
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Địa điểm : Khách sạn Đồng Nai, ngày 07/4/2017

TT Nội dung
Người

Thời gian
thực hiện

I Thủ tục khai mạc

1 Đón khách và phát tài liệu Tổ Lễ tân 8h00 -8h30

2 Nghi thức khai mạc (chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu) A.Sen 08h30

3 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Hoàng Anh

4 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội A.Sen 08h50

II Nội dung Đại hội

1 Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội A. Quân 08h50

2 Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội A. Quân

3 Thông qua Quy chế của Đại hội A. Bình

4 Thông qua chương trình Đại hội A. Bình

5 Phát biểu khai mạc Đại hội A. Quân

6 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sxkd năm 2017 A. Thức

7 Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016 A. Quân

8 Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 Hoàng Anh

9 Thông qua các Tờ trình: Đoàn CT
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2016 A. Bình

- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017 A. Bình

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 A. Bình

- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT và TVKS năm 2017 A. Bình

- Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 A. Bình

- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty A. Bình

- Lấy ý kiến biểu quyết các tờ trình A. Quân

- Đại hội thảo luận

- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, lấy ý kiến biểu quyết A. Thức

- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty A. Thức

- Giới thiệu danh sách ứng viên thành viên BKS A. Thức

- Bầu cử:
+ Thông qua quy chế bầu cử
+ Phát phiếu bầu
+ Tiến hành bầu cử

A. Phương +
Ban Kiểm

phiếu

- Nghỉ giải lao

- Công bố kết quả bầu cử A. Phương
10 Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu Bửu Long

11 Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội A. Thêm

12 Tổng kết, bế mạc Đại hội A. Quân



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
Danh sách Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần

Du lịch Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành

Đại hội như sau :

1. Ông Nguyễn Hồng Quân : Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Ông Nguyễn Minh Thức : PCT. HĐQT – Giám đốc Công ty.

3. Ông Phạm Đức Bình : Thành viên HĐQT công ty.

Xin ý kiến Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
“Về việc giới thiệu Ban Thư ký

Đaị hôị cổ đông thường niên Cty CP Du lic̣h Đồng Nai năm 2017 ”

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lic̣h Đồng

Nai đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24/3/2008.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông quy định trong

Điều lệ Công ty Cổ phần Du lic̣h Đồng Nai

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đoàn Chủ tic̣h trình Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký đại hội như

sau:

1. Bà Đặng Thị Tố Ngân : Kế toán trưởng Công ty

2. Ông Nguyễn Văn Thêm : Giám Đốc Khách sạn Đồng Nai

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
“Về việc giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Đaị hôị cổ đông thường niên Cty CP Du lic̣h Đồng Nai năm 2017”

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lic̣h Đồng

Nai đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24/3/2008.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông quy định trong

Điều lệ Công ty Cổ phần Du lic̣h Đồng Nai

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định

trong Điều lệ Công ty cổ phần Du lic̣h Đồng Nai.

Đoàn Chủ tic̣h trình Đại hội thông qua việc đề cử danh sách thành viên

Ban kiểm phiếu. Cu ̣ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Phương : PGĐ Khách sạn Hòa Bình, Trưởng ban

2. Ông Phan Anh Tuấn : Phó Ban ISO Công ty, Thành viên

3. Ông Hà Văn Đức               : Cán bộ IT Công ty, Thành viên

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm  2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày
26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Du lịch Đồng Nai hiện hành;
- Đại hội đồng đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

được tiến hành theo những quy định sau:
Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham

gia dự Đại hội
1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ

phần Du lịch Đồng Nai và một số quyền cụ thể được quy định tại quy chế này.
2. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
3. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người

được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
4. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện sẽ được các phiếu biểu quyết và

phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số
phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng
ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết
ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ
đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh
hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết
quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội
1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách

nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu
cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại
hội.

2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra
và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.
Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ
chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu
1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua và không phải là người có tên

trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Ban kiểm soát.



2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không
đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu bầu cử cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát
việc bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu
(theo Quy chế bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại
Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đó được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được
Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm
về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội
1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên. Chủ toạ

Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu
quyết thông qua. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của
chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị
quyết Đại hội

2. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông
nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

3. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát
sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội
một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa
số cổ đông tham dự.

Điều 5. Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội
Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất
51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chuơng trình của Đại hội.
2. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và

báo cáo tại Đại hội.
3. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên

tắc, thể lệ biểu quyết, theo điều lệ công ty quy định.

Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết
1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung

chương trình.
2. Những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thì Ban tổ chức sẽ xin biểu quyết trực

tiếp tại Đại hội theo quy định sau: Các cổ đông tán thành giơ thẻ biểu quyết trước,
sau đó đến lượt cổ đông không tán thành giơ thẻ biểu quyết.

3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại
diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự
họp chấp nhận.

4. Riêng các vấn đề được quy định tại khoản 23.3 Điều 23 Điều lệ công ty phải được
thông qua khi có sự chấp thuận của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu
quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người
được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội.



5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý
kiến. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản đại hội và được công bố ngay
trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội
Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện
theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho

phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ

đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết.

Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần
tự sau.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để
trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ
diễn ra Đại hội.

- Không trình bày lại những vấn đề đó đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc

vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
Điều 8. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội
ghi vào biên bản của Đại hội, các vấn đề biểu quyết thông qua trước đại hội phải
được đưa vào nghị quyết đại hội. Nghị quyết của đại hội được đọc và thông qua
trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Du lịch
Đồng Nai, có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua và được áp dụng
cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
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CTY CP DU LIC̣H ĐỒNG NAI CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣ do - Haṇh phúc

Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN 2, NHIỆM KỲ III (2016-2020)

Kı́nh thưa :
- Quý vi ḳhách quý
- Quý Cổ đông Công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai xin báo cáo trước đại hội kết

quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Cụ thể như sau:

A/ Tình hình kinh doanh năm 2016:

I. Nhận định chung:
Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước được đánh giá tiếp tục chuyển biến tích

cực, có nhiều dấu hiệu khả quan. Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc, lạm phát

được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Đối với tỉnh ta, nền kinh

tế tiếp tục được duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả và

sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Hoạt động kinh doanh thương mại của các

doanh nghiệp ngày càng khó khăn, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực

nông nghiệp, kinh doanh nông sản…

Trong lıñh vưc̣ dic̣h vu ̣ - du lic̣h trên địa bàn chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ

của thành phần kinh tế dân doanh với cơ sở vật chất hiện đại, linh hoạt trong chính sách

thu hút khách hàng, tạo sự cạnh tranh quyết liệt, chia cắt đáng kể đến thị phần của công

ty.

Sản xuất kinh doanh trong điều kiện không thật sự thuận lợi, nhưng được sự

quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Công ty mẹ; sự quan tâm giúp đỡ của các cơ

quan ban ngành; với sự đoàn kết thống nhất trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị,

Ban Giám đốc cùng toàn thể CB-CNV công ty đã nổ lực vượt qua khó khăn, giảm thiểu

những tác động tiêu cực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người

lao động, ra sức phấn đấu và thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông đã đề ra.



Page 2/9

II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2016:
1/ Kết quả kinh doanh: (đơn vị tính : Trđồng)

Chỉ tiêu
Thực hiện

2015

Năm 2016 So sánh

Kế hoạch Thực hiện
% So KH % So cùng

kỳ
Tổng doanh thu 184.440 170.000 207.104 121,8 112,3

Tổng chi phí 171.222 157.500 194.300 123,3 113,5

Lợi nhuận trước thuế 13.218 12.500 12.804 102,4 96,9

Mức trả cổ tức (%) 10% 10% 10% 100 100

Thu nhập BQ 6,4 6,5 6,9 106 108

a. Doanh thu:
Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 là 207 tỷ đồng, đạt 121,8% so với kế hoạch

được ĐHCĐ thông qua và tăng 12,3% so cùng kỳ, tương đương tăng thêm 22 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 108% so kế hoạch, tăng nhẹ so cùng kỳ, tương
đương tăng 0,95 tỷ đồng, doanh thu lĩnh vực kinh doanh thương mại đạt 148% so kế hoạch
và tăng 25% so cùng kỳ, tương đương tăng 21 tỷ đồng.

+ Sự vươn lên không ngừng của Nhà hàng Sen Vàng với mức doanh thu 42,4 tỷ
đồng, đạt 110,69% kế hoạch năm và tăng 3% so cùng kỳ, đã khẳng định được uy tín và
chất lượng sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng.

+ Khách sạn Đồng Nai, Khách sạn Hòa Bình đã có nhiều cố gắng khai thác và cung
cấp dịch vụ nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ khác với mức doanh thu đạt xấp xĩ 43 tỷ
đồng, tăng 2,4% so cùng kỳ. ( Khách saṇ Đồng Nai: Doanh thu thực hiện 26,47 tỷ đồng;
Khách saṇ Hòa Bı̀nh đạt 16,52 tỷ đồng).

Nhìn chung, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong lĩnh vực nhà
hàng, nhưng doanh thu lĩnh vực này vẫn đạt so với kế hoạch đề ra, chiếm tỷ trọng cao
trong doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

+ Trung tâm Thương mại Tổng hợp đã có nhiều phấn đấu, nắm bắt tốt thời cơ.
Trong năm qua chính sách bán bia của nhà sản xuất tương đối ổn định, ít có biến động
giá bán trên thị trường, tỷ lệ lãi gộp rất thấp từ 1,5 đến 2%. Đơn vị đã tập trung nắm bắt
thông tin thị trường, tận dụng thời cơ để phát triển kinh doanh, mở rộng khai thác thêm
nhiều khách hàng để tìm kiếm doanh thu và lợi nhuận, kết quả kinh doanh đạt mức doanh
thu 107,2 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch năm và tăng 25% so cùng kỳ.

+ Lĩnh vực lữ hành – vận chuyển doanh thu thực hiện đạt xấp xĩ 8 tỷ đồng, tăng
5% so cùng kỳ. Mặc dù hoạt động lữ hành có nhiều cố gắng nhưng nguồn nhân lực còn
nhiều hạn chế nên thời gian qua doanh thu dịch vụ lữ hành chưa tương xứng khả năng
của công ty cũng như tiềm năng của thị trường.

+ Một số đơn vị khác như Nhà hàng Đồng Nai, TTDL Đảo Ó- Đồng Trường dù đã
có nhiều nỗ lực cải tiến sản phẩm dịch vụ và phương thức bán hàng nhưng vẫn chưa đạt
được mục tiêu đề ra do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Doanh thu của khối này đạt
thấp, xấp xĩ 4,2 tỷ đồng.

+ Doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt khá, xấp xĩ 3 tỷ đồng, giảm nhẹ so
cùng kỳ.



Page 3/9

b. Lợi nhuận:
Lợi nhuận thực hiện được 12,8 tỷ đồng, đạt 102,4% so với kế hoạch năm, và bằng

97% so cùng kỳ. Lợi nhuận của công ty hình thành từ hoạt động dịch vụ nhà hàng, khách
sạn, thương mại chủ yếu là Nhà hàng Sen Vàng, Khách sạn Đồng Nai, Khách sạn Hòa
Bình, Trung tâm Thương mại tổng hợp. Các đơn vị khác mặc dù kinh doanh còn gặp nhiều
khó khăn nhưng từng bước tăng trưởng so với cùng kỳ.

Ngoài ra lợi nhuận bị ảnh hưởng do chi phí lương người lao động theo quy định nhà
nước tăng nên chi phí BHXH tăng theo, công ty phải trích bổ sung 645,8 triệu đồng; tăng
trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty liên kết 233 triệu đồng theo quy định chuẩn
mực kế toán.

c. Thu nhập người lao động, cổ tức:
- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2016 đạt 6,9 trđ/người/tháng,

bằng 106% so kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
- Đảm bảo mức chi trả cổ tức là 10% theo Nghị quyết đại hội cổ đông 2016 đề ra.
2. Tình hình đầu tư và mua sắm trang thiết bị:
- Công ty tiếp tục tập trung đầu tư củng cố, hoàn thiện, nâng cấp và giữ cấp cho các

nhà hàng khách sạn trong toàn hệ thống của Công ty với tổng kinh phí đầu tư là 4,8 tỷ
đồng, cụ thể:

+ Đầu tư mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của khối nhà hàng, khách sạn với kinh phí 4 tỷ đồng

+ Tiếp tục đầu tư trang bị màn hình LED cho các đơn vị Nhà hàng Sen Vàng,
Khách sạn Đồng Nai, Khách sạn Hòa Bình với kinh phí 500 triệu đồng.

+ Đầu tư sửa chữa, trang bị khác là 300 triệu đồng,

3. Công tác quản trị nguồn nhân lực:
Hiện nay công ty có đội ngũ CB - CNV gồm 252 người, trong đó nữ là 119 người:
• Trình độ Đại học trở lên : 58 người chiếm 23,02%

• Trình độ cao đẳng : 18 người chiếm 7,14%

• Trình độ trung cấp : 30 người chiếm 11,90%

• Công nhân kỹ thuật : 81 người chiếm 32,14%

• Lao động phổ thông : 65 người chiếm 25,79%
- Công tác quản trị nguồn nhân lực, chú trọng nâng dần tỷ lệ lao động có chuyên

môn kỹ thuật cao so với trình độ lao động phổ thông để nâng cao chất lượng của đội ngũ
lao động trực tiếp phục vụ khách hàng như bàn, buồng, bếp…. Do đó, công tác đào tạo
trong năm qua vẫn tiếp tục được duy trì và thường xuyên cải tiến để đáp ứng kịp thời theo
nhu cầu thị trường.

- Chính sách tiền lương từng bước được cải thiện, chú trọng tăng năng suất lao
động, tổ chức sắp xếp lại lao động hợp lý.

- Đứng trước sức ép của thi ̣trường lao đôṇg, thời gian qua công ty đã chú trọng xây
dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện và tạo cơ hội thăng tiến
cho người lao động, xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý để giữ chân và thu hút lao động có
trình độ chuyên môn cao.
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4. Nâng cao công tác quản trị:
- Công ty tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế nhằm kiểm soát chặt chẽ chi

phí nguyên vật liệu đầu vào của khối nhà hàng, khách sạn, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao
tỷ lệ lãi gộp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cam kết với khách hàng.

- Thường xuyên cải tiến các món ăn, cung cách phục vụ, không ngừng tăng cường và
nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo ra những nét đặc trưng riêng của ẩm thực Công ty CP
Du lịch Đồng Nai trên thị trường ăn uống.

- Công ty đã tiếp tục vận dụng và cải tiến không ngừng hệ thống quản lý tiên tiến
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thực hiện 5S. Hệ thống hoạt động ổn định, đi vào nề nếp,
góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và hạn chế được những rủi ro,
khiếm khuyết, làm cho khách hàng ngày càng tin tưởng, yên tâm sử dụng sản phẩm dịch
vụ của công ty.

5. Báo cáo tài chính:
Các chỉ tiêu tài chính (số liệu đã được kiểm toán), đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015
Tỷ lệ

2016/2015
Tổng tài sản
- Tài sản ngắn hạn
- Tài sản dài hạn

104.762.102.510
50.134.639.807
54.627.462.703

103.403.948.726
46.421.010.609
56.982.938.117

101,31
108

95,86

Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

15.226.085.657
14.819.485.657

406.600.000

24.064.070.362
23.889.070.362

175.000.000

63,27
62,03

232,34

Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn khác của chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Lợi nhuận chưa phân phối

89.536.016.853
74.596.750.000
5.902.986.715

(2.506.253.750)
1.027.280.064

0
10.515.253.824

79.339.878.364
74.596.750.000
5.902.986.715

(2.506.253.750)
513.640.033

0
832.755.366

Các chỉ tiêu về tỷ suất
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên
doanh thu (%) ROS
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên
tài sản (%) ROA
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên
vốn chủ sở hữu (%) ROE
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên
vốn điều lệ (%)

4,92

9,73

11,39

13,67

5,57

9,93

12,95

13,77

6. Một số tồn tại và khó khăn:
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, trình độ, năng lực không đồng đều, ở một số

đơn vị còn yếu và thiếu. Cơ cấu tổ chức chưa được sắp xếp một cách tối ưu nhất. Chưa đề
ra được phương pháp quản lý hiệu quả trong việc tạo áp lực làm việc cho người lao động
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nhằm gia tăng năng suất lao động cũng như chưa có chính sách động viên khen thưởng kịp
thời.

- Năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc còn nhiều lúng túng
trước những khó khăn và biến động của thị trường, chậm đưa ra sản phẩm mới để cạnh
tranh.

- Công tác quảng bá tiếp thị, bán hàng chưa thật sự hiệu quả, thiếu linh hoạt, chưa có
định hướng Marketing rõ ràng, cụ thể. Sự phối hợp bán sản phẩm nội bộ Công ty còn yếu,
chưa thống nhất kết nối các lợi ích trong công tác bán hàng.

- Các sảnh tiệc của Khách sạn Đồng Nai, Khách sạn Hòa Bình, Nhà hàng Đồng Nai
hiện nay đang dần trở nên lạc hậu  không đủ đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu khách hàng.
Trong thời gian tới, Công ty sẽ phải tiêu tốn một nguồn vốn rất lớn để đầu tư nâng cấp cơ
sở vật chất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm diễn biến còn chậm, Công ty
chỉ thực hiện các hạng mục công trình sửa chữa là chính.

- Trung tâm Dịch vụ Lữ hành vẫn chưa có chuyển biến tích cực, hiệu quả thấp.
Năng lực cạnh tranh yếu, thiếu cán bộ điều hành giỏi, chất lượng sản phẩm dịch vụ chưa
cao trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh lữ hành trong Tỉnh đang trở nên
quyết liệt hơn đòi hỏi Công ty phải tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cao sức mạnh cạnh
tranh cho sản phẩm du lịch.

Nhı̀n chung trong năm qua HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CB-CNV trong công
ty có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành các
mục tiêu cơ bản của Đaị hôị đồng cổ đông đã đề ra, làm tiền đề cho công ty xây dưṇg
chương trı̀nh kế hoac̣h hành đôṇg theo hướng phát triển bền vững cho những năm tiếp
theo.

B/ Mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2017:
I/ Dự báo tình hình:

1. Thuận lợi:
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá du lịch

đang phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao
trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

- Đội ngũ kinh doanh ăn uống có bề dày kinh nghiệm. Tập thể người lao động luôn
tin tưởng vào sự phát triển của công ty, đặt niềm tin vào bộ máy lãnh đạo.

- Tình hình tài chính công ty lành mạnh, nguồn vốn đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất
kinh doanh.

- Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ của Công ty
mẹ, các cơ quan ban ngành của tỉnh…là nguồn động viên để tập thể CB-NV công ty yên
tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

2. Khó khăn:
- Các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề mở ra ngày càng nhiều với quy mô lớn và

kiến trúc cơ sở vật chất hiện đại sẽ chia cắt đáng kể đến thị phần của công ty. Trong khi đó
tiến độ xây dựng các công trình để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty còn chậm.

- Công ty sẽ triển khai thực hiện đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng dự án mở
rộng, cải tạo, nâng cấp khách sạn Hòa Bình; thực hiện sửa chữa lớn hệ thống sảnh tiệc –
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hội nghị ở khách sạn Đồng Nai để nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này sẽ ảnh hưởng
đến kết quả kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn thực hiện dự án.

- Mặt bằng thu nhập công ty không cao nên khó thu hút lực lượng lao động có tay
nghề, trình độ cao.

- Chi phí lao động tăng do nhu cầu đời sống xã hội tăng; mức đóng BHXH theo quy
định của nhà nước tăng cao.

3. Định hướng kinh doanh:
- Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải nổ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với định hướng chung của Công ty là: “Tập trung
nguồn lực để ổn định kinh doanh, tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức, các đơn vị nhằm giảm chi
phí, tăng năng suất, tăng hiệu quả. Tăng cường công tác Marketing, bán hàng, củng cố và
sắp xếp bố trí lại nhân sự toàn công ty gọn nhẹ, quản lý thống nhất theo định mức và tiêu
chuẩn”.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng
hiêṇ đaị, tập trung triển khai đầu tư các dự án trọng điểm để nâng cao năng lực cạnh tranh.
II. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:
Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2016, dự đoán những biến động của nền kinh tế

- xã hội cũng như những định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Ban Điều hành
công ty xin đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2017 như sau :

ĐVT: đồng
Chỉ tiêu Kế hoạch 2017

Doanh thu 200.000.000.000

Nộp ngân sách 11.100.000.000

Lợi nhuận từ hoạt động sxkd chính 12.500.000.000

Mức chi trả cổ tức (%) 10%

Ngoài ra, trong năm công ty sẽ có khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản
trên đất Khu du lịch Đồng Trường cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận
IDICO thực hiện chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạo nguồn quỹ đất
để đầu tư tuyến đường ven vùng bán ngập từ ấp 1 đến ấp 6 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị:
a. Về dự án Khách sạn Hòa Bình:
Công ty sẽ hợp tác với Tập đoàn Capella xây dựng dự án Khách sạn Hòa Bình mở

rộng thành trung tâm hội nghị tiệc cưới, thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với hình
thức một pháp nhân mới và tỷ lệ góp vốn giữa 02 bên lần lượt là Capella Holdings 70%,
Công ty CP Du lịch Đồng Nai 30%, cụ thể:

+ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 422.000.000.000 đ
Vốn điều lệ (chiếm 32%): 135.000.000.000 đ

• Capella Holdings (70%): 94.500.000.000 đ
• Cty CP Du lịch Đồng Nai (30%): 40.500.000.000 đ

Vốn vay dự kiến (chiếm 68%): 287.000.000.000 đ
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- Thời gian triển khai dự án dự kiến khoảng 03 năm. Trước mắt Công ty sẽ tập
trung vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, thành lập liên doanh.

b. Các dự án đầu tư khác:
- Cải tạo hệ thống sảnh tiệc Lotus 2 – Lotus 3 ở Khách sạn Đồng Nai thành một

sảnh tiệc lớn với quy mô phục vụ tối đa 800 khách/tiệc, kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng.
- Đầu tư phòng ăn alacarte ở khối khách sạn, kinh phí khoảng 01 tỷ đồng.
- Nâng cấp hệ thống lạnh, âm thanh Nhà hàng Sen Vàng khoảng 400 triệu đồng.
- Mua sắm máy giặt công nghiệp, công cụ dụng cụ khối nhà hàng, khách sạn

khoảng 500 triệu đồng.
III. Các giải pháp thực hiện mục tiêu:

1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
- Tiếp tục rà soát xây dựng mới cấu trúc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy phù hợp với

yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trên tiêu chí tiết kiệm lao động, nâng cao năng suất lao
động.

- Ban hành các nội quy quy định thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo tính tuân thủ
nghiêm, kèm theo các quy chế đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời.

- Có chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân và thu hút thêm
lao động có tay nghề. Xây dựng hệ số lương cho từng đơn vị cơ sở.

- Đội ngũ người lao động thường xuyên được đào tạo và đào tạo lại để củng cố
trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề. Có chính sách đào tạo nâng cao năng lực quản
lý, khả năng quản trị nhà hàng, khách sạn đối với đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp nhóm
trưởng trở lên trong toàn Công ty.

- Bổ sung lao động có trình độ tay nghề để đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại và nhằm
chuẩn bị tốt lực lượng kế thừa cho tương lai, đặc biệt ở tổ bếp, bàn, buồng…

- Chú trọng vào công tác tuyển dụng và đào tạo lực lượng lao động thời vụ về mặt
chất lượng phục vụ.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, cạnh tranh, lành
mạnh, lịch sự.

2. Giải pháp Marketing, phát triển sản phẩm, dịch vụ:
- Bộ phận truyền thông marketing phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác

bán hàng, quảng bá sản phẩm dịch vụ của Công ty. Củng cố, chuyên nghiệp hóa đội ngũ
bán hàng. Tập trung công tác Marketing vào các lĩnh vực chính: lữ hành – nhà hàng –
khách sạn.

- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp theo từng mùa vụ, từng đối tượng khách
hàng. Ban hành các chính sách khuyến mãi, hoa hồng áp dụng cho các đối tượng trong và
ngoài công ty với nhiều tiện ích gia tăng, phát triển lực lượng cộng tác viên nhằm mục
đích khai thác tối đa nguồn khách.

- Tập trung phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ chủ lực của Công
ty như: sản phẩm ăn uống (tiệc cưới, tiệc – hội nghị, khách vãng lai, liên hoan, sinh
nhật…) tạo ra những nét đặc trưng riêng của Công ty trên thị trường ăn uống.

- Đầu tư khai thác một cách phù hợp, có hiệu quả các đối tượng khách hàng khác
nhau từ phổ thông đến cao cấp, tăng cường khai thác và phục vụ tiệc khách hàng bên
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ngoài. Thường xuyên nghiên cứu và đổi mới chương trình nghi thức, trang trí và kịch bản
tiệc, bổ sung dần các trang thiết bị hiện đại để phục vụ khách.

- Bên cạnh đó, tăng cường kinh doanh thương mại, mở rộng đối tượng khách hàng.
Nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, tận dụng thời cơ, cơ hội kinh doanh đem lại doanh
thu và lợi nhuận cho công ty. Đổi mới phương thức kinh doanh dịch vụ lữ hành, tăng
cường nhân lực kinh doanh, điều hành cho trung tâm, đa dạng hóa tour tuyến.

3. Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị:
- Đầu tư bổ sung trang bị cơ sở vật chất hiện đại ở các đơn vị để tạo sự khác biệt về

sản phẩm dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng như: cải tạo phòng
ăn VIP kinh doanh alacarte ở Khách sạn Đồng Nai, Nhà hàng Đồng Nai; cải tạo và bổ
sung trang thiết bị phòng ngủ khu A Khách sạn Đồng Nai. Thường xuyên thay đổi phong
màn sân khấu, backdrop, trưng bày bàn gallary các sảnh tiệc.

4. Tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh:
- Liên kết với các đối tác bên ngoài nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống ở

Nhà hàng Đồng Nai, khôi phục cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ alacarte, massage ở
Khách sạn Đồng Nai, đa dạng hóa sản phẩm với giá thành hợp lý, tiết kiệm được chi phí
đầu tư nhưng vẫn mang lại hiệu quả cho công ty.

- Ký hợp đồng liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ đầu vào phục vụ trực tiếp cho
hoạt động sản xuất kinh doanh như âm thanh, ánh sáng, ban nhạc, vận chuyển du lịch
…nhằm giảm chi phí đầu tư, tận dụng thế mạnh về chuyên môn của các đối tác và đáp
ứng yêu cầu khách hàng công ty.

5. Nâng cao công tác quản trị:
- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, chống tiêu

cực lãng phí, hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, chính sách tiết kiệm
trong toàn Công ty.

- Xây dựng quy chế ủy quyền của Giám đốc công ty cho Giám đốc các đơn vị cơ sở
trong việc chi tiêu, bán hàng nhằm tạo sự chủ động kinh doanh ở các đơn vị.

- Tiếp tục cập nhật, cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001:2015 cho phù hợp với mô
hình mới; quản trị rủi ro và chú trọng thực hiện các giải pháp kinh doanh, thực hiện
chương trình 5S.

- Xây dựng các quy chế quản lý, nội quy làm việc cơ quan. Ban hành chế độ khen
thưởng, động viên cũng như quy định xử lý vi phạm đảm bảo tính công bằng, dân chủ.

- Thực hiện tốt công tác lựa chọn, đánh giá nhà cung ứng nhằm đa dạng hóa, đảm
bảo chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng kịp thời.

- Tham gia các chương trình sự kiện văn hóa, giao lưu ẩm thực để không ngừng
tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,
thương hiệu cho công ty.

- Tiếp tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phát huy
hệ thống mạng hiện có như quản lý bán hàng trực tuyến, báo cáo bán hàng online, quản lý
nhân sự, tiền lương… giúp Ban điều hành công ty chủ động xem xét và đưa ra các quyết
định quản trị khi cần thiết để kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh.
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Kính thưa: Các vị khách quý; Quý cổ đông công ty
Năm 2016, Công ty đã đạt được kết quả tài chính khả quan, các hoạt động kinh

doanh chính của công ty giữ vững được tính ổn định và tăng trưởng. Sang năm 2017, với
những thuận lợi và khó khăn đan xen, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng với sự nỗ
lực của toàn thể CB - CNV Công ty xin hứa sẽ làm hết sức mình, tận dụng hiệu quả các cơ
hội kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận, đưa công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.
Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng
đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua và luôn mong tiếp tục nhận được sự tin
tưởng và hỗ trợ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Kính chúc các vị khách quý, Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn.

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
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CTY CP DU LIC̣H ĐỒNG NAI CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM
Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣ do - Haṇh phúc

Số:            /DLĐN-HĐQT Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính thưa:

- Quí vị Khách quý

- Quí vị Cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của Hội đồng Quản trị.

Năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã thực
hiện một số nội dung chính như sau:

Trong năm, đã triệu tập 06 phiên họp toàn thể các thành viên HĐQT, nghe

Ban điều hành trình bày báo cáo đánh giá phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh của từng quý, 6 tháng, cả năm 2016 và đề ra các chủ trương
thực hiện mục tiêu kinh doanh, đầu tư, bố trí nhân lực và quản trị doanh nghiệp theo
đúng mục tiêu do Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị. Một số vấn đề cụ thể như sau:

- Nghe Ban Điều hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD trong

năm 2016 cùng với một số giải pháp chủ yếu. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng
tâm kinh doanh trong năm 2017 .

- HĐQT đã xem xét thống nhất phân công nhiệm vụ của từng thành viên

trong Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành công ty, củng cố bộ máy nhân sự
nhằm tạo sự ổn định, đoàn kết, tạo động lực trong công việc.

- Hội đồng quản trị đề ra các chủ trương, giải pháp trong kinh doanh, cải
tiến, sắp xếp hoạt động kinh doanh của từng đơn vị để phát huy hiệu quả hoạt động
của công ty, trong đó chú trọng 03 đơn vị gồm: Trung tâm Du lịch Đảo Ó – Đồng
Trường, Trung tâm Dịch vụ Lữ hành và Nhà hàng Đồng Nai. Cụ thể:

+ Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành phối kết hợp với các cơ quan ban
ngành sớm thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu
tư cải tạo, mở rộng khách sạn Hòa Bình.

+ Đối với nhà hàng Đồng Nai sẽ liên kết đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống
nhằm cắt giảm khoản lỗ như hiện nay.
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+ Khu du lịch Đảo Ó Đồng Trường sẽ tiến hành đàm phán chuyển nhượng
tài sản trên đất và bàn giao cho phía đối tác là Công ty Cường Thuận IDICO theo
chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Thảo luận và thống nhất quỹ tiền lương kế hoạch cho người lao động,
người quản lý chuyên trách Công ty năm 2016, 2017 theo Nghị định 53/2016/NĐ-

CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01
tháng 9 năm 2016 của Bộ lao động Thương binh Xã hội.

+ Giao Ban điều hành công ty tiến hành triển khai thực hiện dự án đầu tư
cải tạo, mở rộng sảnh tiệc Lotus 2 nối với sảnh Lotus 3 thành một sảnh tiệc lớn với
quy mô phục vụ tiệc từ 60 bàn trở lên tại Khách sạn Đồng Nai, khôi phục hoạt động
kinh doanh massage theo hướng liên kết với đối tác bên ngoài.

+ Đồng ý bổ nhiệm Bà Đặng Thị Tố Ngân giữ chức danh Kế toán Trưởng
công ty thay thế Ông Ôn Văn Phước, thời gian kể từ ngày 01/01/2017.

+ Quyết nghị một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, chế độ
sinh hoạt hội họp theo quy định của điều lệ Công ty, đảm bảo tất cả các công việc
quan trọng của Công ty đều được thông qua Hội đồng quản trị thảo luận bàn bạc để
đưa ra những quyết định kịp thời. Biên bản họp Hội đồng Quản trị và Nghị quyết
của Hội đồng Quản trị được ban hành và triển khai kịp thời làm cơ sở cho Ban điều
hành tổ chức thực hiện đạt được kết quả.

Kính thưa Quí vị Cổ đông

Năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta và Tỉnh nhà vẫn còn nhiều
biến động ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, đã có tác động
không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị
đã nêu cao tinh thần trách  nhiệm, tận tâm tận lực cùng Ban Điều hành và toàn thể
công nhân viên Công ty, bằng sự nỗ lực và không ngừng cải tiến chất lượng sản
phẩm, dịch vụ đặc biệt là lĩnh vực ăn uống, lưu trú và các dịch vụ khác nhằm thực
hiện đạt và vượt các mục tiêu do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã

đề ra.

Kính chúc sức khỏe các vị khách quý và Quý cổ đông.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
Năm 2016

Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

NỘI DUNG :
Phần 1: Công tác Quản trị & điều hành

Phần 2: Kết quả kinh doanh & Phân phối lợi nhuận

Phần 3: Tình hình tài chính

Phần 4: Hiệu quả hoạt động

Phần 5: Tình hình Cổ đông, lao động, Nghĩa vụ NSNN

Phần 6: Nhận xét & Kiến nghị

Ngày … tháng 03 năm 2017
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Kính thưa ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Năm nay là năm thứ 11 Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Nai hoạt động sản xuất kinh

doanh theo Điều lệ và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10 thông qua
ngày 06/04/2016.
 Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Nai
 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
 Căn cứ Báo cáo kiểm toán số : 172/2017/BCKT-HCM.00844.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại
hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/04/2016, tính tuân thủ theo quy định
của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản
lý điều hành công ty.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh
doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Nai niên độ
2016 như sau :
Phần 1 :  CÔNG TÁC QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH
Về Công tác quản trị của HĐQT :

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ 5
năm. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông, định kỳ Hội đồng quản trị tiến hành họp đánh giá kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược và định hướng để Ban giám đốc điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và
các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của
Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 6 phiên họp, với các nội dung chính sau:
• Thông qua báo cáo tổng kết KQSXKD năm 2016 và phương hướng mục tiêu SXKD

của công ty năm 2017.
• Lập phương án đầu tư cho dự án Khách sạn Hòa Bình trình cơ quan cấp trên phê

duyệt , đẩy mạnh tiến trình, phương án đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng.
• Đề xuất các giải pháp kinh doanh đối với các cơ sở trực thuộc Công ty theo tình hình

thực tế để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Liên kết đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống để giảm lỗ đối với Nhà Hàng Đồng

Nai.
- Dự án đầu tư, cải tạo mở rộng sảnh tiệc tại Khách sạn Đồng Nai thành sảnh

tiệc với quy mô phục vụ tiệc từ 60 bàn trở lên. Liên kết với đối tác bên ngoài
kinh doanh dịch vụ massage.

• Thực hiện thủ tục bàn giao Đảo Ó và Đảo Đồng Trường theo chủ trương của UBND
tỉnh Đồng Nai.
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• Xây dựng quỹ tiền lương, tiền thưởng cho bộ phận quản lý và người lao động theo
Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính Phủ ; thông tư
28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

• Tổ chức bộ máy quản lý trong HĐQT và Ban điều hành công ty kể từ ngày
01/12/2016.
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở

biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị
bằng văn bản và đúng với thẩm quyền qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của
công ty. Nội dung đều tập trung vào việc triển khai kế hoạch 2016 và định hướng 2017
được ĐHĐCĐ thông qua và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của
Hội đồng quản trị đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành kinh doanh của Ban Giám
đốc.

Các quyết định của Ban giám đốc đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm
quyền.

Phần 2 : KẾT QUẢ KINH DOANH & PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kết quả và hiệu quả kinh doanh (đơn vị tính Triệu đồng)

Chỉ tiêu
Kế hoạch

2016
Thực hiện

2016
Thực hiện

2015
Tỷ lệ %

(1) (2) (3) (4)=(2)/(1) (5)=(2)/(3)

Tổng doanh thu 170.000,00 207.104,60 184.440,14 121,83% 112,29%

Tổng chi phí 157.500,00 194.299,85 171.221,75 123,36% 113,48%

Lợi nhuận trước
thuế

12.500,00 12.804,75 13.218,39 102,44% 96,87%

Lợi nhuận sau
thuế

10.000,00 10.196,14 10.272,80 101,96% 99,25%

Mức trả cổ tức 10% 10% 10%



Nhận xét: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2016 theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra. Trong đó:
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 là 207,10 tỷ đạt 121.83% so với kế hoạch năm

2016 và đạt 112.29% so với thực hiện năm 2015 tương đương tăng 22,66 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 10,20 tỷ đạt 101.96% so với kế hoạch năm 2016 và

đạt 99.25% so với thực hiện năm 2015 tương đương giảm 76,7 triệu đồng.
- Mức trả cổ tức thực hiện  năm 2016 là 10%
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Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
Tăng/ giảm

Mức %
Vốn chủ sở hữu 89.536,02 79.339,88 10.196,14 12,85 %
ROE 12,40% 12,95% -0,55 %

Nhận xét: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm nay đạt 12,40% giảm
0,55 % so với năm trước.
 Cơ cấu doanh thu

Chỉ tiêu
Năm nay Năm trước Tăng/giảm

Trđ % Trđ % Trđ %
Hoạt động chính 204.150,57 98,57% 181.423,44 98,36% 22.727,13 12,53 %
Hoạt động đầu tư 1.690,37 0,82% 1.571,04 0,85% 119,33 7,60 %
Họat động khác 1.263,66 0,61% 1.445,67 0,78% -182,01 -12,59 %

Tổng 207.104,60 100% 184.440,14 100 % 22.664,45 12,29 %

Nhận xét: Doanh thu tăng 22,66 tỷ chủ yếu là doanh thu hoạt động sản xuất kinh
doanh chính tăng, tương đương 12,29%.
 Cơ cấu lợi nhuận

Chỉ tiêu
Năm nay Năm trước Tăng/giảm

Trđ % Trđ % Trđ %
Hoạt động chính 9.850,72 4,76% 10.201,68 5,53% -350,96 -3,44 %
Hoạt động đầu tư 1.690,37 0,82% 1.571,04 0,85% 119,33 7,60 %
Họat động khác 1.263,66 0,61% 1.445,67 0,78% -182,01 -12,59 %

Tổng 12.804,75 6,19% 13.218,39 7,17% -413,64 -3,13 %

Nhận xét: Lợi nhuận trước thuế giảm 0,41 tỷ đồng, tương ứng 3,13% chủ yếu là do lợi
nhuận từ hoạt động SXKD giảm, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính 1,69 tỷ tăng 0,119
tỷ tương ứng tăng 7,6%; Thu nhập khác giảm 0,18 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,59%.
 Tăng trưởng doanh thu phân theo đơn vị

Đơn vị

Năm nay Năm trước Tăng/giảm

Trđ % Trđ % Trđ %

Cửa hàng kinh
doanh tổng hợp

107.275,29 51,80 85.883,03 46,56% 21.392,26 24,91

Nhà hàng Sen
Vàng

42.446,95 20,50 41.151,66 22,31% 1.295,29 3,15

Khách sạn Đồng
Nai

26.476,22 12,78 27.814,97 15,08% -1.338,75 -4,81

Khách sạn Hòa
Bình

16.519,08 7,98 14.200,10 7,70% 2.318,98 16,33

Trung tâm dịch vụ
lữ hành

7.999,17 3,86 7.300,91 3,96% 698,26 9,56

Nhà hàng Đồng
Nai

3.492,61 1,69 3.746,75 2,03% -254,14 -6,78

VP. Công ty 2.236,07 1,08 3.136,97 1,70% -900,90 -28,72
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Khu du lịch Đồng
trường

659,21 0,32 1.205,76 0,65% -546,55 -45,33

Tổng 207.104,60 100% 184.440,14 100% 22.664,45 12,29

Nhận xét: Tổng doanh thu năm nay tăng 12,29% so với cùng kỳ năm trước. Cửa Hàng
Kinh Doanh tổng hợp tăng đáng kể và là đơn vị đóng góp phần lớn doanh thu cho công
ty. Nhà Hàng Sen Vàng, Trung Tâm Dịch Vụ Lữ Hành phấn đấu vượt chỉ tiêu doanh thu
và có sự tăng trưởng doanh thu hằng năm. Riêng Khách Sạn Hòa Bình có nhiều nỗ lực
khai thác thế mạnh trong lĩnh vực nhà hàng, đã đầu tư sữa chữa nâng cấp hệ thống
phòng ngủ và đạt hiệu quả cao, góp phần tăng doanh thu. Tuy nhiên, một số đơn vị
giảm sút doanh thu như Khách Sạn Đồng Nai giảm doanh thu chủ yếu là dịch vụ ăn
uống, tiệc cưới, hội nghị do cơ sở vật chất cũ kỹ, chưa đồng bộ, doanh thu văn phòng
giảm do không còn khoản thu cho thuê mặt bằng của Ngân Hàng HSBC, một số đơn vị
còn lại giảm doanh thu không đáng kể.
 Cơ cấu lãi thuần sau thuế

Đơn vị

Năm nay Năm trước Tăng/giảm

Trđ % Trđ % Trđ %

Nhà hàng Sen Vàng 10.287,85 4,97% 10.107,83 5,48% 180,02 1,78 %

Khách sạn Đồng Nai 7.101,93 3,43% 6.877,97 3,73% 223,96 3,26 %

Khách sạn Hòa Bình 598,28 0,29% 177,96 0,10% 420,32 2,36 %

Cửa hàng kinh doanh
tổng hợp

465,25 0,22% 547,89 0,30% -82,64 -15,08 %

Nhà hàng Đồng Nai -720,46 -0,35% -527,60 -0,29% -192,86 36,55 %

Trung tâm dịch vụ lữ
hành

-464,51 -0,22% -224,75 -0,12% -239,76 106,68 %

Khu du lịch Đồng
trường

-341,88 -0,17% -536,47 -0,29% 194,59 -36,27 %

VP. Công ty -6.730,32 -3,25% -6.150,03 -3,33% -580,29 -9,44%

Tổng 10.196,14 4,92% 10.272,80 5,57% -76,66 -0,75 %

Nhận xét: Tổng lãi thuần sau thuế năm nay giảm 0,077 tỷ đồng tương ứng 0.75%,
chủ yếu là khối Văn phòng công ty, nguyên nhân do không còn khoản thu cho thuê
mặt bằng của Ngân Hàng HSBC cùng với khoản công ty trích lập dự phòng đầu tư. Lợi
nhuận mang lại chủ yếu từ hoạt động của khối nhà hàng, khách sạn như Nhà hàng Sen
Vàng, Khách sạn Đồng Nai, Khách Sạn Hòa Bình.

 Phân phối lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước %

Tăng
Mức %

Lợi nhuận sau thuế 10.196,14 10.272,80 -76,66 -0,75 %
Lợi nhuận năm trước
giữ lại

832,76 8.375,13 -7.542,37 -90,05 %
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Quỹ đầu tư phát triển (
trích bổ sung 5% theo
TT đại hội đồng cổ đông
06/04/2016)

513,64 5%

Quỹ đầu tư phát triển 509,81 5% 513,64 5% -3,83 -0,75%
Quỹ khen thưởng, phúc
lợi

2.600,00 1.540,92 15% 959,08 62,24%

Thưởng Ban điều hành 39,23 104,56 -65,33 -62,48%
Trả cổ tức bằng cổ
phiếu

8.375,13

Chia cổ tức 7.280,93 10% 7.280,93 10%
Lợi nhuận giữ lại lũy kế 85,29 832,76 -647,47 -77,75%

Nhận xét: Việc trích lập các quỹ năm 2016 theo đề nghị của HĐQT Công ty phù hợp
với nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trích quỹ khen
thưởng, phúc lợi theo thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Phần 3: -Tình hình tài chính
1. Cấu trúc và biến động tài sản

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước %
Tăng/ giảm

Mức %
Ngắn hạn 50.134,64 47,86% 46.421,01 44,89% 3.713,63 8,00 %
- Tiền và tương

đương tiền 6.551,32 6,25% 9.589,12 9,27% -3.037,80 -31,68 %
- Đầu tư tài
chính 33.000,00 31,51% 28.000,00 27,08% 5.000,00 17,86 %
- Phải thu 3.648,55 3,48% 3.380,18 3,27% 268,37 7,94 %
- Hàng tồn kho 6.412,12 6,12% 4.518,02 4,37% 1.894,10 41,92 %
-Khác 522,65 0,50% 933,68 0,90% -411,02 -44,02 %
Dài hạn 54.627,46 52,14% 56.982,94 55,11% -2.355,48 -4,13 %
-TSCĐ thuần 40.505,00 38,66% 45.598,96 44,10% -5.093,96 -11,17 %
-Đầu tư tài
chính 3.596,45 3,43% 3.596,45 3,48% 0,00 0,00 %
-Khác 10.526,01 10,05% 7.787,53 7,53% 2.738,48 35,16 %

Tổng 104.762,10 100% 103.403,95 100% 1.358,15 1,31 %

Tổng tài sản cuối năm tăng 1,36 tỷ tương đương tăng 1,31%.
Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn chiếm 47,86% chủ yếu là khoản đầu tư tài chính
- Tài sản dài hạn chiếm 52,14%, chủ yếu là TSCĐ thuần.

Cơ cấu tài sản chuyển dịch tăng tài sản ngắn hạn từ 44,89 % lên 47,86%.
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2. Cấu trúc và biến động nguồn vốn

Chỉ tiêu Năm nay % Năm trước %
Tăng/ giảm

Mức %
Vốn chủ sở hữu 89.536,02 85,47% 79.339,88 76,73% 10.196,14 0,13 %
Nợ 15.226,08 14,53% 24.064,07 23,27% -8.837,99 -36,73 %

Tổng 104.762,10 100% 103.403,95 100% 1.358,15 1,31 %

• Tổng nguồn vốn đến 31/12/2016 là 104,76 tỷ tăng 1,36 tỷ tương đương 1,31%.
• Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm 85,47%, Nợ chiếm dụng 14,53%.
• Toàn bộ nguồn vốn trên tài trợ cho các hoạt động :

Hoạt động SXKD 68,16 tỷ (65,06%)
Hoạt động đầu tư 36,60 tỷ (34,94%)

Nhận xét: Nguồn vốn tài trợ cho các hoạt động chủ yếu là vốn chủ sở hữu, vốn chiếm
dụng.
 Tình hình Công nợ

Tổng nợ phải thu khách hàng 2,7 tỷ là khoản thu hàng hóa, dịch vụ bán ra thường
xuyên cho khách hàng.
Nợ phải trả 3,6 tỷ là khoản chiếm dụng vốn của người bán khi công ty mua hàng hóa,
NVL phục vụ kinh doanh.

 Hàng tồn kho
Hàng tồn kho 6,41 tỷ trong đó chủ yếu là hàng hóa chiếm 4,95 tỷ (chủ yếu là bia,

nước giải khát các loại dự trữ bán ra mùa cao điểm)

Không có hàng tồn đọng kém, mất phẩm chất.

Tình hình sử dụng tài sản cố định & so sánh Năm trước

Chỉ tiêu Năm nay
Tăng / giảm

Mức %
TSCĐ thuần 40.505,00 -5.093,96 -11,17 %

Nguyên giá 102.536,65 705,96 0,69 %

Tăng 747,51 -234,12 -23,85 %

Giảm 41,54 0.00

XDCB dở dang 3.213,36 -63,91 -1,95 %

Khấu hao 5.840,47 610,83 -11,68 %

Nhận xét:
- Việc tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định phù hợp với Quy định hiện hành của
Bộ tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Nguyên giá tài sản cố định tăng 0,69 tỷ do Công ty đầu tư mua máy móc thiết bị
phục vụ công việc, sửa chữa vách ngăn Nhà hàng Sen Vàng.
- Khấu hao năm nay giảm 0,61 tỷ so với năm trước tương đương giảm 11,68%.
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Phần 4: -Tình hình đầu tư
• Đầu tư đã hình thành tài sản cố định: 747,51 tr
• Trong đó :

 Máy móc thiết bị 515,23 tr
 Nhà cửa vật kiến trúc 169,78 tr
 Dụng cụ, thiết bị quản lý 62,50tr

• Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 3,21 tỷ
Trong đó:
 Dự án khách sạn Hòa Bình 3,10 tỷ
 Dự án nhà hàng- Khách sạn Nhơn Trạch 111 trđ

• Đầu tư tài chính ngắn hạn 33 tỷ
(Tiền tạm thời nhàn rổi gửi có kỳ hạn)
• Đầu tư tài chính dài hạn 3,6 tỷ

Trong đó :
 Góp vốn 36,87% Cty CP khách sạn Vĩnh An 1,69 tỷ
 Góp vốn 8% Cty TNHH thực phẩm rạng Đông 200 tr (20.000 CP)
 Góp vốn 0,15% Cty CP TM Sabeco miền đông 126,25 tr (12.625 CP)
 Góp vốn 3,94% Công ty CP SX TM-DV Đồng Nai 1,575 tỷ(150.000 CP)

Phần 5: TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG, NGHĨA VỤ NSNN.
1. Tình hình Cổ đông

• Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Bưu Long nắm giữ 4.920.000 CP chiếm
65,95%

• Cổ đông là CB.CNV nắm giữ 116.550 CP chiếm 1,56%
• Cổ đông bên ngoài: nắm giữ 1.035.450 CP chiếm 13,88%
• Cty TNHH Thanh Bình nắm giữ 1.208.925 CP chiếm 16,21%.
• Công Ty CP Du Lịch Đồng Nai nắm giữ 178.750 chiếm 2,4%

2. Tình hình sử dụng lao động
 Tổng số lao động cuối năm là 252 người, giảm 8 lao động so với đầu năm.
 Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm nay là 19,82 tỷ giảm 2,6%.
 Thu nhập bình quân người lao động là 6,9 tr/tháng/người. Tăng 7,8%

3. Nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước
Tổng số phát sinh phải nộp NSNN là : 11,07 tỷ đồng giảm 6% so với năm trước.

Phần 6 : NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ
 Tình hình tài chính của Công ty ổn định.
 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông

giao, kết quả và hiệu quả thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn đảm bảo mức cổ tức Đại hội
đồng cổ đông giao.

 Công ty cần đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để nâng cao
khả năng cạnh tranh trên thị trường .
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 Cải tiến, đổi mới phương thức bán hàng, vực dậy kinh doanh lĩnh vực lữ hành.
 Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc thu hồi công nợ

Trên đây là toàn bộ ý kiến, nhận xét, đánh giá trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban
kiểm soát kính trình trước ĐHĐCĐ, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý cổ
đông, nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ sau.

Kính chúc quí vị sức khỏe
Chúc đại hội thành công tốt đẹp
Xin trân trọng cảm ơn !

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
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CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../2017/TT-HĐQT Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà

xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được Công ty Kiểm toán AFC xác

nhận) của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tình hình lợi nhuận năm
2016 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai như
sau :

S
TT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)

1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2016 319.115.335

2 Lợi nhuận sxkd trước thuế năm 2016 12.804.747.630

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 2.608.609.141

4 Lợi nhuận sau thuế 2016 10.196.138.489

5 Trích lập các quỹ:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) 509.806.925

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2.600.000.000

-
Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi
nhuận sau thuế (20%)

39.227.697

6
Chia cổ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần
đang lưu hành) 7.280.925.000

7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016 85.294.202

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân
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CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../2017/TT-HĐQT Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng

Nai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU KH 2017

Tổng doanh thu 200.000.000.000 đ
Tổng lợi nhuận trước thuế 12.500.000.000 đ
Các khoản nộp Ngân sách 11.100.000.000 đ
Mức trả Cổ tức (%) 10%

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân



CTY CP DU LIC̣H ĐỒNG NAI CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣ do - Haṇh phúc

Số:            /2017/TT-HĐQT Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng

Cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 của Công ty

như sau :

Thù lao HĐQT, BKS NĂM 2016 (2% lơị nhuâṇ trước thuế)

- Tổng số phát sinh: 256.000.000 đ

- Số quyết toán: 256.000.000 đ

- Tổng chi thưc̣ hiêṇ: 256.000.000 đ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng Quản trị
Nơi nhận: Chủ tịch
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

Nguyễn Hồng Quân



CTY CP DU LIC̣H ĐỒNG NAI CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣ do - Haṇh phúc

Số:            /2017/TT-HĐQT Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
DỰ TOÁN THÙ LAO HĐQT, TVKS VÀ

TRÍCH THƯỞNG VƯƠṬ KH LƠỊ NHUÂṆ NĂM 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng
Cổ đông xem xét và thông qua dư ̣ toán thù lao HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và
trı́ch thưởng vươṭ kế hoac̣h lơị nhuâṇ năm 2017 của công ty như sau:

1. Dư ̣ toán thù lao HĐQT, TV.BKS (2% lơị nhuâṇ trước thuế)

- Tổng số phát sinh: 12.500.000.000đ x 2% = 250.000.000 đ

2. Kế hoac̣h trı́ch quỹ thưởng Ban quản lý điều hành phần vươṭ kế hoac̣h lơị

nhuâṇ sau thuế: 20%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng Quản trị
Nơi nhận: Chủ tịch
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

Nguyễn Hồng Quân
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CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../2017/TT-HĐQT Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với

người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong

và ngoài nước.

- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản

trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét
thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm

toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy

định Pháp luật trong năm tài chính 2017:

1. Công ty kiểm toán DTL

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

4. Công ty Kiểm toán AFC

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VP.HĐQT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân
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CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../2017/TT-HĐQT Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số điểm thay đổi

chính trong nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như
sau:
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trích dẫn lại một số thuật ngữ theo Điều 4, Luật doanh nghiệp 2014 thay vì
căn cứ Luật doanh nghiệp 2005

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt
động của Công ty, Người đại diện theo pháp luật

1. Bổ sung ghi rõ tên và địa chỉ của các đơn vị kinh doanh trực thuộc
2. Bỏ hai đơn vị là Trung tâm du lịch Bửu Long và Trung tâm du lịch Đảo Ó –

Đồng Trường ra khỏi các cơ sở trực thuộc
3. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, Giám đốc

công ty là người đại diện theo pháp luật (Điều 13, Luật doanh nghiệp)

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY
Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh

1. Ghi theo Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do
Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
ngày 15 tháng 04 năm 2016

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động (Điều 7, Luật doanh nghiệp)
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh

doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp
với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp
để đạt được các mục tiêu của Công ty.
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2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được
pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, CỔ ĐÔNG SÁNG
LẬP
Điều 11. Chứng nhận cổ phiếu

1. Chứng nhận cổ phiếu phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và
các nội dung khác theo quy định tại Điều 120, Luật Doanh nghiệp. (Trước

đây là chữ ký của Chủ tịch HĐQT) (Điểm e, Khoản 1, Điều 120, Luật

doanh nghiệp)

Điều 16. Thu hồi cổ phần (Điều 133, Luật doanh nghiệp 2014)

1. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và
đúng hạn trong trường hợp theo quy định của Điều lệ và Luật hiện hành. Cổ
đông phải thanh toán số tiền còn lại và tiền lãi. Cổ đông sẽ không có tư cách
cổ đông đối với những cổ phần bị thu hồi, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả
các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá lãi suất
huy động bình quân liên ngân hàng một năm) vào thời điểm thu hồi theo
quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện
thanh toán.

CHƯƠNG V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
Điều 17. Quyền hạn của cổ đông

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông
trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có thêm một số quyền
(Trước đây, tỷ lệ này là 8%) (Khoản 2, Điều 114, Luật doanh nghiệp)

CHƯƠNG VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 21. Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các
trường hợp thấy Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc
quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã
bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ (trước đây là 20% số vốn điều lệ bị
mất)

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Thông qua định hướng phát triển Công ty, Quyết định đầu tư hay bán số tài

sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo
cáo tài chính gần nhất của Công ty; (Trước đây, tỷ lệ này là hơn 50%)
(Điểm D, Khoản 2, Điều 135)

2. Công ty ký kết hợp đồng với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều
162 Luật doanh nghiệp hiện hành với giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (Trước đây, tỷ lệ này là
hơn 20%) (Điều 162, Luật doanh nghiệp)
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Điều 23. Danh sách cổ đông có quyền dự họp và các đại diện được ủy quyền
1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không

sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;
(Trước đây là chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ
đông) (Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp)

Điều 24. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp
1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày

trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (trước đây quy định thời hạn chậm

nhất là 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc) (Khoản 1, Điều 139, Luật

doanh nghiệp)

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời gian ít nhất 06 tháng liên tục có quyền đề xuất các vấn
đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (Trước đây tỷ lệ này là

8%) (Khoản 2, Điều 138, Luật doanh nghiệp)

Điều 25. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho

ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số lượng
đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai
mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. (trước đây tỷ lệ này là 65%)

(Khoản 1, Điều 141, Luật doanh nghiệp)

2. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày
kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng
cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ
đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ
phần có quyền biểu quyết. (Trước đây, tỷ lệ này là 51%)

Điều 26. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị

triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm
việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ
làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được
người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ
đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa
cuộc họp. (Điều lệ cũ quy định Phó Chủ tịch HĐQT sẽ điều hành cuộc họp)

Điều 27. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1. Trừ trường hợp qui định tại khoản 2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyểt có mặt
trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội
đồng cổ đông. (trước đây, tỷ lệ này là 65%)
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2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau đây được thông qua khi có sự
chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% (trước đây tỷ lệ này là

75%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyểt
có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại
Đại hội đồng cổ đông:
a. Quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
b. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
c. Quyết định tổ chức lại Công ty;
d. Quyết định giải thể Công ty;
e. Quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn

35% (tỷ lệ cũ là lớn hơn 50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo
tài chính gần nhất của Công ty.

CHƯƠNG VIII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Bỏ tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị “Là cổ đông cá nhân sở hữu

ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoăc̣ người khác có trı̀nh độ
chuyên môn, kinh nghiêṃ trong quản lý kinh doanh hoăc̣ trong ngành,

nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoăc̣ tiêu chuẩn, điều kiêṇ khác

quy điṇh taị điều lê ̣của Công ty”
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục trở lên có quyền
đề cử một (01) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ 20% đến dưới
40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề
cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn
(04) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
(trước đây quy định Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8% đến

dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên

tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị;
nắm giữ từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ
từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 50%

đến 60% được quyền đề cử 04 ứng viên và nắm giữ từ 60% trở lên được

quyền đề cử 05 ứng viên).

Điều 32. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; Thông
qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 35% (Tỷ lệ này ở điều lệ cũ là 50%) tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này
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không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d, khoản
2, Điều 135 và khoản 3, Điều 162 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

2. Quyết định bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được
ghi trong sổ kế toán gần nhất của Công ty; (trước đây là tài sản có giá trị
bằng hoặc nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của

Công ty tại thời điểm gần nhất)

Điều 33. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị
1. Bổ sung: Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng hoặc

bổ nhiệm Thư ký để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị
thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty

CHƯƠNG X. BAN KIỂM SOÁT
Điều 39. Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát phải là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên chuyên
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. (Trước đây không yêu cầu

phải làm việc chuyên trách)

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau
để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ
từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một
(01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ
50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên; (Điều lệ cũ không quy định tỷ lệ
này)

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên nếu thành viên đó không thực hiện
quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất
khả kháng. (Điều lệ cũ quy định sẽ miễn nhiệm nếu thành viên đó vắng mặt

tại các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên tục 12 tháng mà không được phép

của Ban Kiểm soát) (Điều 169, Luật doanh nghiệp)

CHƯƠNG XII. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ, CHẾ ĐỘ LƯU
GIỮ TÀI LIỆU CỦA CÔNG TY
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (Điều lệ cũ quy định tỷ lệ từ 8%

trở lên) cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có
quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được
kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao
chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của
công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm
theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao
công chứng của giấy uỷ quyền này.
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CHƯƠNG XIII. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ PHÂN PHỐI LỢI
NHUẬN
Điều 48. Trích lập các quỹ

1. Hàng năm, trước khi phân chia cổ tức cho cổ đông, Công ty phải sử dụng
lợi nhuận sau thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của pháp
luật, Công ty được trích lập các quỹ sau:
a. Quỹ đầu tư phát triển;
b. Quỹ khen thưởng;
c. Quỹ phúc lợi.
(Điều lệ cũ quy định cụ thể tỷ lệ trích các quỹ như sau: Quỹ dự phòng tài

chính: trích 5% lợi nhuận sau thuế đến khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ
thì không trích lập nữa; Quỹ đầu tư phát triển: Mức trích theo Quyết định

của Đại hội đồng cổ đông; Quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng của

Ban Quản lý điều hành: Mức trích theo Quyết định của Đại hội đồng cổ
đông)

1. Mức trích cụ thể các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
2. Việc sử dụng các quỹ thực hiện theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG XVII. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Điều 58. Điều khoản cuối cùng

1. Bản điều lệ này gồm 17 chương 58 điều (Điều lệ cũ là 17 Chương và 53
Điều)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc giới thiệu nhân sự tham gia bầu cử thành viên
Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Du lic̣h Đồng Nai

Nhiệm kỳ 2016-2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lic̣h Đồng

Nai đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, trong đó quy định số lượng

thành viên Ban Kiểm soát;

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thị Tố Ngân - thành viên Ban

kiểm soát;

- Căn cứ đơn ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai

ngày 21/3/2017 của ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bochang

Donatours.

- Căn cứ công văn số 43/CV-DLĐN ngày 23/03/2017 của Nhóm đại diện

phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai về việc đề cử bổ sung nhân

sự tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Đoàn Chủ tic̣h trình Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau: (Danh sách đính kèm).

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.



CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ (2016-2020)

Stt Họ và tên
Năm sinh Trình độ

chuyên môn Chức vụ hiện nay Hình thức ứng cử
Số CP sở hữu Tỷ lệ

%Nam Nữ Cá nhân Đại diện

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1 Phạm Văn Tâm 1959 Đại học QTKD
Cổ đông công ty, Chủ tịch
HĐQT Cty TNHH Bochang
Donatours

Nhóm đại diện vốn
Nhà nước đề cử 750 0,01

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm  2017

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016-2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung
• Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 07/4/2017 của Công ty.

• Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

• Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp
hoặc ủy quyền dự họp.

• Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan
đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có
đóng dấu treo của Công ty).

• Thành phần của Ban bầu cử phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu
cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

• Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội:

• Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ
đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt
ngày 20/3/2017) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:
Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:
1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và
ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

• Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.

• Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu duy nhất, phiếu bầu cử Ban
Kiểm soát theo mã số tham dự.

• Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.

• Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.
3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

• Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát
hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.



• Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc
người được ủy quyền dự họp được phép bầu.

• Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc
phiếu bầu bị gạch, xóa, sửa chữa.

• Số thành viên được bầu vượt quá một (01) thành viên Ban Kiểm soát.

• Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)
1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (có ghi sẵn tổng số
phiếu bầu của từng đại biểu cổ đông).
2. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu
tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu
của Ban Kiểm soát (01 người).
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số
phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự
họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.
4. Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu
quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu bầu đã điền
cho ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu
mà quý cổ đông đã có.
6. Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu –
Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới - với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.
7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
1. Ban kiểm phiếu:

• Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

• Thông qua Quy chế bầu cử.

• Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình
bầu cử.

• Tiến hành kiểm phiếu.

• Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.
• Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào

Ban Kiểm soát.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

• Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
• Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi

cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

• Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

• Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố
trước Đại hội.



ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:
• Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu bầu

hợp lệ trở lên.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
• Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên

bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham
gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu
của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp
lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho ứng cử viên vào Ban
Kiểm soát.

• Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và

được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để
biểu quyết thông qua.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HỒNG QUÂN


