuất trong 
nước gặp khó khăn lớn do việc ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đi 
kèm với việc in hình ảnh cảnh báo tác hại trên bao bì, thuế tăng, Nhà nước siết lại 
quản lý trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá, tình trạng buôn lậu thuốc lá trên thị trường 
gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường... thì năm 2015, mặc dù khó 
khăn vẫn là vấn đề lớn thậm chí nan giải (như nạn buôn lậu thuốc lá) nhưng đã được 
cởi bỏ bớt một phần, đặc biệt là nhu cầu tăng trở lại khi người tiêu dùng vì bắt đầu 
quen dần với những hình ảnh cảnh báo  tác hại, lãi suất ngân hàng giảm cũng là nhân 
tố tích cực trong điều kiện vốn kinh doanh thương mại chủ yếu dựa vào nguồn vốn 
vay. 

c.  Vận tải hàng hóa 
Mặc dù giá nhiên liệu giảm sâu, nhưng cước vận tải đường sắt, cơ cấu chi phí chính 

trong chi phí vận tải hàng hóa của Công ty giảm rất ít làm chi phí vận tải của Công ty 
không thể giảm nhiều. Chi phí vẫn ở mức cao. Điều  này vô cùng bất lợi trong việc 
cạnh tranh với các phương tiện khác, đặc biệt là đường bộ và đường biển. Việc xiết 
xe quá tải, hạn chế phương tiện vào nội đô cũng ảnh hưởng lớn đến giao nhận, vận 
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chuyển từ khách hàng tới ga và từ ga tới kho, tới khách hàng. 
Tuy nhiên, nhờ ảnh hưởng từ thương hiệu cùng sự linh hoạt trong giao nhận và đặc 

biệt là mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng thân thiết nhiều năm qua nên doanh thu 
của mảng này vẫn duy trì được ổn định. 

d.  Du lịch 
Kinh doanh du lịch đã tạo nên thương hiệu Công ty từ thời còn là doanh nghiệp 

Nhà nước: Du lịch Đường sắt Sài Gòn với những tour du lịch gắn với đường sắt, 
xuyên Việt như Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Tuy Hòa, Sài Gòn – Quy Nhơn – 
Phú Yên, Sài Gòn – Huế và đặc biệt là các tour đi Trung Quốc bằng đường sắt liên 
vận. Tuy nhiên, những năm gần dây, thị trường dần thu hẹp chỉ còn lại một số ít tour 
đặc thù có chỗ đứng vững chắc: Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Quy Nhơn – Phú 
Yên bằng tàu du lịch. Thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc 
(inbound) và khách Việt Nam đi Trung Quốc (outbound) giảm đột biến. Lượng khách 
cả năm chưa tới 2.000 khách. Du lịch đang không còn là lợi thế mạnh, không còn là 
mũi nhọn kinh doanh của Công ty.  

e.  Cho thuê tài sản trên đất 
Hiện Công ty có 4 cụm tài sản đang cho thuê. Tại Nha Trang là 2 cụm, cho Công 

ty CP Văn hóa Phương Nam và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Kim 
thuê. Tại Đà Lạt (Lâm Đồng) là 2 cụm, cho Công ty TNHH Ky Hoàng Minh và Công 
ty TNHH MTV Châu Thanh Thiên Lộc Phú thuê. Năm 2015, đối tác trả bớt lại tài sản 
thuê, dẫn tới nguồn thu từ mảng này sụt giảm.  

4.  Công tác đầu tư xây dựng cơ bản. 

-  Hoàn thành đưa vào sử dụng 06 nhà vệ sinh tại bộ phận nhà hàng của Khách 
sạn Cà Ná; 

- Cải tạo khu vực mái tôn tại bộ phận nhà hàng của Khách sạn Cà Ná; 

- Tiếp tục hoàn thiện Nhà hàng số 2 thuộc Trung tâm Dịch vụ và Thương mại 
Bình Triệu. 

-  Tiến hành xây dựng phần thô Nhà hàng số 01 thuộc Trung tâm Dịch vụ và 
Thương mại Bình Triệu. 

PHẦN II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) 

1.  Cơ cấu HĐQT 

HĐQT từ ngày 01/01/2015 đến ngày 14/05/2015 gồm 5 thành viên:  

- Ông Trần Vĩ Đường - Chủ tịch HĐQT;  

- Bà Lưu Thị Lê -Thành viên HĐQT; 

- Bà Trương Ái Liễu- Thành viên HĐQT; 

- Bà Tăng Thị Minh Tân -Thành viên HĐQT; 

    -  Ông Phạm Văn Sơn - Thành viên HĐQT. 

 Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 ngày 
14/05/2015, ĐHĐCĐ đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 5 thành viên. Sau 
đó, HĐQT đã bầu ông Trần Vĩ Đường là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.   
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Từ 14/5/2015 tới hết 31/12/2015, HĐQT gồm các thành viên sau:  

- Ông Trần Vĩ Đường - Chủ tịch HĐQT; 

- Bà Trần Thiên Kim - Thành viên HĐQT; 

- Bà Lưu Thị Lê - Thành viên HĐQT; 

- Bà Trương Ái Liễu - Thành viên HĐQT; 

- Bà Tăng Thị Minh Tân - Thành viên HĐQT. 

2.  Hoạt động của HĐQT 

a.  Tham gia các phiên họp của HĐQT: 

STT Họ và tên Chức 
danh 

Số buổi 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

Ghi chú 

1 Trần Vĩ Đường Chủ tịch 
HĐQT 

18/18 100%  

2 Lưu Thị Lê Thành 
viên 
HĐQT 

18/18 100%  

3 Trương Ái Liễu Thành 
viên 
HĐQT 

18/18 100%  

4 Tăng Thị Minh Tân Thành 
viên 
HĐQT 

17/18 94,44%  

5 Phạm Văn Sơn Thành 
viên 
HĐQT 

0/18 0% Mãn nhiệm 
từ 14/5/2015 

6 Trần Thiên Kim Thành 
viên 
HĐQT 

10/18 55,55% Trúng cử 
Thành viên 
HĐQT từ 
14/5/2015 

b.  Chỉ đạo triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015: 

HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành 
(BĐH) thông qua việc tham dự, góp ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BĐH, các 
cuộc họp giao ban định kỳ nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.  

c.  Thực hiện chi trả thù lao, chi phí HĐQT năm 2015 

-  Thù lao thành viên HĐQT: Trong năm 2015, tổng thù lao cho chức danh thành 
viên HĐQT là 138.750.000đ, chi tiết từng thành viên như sau: 

STT Thành viên 
HĐQT 

Chức danh Từ 01/01/2015 
đến 14/5/2015 

Từ 14/5/2015 
đến 31/12/2015 

Ghi 
chú 

1 Ông Trần Vĩ Chủ tịch 13.500.000đ 30.000.000đ  
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Đường HĐQT 

2 Bà Lưu Thị 
Lê 

Thành 
viên 
HĐQT 

6.750.000đ 18.750.000đ  

3 Bà Trương Ái 
Liễu 

Thành 
viên 
HĐQT 

6.750.000đ 18.750.000đ  

4 Bà Tăng Thị 
Minh Tân 

Thành 
viên 
HĐQT 

6.750.000đ 18.750.000đ  

5 Ông Phạm 
Văn Sơn 

Thành 
viên 
HĐQT 

0đ 0đ  

6 Bà Trần 
Thiên Kim 

Thành 
viên 
HĐQT 

 18.750.000đ  

 Cộng:   33.750.000đ 105.000.000đ  

-  Lương, thù lao cho việc kiêm nhiệm chức danh của thành viên HĐQT:  

STT Thành viên 
HĐQT 

Chức danh 
kiêm nhiệm 

Tổng lương  
cả năm 

Thưởng Thù lao 

1 Ông Trần Vĩ 
Đường 

TGĐ  301.758.742đ  6.000.000đ 
 

0đ 

  GĐ Đầu tư 0đ 0đ 0đ 

  GĐ Chi nhánh 
Trung Tâm Dịch 
vụ Thương mại 
(TTDVTM) 

242.690.080đ 0đ 0đ 

2 Bà Tăng Thị 
Minh Tân 

GĐ Khối Nhân 
sự 

0đ 0đ 0đ 

  Phụ trách Kế 
toán Chi nhánh 
TTDVTM 

202.216.417đ 500.000đ 0đ 

3 Bà Trương Ái 
Liễu 

Nhân viên bán 
hàng Chi nhánh 
TTDVTM 

170.250.248đ 500.000đ 0đ 
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-  Chi phí: 

Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp 
lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Do đặc điểm Công ty còn khó khăn về vốn kinh doanh, nên các thành viên HĐQT 
không tính chi phí với Công ty. Các thành viên HĐQT tự trang trải các khoản chi phí 
cho hoạt động liên quan tới phần công việc của mình. 

d.  Chọn đơn vị kiểm toán: HĐQT đã cùng với BKS chọn đơn vị kiểm toán . 

e.  Các công tác khác:  

-  Xây dựng kế hoạch SXKD trình  ĐHĐCĐ; 

-  Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; 

-  HĐQT tiến hành triển khai các thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký mã 
chứng khoán, đăng ký lưu ký chứng khoán; 

-  Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua việc tham dự cuộc 
họp của BĐH, các cuộc họp giao ban công tác định kỳ. 

3.  Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT 

STT Phiên họp ngày Nội dung quyết định được thông qua 

1 16/01/2015 Chấp thuận cho Chi nhánh Du lịch Đường sắt Sài 
Gòn mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Agribank- Chi 
nhánh TP.Hồ Chí Minh. 

2 21/01/2015 - Chấp thuận ông Trần Vĩ Đường thôi chức vụ GĐ 
Trung tâm Dịch vụ và Thương mại (TTDV&TM)Bình 
Triệu; 

- Chấp thuận bà Lê Thị Thu Bình làm người đứng 
đầu GĐ TTDV&TM Bình Triệu. 

3 30/3/2015 Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 sau khi xin 
phép Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh.  

4 20/4/2015 - Thông qua kế hoạch, báo cáo, các tờ trình… trình 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; 

- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2015. 

5 11/05/2015 Đầu tư hoàn thiện Nhà hàng số 2 thuộc TTDV&TM 
Bình Triệu.  

6 14/05/2015 Thông qua ông Trần Vĩ Đường làm Chủ tịch HĐQT 
nhiệm kỳ 2015-2019. 
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7 15/05/2015 Vay vốn lưu động Ngân hàng Agribank – Chi nhánh 
TP. HCM để phục vụ cho hoạt động thương mại. 

8 16/05/2015 Phân công nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc, phương 
thức họp HĐQT. 

9 12/06/2015 Chấp thuận giao dịch Công ty vay tiền của thành viên 
HĐQT: Với bà Tăng Thị Minh Tân. 

10 20/06/2015 - Chấp thuận ông Nguyễn Duy Khải thôi chức vụ GĐ 
Khách sạn Đường sắt Đà Lạt; 

- Chấp thuận ông Bùi Quang Toản giữ chức vụ GĐ 
Khách sạn Đường sắt Đà Lạt.  

11 25/06/2015 Chấp thuận ông Trần Vĩ Đường chuyển nhượng cổ 
phiếu ghi danh. 

12 25/06/2015 Ủy quyền cho bà Tăng Thị Minh Tân thay mặt Công 
ty ký hợp động thế chấp tài sản.  

13 27/07/2015 Chấp thuận giao dịch Công ty vay tiền của người có 
liên quan: Với bà Trịnh Thị Thanh Thủy, em dâu của 
bà Tăng Thị Minh Tân, TV HĐQT. 

14 10/08/2015 Thông qua con dấu của Công ty và chi nhánh. 

15 01/10/2015 Chấp thuận bà Tăng Thị Minh Tân, thành viên 
HĐQT rút tiền từ số tiền cho Công ty vay. 

16 14/10/2015 Các công tác sau khi Công ty trở thành công ty đại 
chúng. 

17 23/11/2015 - Chấp thuận bà Trần Thiên Kim ủy quyền cho Bà 
Trương Ái Liễu; 

- Chấp thuận Ông Trần Vĩ Đường thôi chức vụ GĐ 
Trung tâm Dịch vụ Thương mại (TTDVTM); 

Chấp thuận bà Lê Mỹ Dung giữ chức vụ GĐ 
TTDVTM; 

- Thông qua việc phát hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ 
phần mới; 

- Chốt danh sách để đăng ký lưu ký chứng khoán tập 
trung. 




