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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà 

nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

luật chứng khoán; 

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; 

- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh 

nghiệp khác; 

- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ 

chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;  

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 

100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; 

- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước thành Công ty Cổ phần; 

- Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà 

nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần 

lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà 

nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

- Hợp đồng kinh tế số 31/2014/HĐ – TV.VCSC-HN  ngày 22/12/2014 giữa Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước  về 

dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch Núi 

Tà Cú; 

- Quyết định số 738/QĐ-ĐTKDV ngày 10/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh 

vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 

nước tại Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú;  

- Công văn số 2938/ĐTKDV-QLVDDT3 ngày 10/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Núi Tà Cú; 
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú là doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ du lịch với 

lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh cáp treo, kinh doanh nhà hàng khách sạn và buôn bán 

các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ. Trong những năm gần đây, nền kinh tế có nhiều biến động, 

tốc độ tăng trưởng chậm, nhu cầu du lịch và tiêu dùng dùng giảm gây ảnh hưởng không nhỏ tới 

kết quả kinh doanh của Công ty. Những rủi ro về kinh tế mà Công ty có thể gặp phải được thể 

hiện ở một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô sau: 

i. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Giai đoạn 2010 - 2013 tốc độ tăng trường GDP có xu hướng giảm dần qua các năm, từ 6,78% 

xuống 5,42%, tỷ lệ trung bình mỗi năm khoảng 5,78%. Đặc biệt tỷ lệ tăng trưởng GDP thực 

hiện của các năm 2011, 2012, 2013 đều không hoàn thành kế hoạch do Chính phủ đặt ra. Tuy 

nhiên, theo số liệu của Tổng cục thống kê công bố, GDP năm 2014 đạt 5,94%, cao hơn mức 

tăng của 2 năm trở lại đây (2012: 5,03%, 2013: 5,42%), kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi và 

duy trì tăng trưởng qua các quí. Cụ thể trong năm 2014: GDP quí I tăng 5,06%, quí II tăng 

5,34%, quí III tăng 6,97%, quí IV tăng 6,96%. 

Bảng 1: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2009 – 2014 

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tăng trưởng GDP (%) 5,32 6,78 5,89 5,03 5,42 5,94 

Nguồn: T ng Cục Thống Kê 

Theo đà phục hồi của nên kinh tế, ngành du lịch đã có dấu hiệu khởi sắc, số lượng du khách du 

lịch vào Việt Nam và nhất là vùng miền Trung đang có dấu hiệu tăng. 

ii. Lạm phát 

Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam trong các năm 2010 và 2011 tương đối cao, ở mức hai con số. Lạm 

phát tăng cao và không theo kì vọng một phần do chính sách tiền tệ có nhiều bất ổn. Tuy nhiên 

từ cuối năm 2012 đến nay lạm phát đã được kiềm chế thông qua chính sách thắt chặt tiền tệ của 

Nhà nước. Tỷ lệ lạm phát của năm 2014 được ghi nhận là mức tăng thấp nhất trong 15 năm trở 

lại đây (chỉ 1,84%). Sang năm 2015, lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp, tỷ lệ lạm phát quý I 

năm 2015 tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên tỷ lệ lạm phát giảm mạnh chủ yếu 
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do cầu tiêu dùng trong nước suy giảm trước chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước. Điều 

này có thể gây ra rủi ro tăng trưởng kinh tế chậm lại. 

Bảng 2: Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2009 –Quý I/2015 

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 QI/2015 

Tỷ lệ lạm phát 6,88% 11,75% 18,13% 6,81% 6,04% 1,84% 0,74% 

Nguồn: T ng Cục Thống Kê 

2. Rủi ro về luật pháp 

Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi 

trường pháp lý được xem là khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa thật sự 

hoàn chỉnh và ổn định, vẫn còn tồn tại nhiều quy định hành chính phức tạp chồng chéo, do đó 

ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, sẽ có rủi ro biến động 

pháp lý do Việt Nam gia nhập WTO và hiệp định TPP, cần một hệ thống pháp lý hoàn thiện 

hơn để phù hợp với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập. Thêm vào 

đó, các chuẩn mực kế toán - kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hoàn chỉnh. Những sự 

thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các 

công ty khác nói chung. 

Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, Công ty cổ phần Du lịch Núi 

Tà Cú chịu sự điều tiết của Luật Doanh Nghiệp, cũng như các văn pháp luật chuyên ngành có 

liên quan. Với đặc thù là một nền kinh tế đang phát triển, các chủ thể kinh tế cũng như các mối 

quan hệ kinh tế mới liên tục hình thành đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của hệ thống quy phạm 

pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Những thay đổi của pháp luật, chính sách trong 

nước có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, có thể Công ty sẽ 

phải điều chỉnh các chiến lược kinh doanh đã đề ra cho phù hợp với các chính sách mới. 

3. Rủi ro đặc thù 

Với xu thế phát triển du lịch như hiện nay, ngày càng nhiều các công ty du lịch được thành lập 

đặc biệt là các Công ty du lịch tư nhân với số bộ máy lao động tinh giản gọn nhẹ, hiệu quả hoạt 

động kinh doanh cao nên khả năng bị cạnh tranh của Công ty là khá mạnh. Nhưng với kinh 

nghiệm sẵn có cùng với Công ty luôn tích cực lên kế hoạch và thực hiện các phương án nâng 

cao khả năng cạnh tranh nên sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro này với Công ty. 

4. Rủi ro của đợt thoái vốn 

Mục đích của đợt thoái vốn là để Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước thoái vốn tại Công 
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ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú, do đó việc thoái vốn chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông mà không 

làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Số lượng cổ phần thoái vốn có thể được bán hết hoặc bán 

được một phần do nhu cầu thực tế của nhà đầu tư và các yếu tố thị trường quyết định.  

5. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ 

gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty nên cần phải đề 

phòng và có biện pháp để phòng chống các rủi ro.  

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức có cổ phần được thoái vốn: Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú  

Đại diện: Nguyễn Phi Long  

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số 

cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Việc 

chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm 

thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký 

của Công ty.  

2. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Đại diện: Ông Nguyễn Quang Bảo 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Giấy Ủy quyền số 07/2015/QĐ.VCSC ngày 1/7/2015 về 

việc ủy quyền Phó Tổng Giám đốc ký thay Tổng Giám đốc) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú tham gia lập và công bố trên 

cơ sở Hợp đồng kinh tế số 31/2014/HĐ – TV.VCSC-HN  ngày 22/12/2014 giữa Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông 

tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần 

Du lịch Núi Tà Cú cung cấp. Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo. 

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

“Công ty”: Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú 
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“Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Du 

lịch Núi Tà Cú 

“Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 

“Cổ phiếu”: Chứng chỉ do Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú phát hành xác nhận quyền sở 

hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. 

“Cổ tức”: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Du lịch Núi 

Tà Cú để chia cho cổ đông. 

“Điều lệ”: Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú đã được thông qua tại kỳ họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2013. 

“Vốn điều lệ”: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty cổ 

phần Du lịch Núi Tà Cú. 

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh 

nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 năm 2006 của Quốc hội và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin này có nội dung như sau: 

Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú 

 CTCP  : Công ty cổ phần 

 ĐHĐCĐ : Đại Hội Đồng Cổ Đông 

 HĐQT  : Hội Đồng Quản Trị 

 BGĐ  : Ban Giám Đốc 

 BKS  : Ban Kiểm Soát 

 TCHC  : Tổ chức hành chính  

 KHKD  : Kế hoạch kinh doanh 

 TGGS  : Truyền giống gia súc 

 QLDN  : Quản lý doanh nghiệp 

GVHB  : Giá vốn hàng bán 

 LNST  : Lợi nhuận sau thuế 

 TNDN  : Thu nhập doanh nghiệp 

V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển  

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 

151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến 

trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao 
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hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường 

vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.  

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các 

doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, 

năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông 

tin… 

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn 

SCIC là cổ đông Nhà nước của CTCP Du lịch Núi Tà Cú.  

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

Tại thời điểm 26/5/2014, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Du lịch Núi Tà Cú 

là 3.753.090 cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu SCIC đang sở hữu là 1.922.950 cổ phiếu, chiếm 

51,24% lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu 

SCIC thoái vốn toàn bộ số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại CTCP Du lịch Núi Tà Cú, tương 

đương tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.  

Theo Quyết định số 738/QĐ-ĐTKDV ngày 10/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú: 

- SCIC bán đấu giá công khai 576.900 cổ phần (tương đương với 30% vốn cổ phần của SCIC 

tại Công ty) với giá khởi điểm 25.000 đồng/1 cổ phần 

- SCIC bán 1.346.050 cổ phần (tương đương với 70% vốn cổ phần của SCIC tại Công ty) cho 

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng.  

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY  

1. Giới thiệu về Công ty  

 Tên tổ chức:   CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NÚI TÀ CÚ 

 Tên tiếng Anh: MOUNT TA CU TOURIST JOINT STOCK COMPANY  

 Tên công ty viết tắt: KHU DU LỊCH TÀ CÚ 

 Trụ sở chính:  Thôn Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận 

Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam    

 Điện thoại:   062.3867484   Fax: 062.3869112 

 Vốn điều lệ:   37.530.900.000 VND (Ba mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi triệu 

chín trăm nghìn đồng) 



11 

 

 Website:   http://tacutourist.com/ 

 Giấy Chứng nhận Đăng kí Kinh doanh: số 3400436653 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình 

Thuận cấp lần đầu ngày 30/11/2005 và thay đổi lần thứ ba ngày 22/08/2013. 

 Logo     

 Ngành nghề kinh doanh chính 

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

 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ;  

 Kinh doanh vận chuyển khách tham quan, du lịch bằng cáp treo.  

2. Quá trình hình thành và phát triển  

Thắng cảnh di tích Tà Cú nằm ở vị trí đầu mối các tuyến đường giao thông từ thành phố Hồ 

Chí Minh và các nẻo đường từ Vũng Tàu đi qua suối nước nóng Bình Châu, Dinh Thầy Thím, 

Mũi điện Kê Gà,… rất thuận lợi cho lộ trình hành hương và những chuyến lữ hành du lịch sinh 

thái. Ngoài ra, thắng cảnh Tà Cú còn gắn liền với di tích lịch sử văn hoá Chùa Linh sơn 

Trường Thọ đậm sắc cổ kính, tượng Phật trầm tư và dấu thiêng của Tổ Sư từ buổi khai sơn 

cách đây trên trên 130 năm. Năm 1993 Bộ Văn Hóa Thông Tin công nhận di tích danh lam 

thắng cảnh núi Tà Cú là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.  

Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển thắng cảnh Tà Cú, Khu Du lịch Núi Tà Cú được thành 

lập theo quyết định 160/QĐ/DL-BT ngày 28/12/2001 của giám đốc Công ty du lịch Bình 

Thuận. Khu du lịch núi Tà Cú được đầu tư và khởi công xây dựng ngày 02/09/2002 trên diện 

tích khoảng 24 ha được chính thức đưa vào hoạt động ngày 12/09/2003.  

Năm 2005, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 

25/11/2005 về việc điều chỉnh phương án và chuyển doanh nghiệp Khu du lịch núi Tà Cú – 

đơn vị trực thuộc Công ty Du lịch Bình Thuận thành Công ty du lịch cổ phần Tà Cú. Sau khi tổ 

chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng để cổ phần hóa tại Trung tâm giao dịch Thành 

phố Hồ Chí Minh, ngày 01/12/2005, Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú chính thức được 

thành lập.  

Từ khi thành lập cho đến nay công ty đã đón nhận hàng triệu lượt khách thăm quan cũng như 

khách thập phương viếng chùa hàng năm, nhưng đông nhất tập trung vào những ngày lễ, tết và 

ngày giỗ của tổ Trần Hữu Đức (5/10 Âm lịch ). Bên cạnh đó để góp phần làm đẹp lòng du 

khách đến tham quan, công ty không ngừng cải tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên và đã 

đưa vào hoạt động khu ẩm thực Đồng Quê với nhà hàng Thủy Tạ (khánh thành trong dịp tết 

nguyên đán 2008), dịch vụ vui chơi giải trí dành cho trẻ em như Thiên Nga đạp nước... Trong 
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thời gian sắp tới Công ty đang đưa vào dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, vui chơi mới để phục 

vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách tham quan.  

Bên cạnh đó quần thể chùa Linh Sơn Trường Thọ cũng đang đi vào giai đoạn cuối của việc xây 

dựng mới với các Tượng phật được tạc nên hình từ đá tự nhiên có tại núi Tà Cú để đáp ứng nhu 

cầu cho khách tham quan cũng như khách hành hương đến thắp nhang viếng chùa.  

Qua 07 năm hình thành và phát triển dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đã trải qua 

những giai đoạn thăng trầm. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên cộng 

với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh, các cơ quan, ban ngành và các đối tác tin cậy, 

Công ty luôn vượt qua những khó khăn, trở ngại để tồn tại và tiếp tục phát triển vững mạnh.  

Trong năm 2013 Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 34.119.000.000 đồng lên 37.530.900.000 

đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.  

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú năm 2014: 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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Tổ nhà hàng, 

phòng ngủ  

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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 Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan 

trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  

 Hội đồng quản trị:  

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị đặt ra các quy định, các chính sách về 

quản lý một số lĩnh vực kinh doanh quan trọng của công ty. Hội đồng Quản trị còn thường 

xuyên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị tại Công ty gồm 05 thành 

viên, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch. 

 Ban kiểm soát:  

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của 

Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm 

toán nội bộ của Công ty. Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng 

vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông lớn. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài 

chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ. 

 Ban Giám đốc:   

Ban Giám đốc của Công ty gồm Giám Đốc và 03 Phó Giám Đốc do Chủ tịch HĐQT Công ty 

bổ nhiệm, quản lý điều hành các công việc hàng ngày của Công ty. Ban Giám đốc chịu trách 

nhiệm trước HĐQT về việc điều hành kinh doanh theo các chỉ tiêu được giao, sử dụng và phân 

công lao động hợp lý,... Các thành viên Ban Điều hành đều là những người có nhiều kiến thức 

và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch. 

- Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Công ty, trực tiếp phụ 

trách công tác tổ chức nhân sự, công tác tài chính và đối ngoại. 

- Phó Giám đốc được phân công trực tiếp phụ trách theo từng lĩnh vực kinh doanh như: Kinh 

doanh nhà hàng, phòng ngủ, chịu trách nhiệm về mỹ quan của Công ty. 

 Các phòng ban, bộ phận:  

Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bao gồm 08 bộ phận: cụ thể như sau: 
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 Quản trị nhân sự: gồm 06 thành viên, chịu trách nhiệm thực hiện chức năng tuyển dụng 

và đào tạo nhân viên, khen thưởng kỷ luật, văn thư, quản trị nhân sự. Lên kế hoạch lương 

và đảm bảo chế độ cho người lao động trong toàn công ty. 

 Tổ Bếp và Tổ Nhà hàng, phòng ngủ: Phục vụ phòng nghỉ cho khách tham quan có nhu 

cầu ngủ lại qua đêm, phục vụ ăn uống khi khách có nhu cầu. 

 Tổ kế toán – Bán vé: Bộ phận kế toán  có chức năng nhiệm vụ quản lý về tài sản, tiền vốn, 

chế độ và quyền lợi người lao động. Phòng kế toán có một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

‐ Theo dõi đối chiếu các khoản thu – chi, xuất - nhập hàng hoá của các bộ phận có liên 

quan, thanh toán với khách hàng, theo dõi công nợ, nộp thuế.... 

 ‐ Đối chiếu thanh toán tiền lương, theo dõi thanh toán Bảo hiểm xã hội với cơ quan BHXH 

và cho người lao động. 

 ‐ Quản lý tài sản, thực hiện trích khấu hao tài sản cố định và phân bổ khấu hao tài sản cố 

định vào chi phí. 

 ‐ Lập báo cáo quyết toán và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của từng thời điểm, báo 

cáo giám đốc biết về tình hình hoạt động kinh doanh và có thể đề xuất các biện pháp quản lý, 

tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả. 

‐ Bán vé cho khách tham quan, sử dụng dịch vụ tại Công ty. 

 Tổ kỹ thuật: Chịu trách nhiệm vận hành, sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cáp treo và 

các thiết bị, máy móc, xe cộ phục vụ khách du lịch của Công ty. 

 Tổ lái xe: Chịu trách nhiệm đưa đón cán bộ công nhân viên và vận chuyển khách du lịch. 

 Tổ Tiếp thị - Kinh doanh: Chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quảng bá, tiếp thị nhằm 

thu hút khách đến Công ty; Nhận và thông báo thông tin với các bộ phận có liên quan về 

lượng khách tham quan, sử dụng dịch vụ. 

 Tổ bảo vệ, vệ sinh môi trường: 

- Tổ bảo vệ: Chịu trách nhiệm trong công tác giữ gìn trật tự, an ninh và quản lý sự ra 

vào, hướng dẫn sự đi lại của khách, chỗ đậu xe và trông giữ xe, việc hướng dẫn khách lên 

xuống cáp treo nhằm đảm bảo cho khách được an toàn trong và ngoài công ty. 

- Tổ Môi trường (Bộ phận vệ sinh – cây cảnh): Chịu trách nhiệm trong công tác vệ 

sinh, môi trường (quét dọn vệ sinh sân vườn và các nơi công cộng trong công ty, trồng cây và 

chăm sóc cây trồng làm cho công ty ngày càng xanh - sạch - đẹp).  
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4. Danh sách cổ đông lớn; Cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông  

Tính đến ngày 31/12/2014, vốn cổ phần của Công ty là 37.530.900.000 đồng, được chia thành 

3.753.090 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

3.1. Cơ cấu cổ đông tại ngày 01/09/2015 

 

Bảng: Cơ cấu cổ đông tại ngày 01/09/2015 

STT Cổ đông Thành phần 
Số lượng 

cổ phần 

Giá trị cổ phần 

(đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Vốn nhà nước - SCIC Tổ chức trong nước 1.922.950 19.229.500.000 51,24% 

2 Cổ đông tổ chức  Tổ chức trong nước 1.801.100 18.011.000.000 47,99% 

3 Cổ đông cá nhân  Cá nhân trong nước 29.040 290.400.000 0,77% 

4 Cổ phiếu quỹ  0 0 0% 

 Tổng cộng  3.753.090 37.530.900.000 100,00% 

Nguồn: CTCP Du lịch Núi Tà Cú 

3.2.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 

Bảng: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% tại ngày 01/09/2015 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ nắm 

giữ/ vốn 

điều lệ hiện 

tại (%) 

1 

Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà 

nước 

Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần 

Duy Hưng, Cầu Giấy- Hà Nội 
1.922.950 51,24% 

2 
Công ty cổ phần Du lịch 

Bình Thuận 
01 Từ Văn Tư, Phan Thiết, Bình Thuận  1.800.000 47,96% 

Nguồn: CTCP Du lịch Núi Tà Cú 

3.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 

Bảng: Danh sách cổ đông sáng lập tại ngày 01/09/2015 

 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phần nắm 

giữ 

Tỷ lệ nắm 

giữ/ vốn 

điều lệ hiện 

tại (%) 

1 Nguyễn Phi Long 
264 Hải Thượng Lãn Ông, P.Phú Tài, 

Phan Thiết, Bình Thuận  
12.430  0,33% 
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2 Nguyễn Đức Phương  
58B Hoàng Văn Thụ, Phan Thiết, Bình 

Thuận 
1.100 0,03% 

3 Dương Thị Hồng Hạnh 
KP Nam Trung, TT Thuận Nam, Hàm 

Thuận Nam, Bình Thuận  
1.870 0,05% 

4 Đỗ Văn Đức  
KP3 P. Hưng Long, Phan Thiết, Bình 

Thuận  
2.310 0,06% 

Nguồn: CTCP Du lịch Núi Tà Cú 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con 

Công ty không có công ty con, không có các công ty mà Công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ 

phần chi phối. 

Tổ chức đang nắm quyền kiểm soát Công ty: 

Bảng: Tổ chức nắm quyền kiểm soát Công ty 

Tên tổ chức Địa chỉ 
Số cổ phần 

sở hữu 
 Tỷ lệ sở hữu 

Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh Vốn Nhà nước 

Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần 

Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
1.922.950 51,24% 

6. Hoạt động kinh doanh 

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: 

‐ Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống và các dịch vụ du lịch khác. 

‐ Kinh doanh vận chuyển hành khách tham quan du lịch bằng cáp treo. 

6.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu    

Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú chủ yếu cung cấp các dịch vụ du lịch, giải trí, ăn uống và 

bán buôn bán lẻ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng hóa du lịch, sản phẩm chế tạo từ tài 

nguyên rừng.  

Một số hình ảnh sản phẩm dịch vụ của Công ty  

 Dịch vụ tham quan du lịch, cáp treo  

Công ty cung cấp dịch vụ tham quan du lịch 

núi Tà Cú gắn liền với di tích lịch sử văn 

hoá Chùa Linh sơn Trường Thọ đậm sắc cổ 

kính, tượng Phật trầm tư và dấu thiêng của 

Tổ Sư từ buổi khai sơn cách đây trên trên 

130 năm.  

Hệ thống cáp treo được Công ty đầu tư năm 

2002 và được đưa vào sử dụng tháng 9 năm 

2003 với nguồn vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng 

nối chân núi Tà Cú với đỉnh núi Tà Cú (ở độ 

cao hơn 500m so với mực nước biển).  
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Hệ thống cáp treo có chiều dài tuyến cáp là 

1,6 km, thường xuyên vận hành với 25 

cabin gồm có cả cabin kín và cabin mở, 

công suất tối đa của hệ thống cáp treo là 35 

cabin. Ngồi cáp treo, du khách thường chỉ 

mất 10 phút để lên đến chùa Linh Sơn 

Trường Thọ trên núi Tà Cú thay vì đi bộ 2,5 

km do vậy cáp treo thường được lựa chọn 

bởi du khách khi đến tham quan du lịch 

thắng cảnh Tà Cú.  

 Hệ thống các nhà hàng  

Công ty sở hữu hộ thống các nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của khách du lịch.  

Nhà hàng dưới núi: Nhà hàng Hướng Dương (dưới núi) và nhà hàng Thủy Tạ (bên trong 

cổng) với quy mô phục vụ cùng lúc 700 thực khách, các món ăn ở đây phong phú, phục vụ đa 

dạng với mọi đối tượng khách hàng từ bình dân đến sang trọng. Nhà hàng dưới núi chuyên 

phục vụ các món như: Điểm tâm; Cơm dĩa; Cơm phần; Các món hải sản; Lẩu các loại; Món 

chay; Món mặn; Món âu; Món á; Ẩm thực đồng quê tươi sống. Đặc biệt nhà hàng còn nhận đặt 

tiệc: Tiệc cưới, hỏi, liên hoan, sinh nhật.  

     
  

Nhà hàng trên núi: Nhà hàng Thiên Thai trên 

núi được tọa lạc trên đồi cao, với xung quanh là 

rừng núi, không khí ôn hòa, bao gồm cà phê, 

karaoke. Các món ăn ở đây phong phú, đa dạng, 
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phục vụ mọi đối tượng khách hàng từ bình dân đến sang trọng.  

Khu café Vườn Lim: Được bao bọc bởi những tán cây mát rượi, những thảm cỏ xanh tươi 

cùng với những khu vực vui chơi miễn phí dành riêng cho trẻ em, các bạn trẻ và các bậc phụ 

huynh hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái, thả hồn cùng 

âm nhạc, thưởng thức các món ăn nhanh hoặc những ly nước giải khát được chế biến và phục 

vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình.  

Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ 

giải trí như: xe điện, thiên nga đạp nước, câu cá 

và dịch vụ cho thuê phòng với hệ thống phòng 

rộng thoáng, được trang bị đầy đủ tiện nghi bao 

gồm: phòng tập thể, phòng hai giường đôi, 

phòng ba giường đôi với có đội ngũ nhân viên 

phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. 

6.2. Doanh thu thuần, lợi nhuận qua các năm 

Bảng: Cơ cấu doanh thu thuần giai đoạn 2012 – 6 tháng 2015  

Đơ  vị: triệu  ồng 

Doanh thu thuần  
Năm2012 Năm 2013 Năm2014 6 tháng năm2015 

Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ % 

Doanh thu thuần từ 

kinh doanh cáp treo 
20.378 59,8% 23.522 59,0% 24.845 58,6% 15.172 63,2% 

Doanh thu thuần bán 

hàng - mặt hàng tự 

chế biến 

9.209 27,0% 9.518 23,9% 11.285 26,6% 5.508 22,9% 

Doanh thu thuần bán 

hàng - mặt hàng 

chuyển bán 

2.063 6,1% 2.598 6,5% 1.959 4,6% 1.077 4,5% 

Doanh thu thuần từ 

kinh doanh khách sạn 
69 0,2% 54 0,1% 58 0,1% 33 0,1% 

Doanh thu thuần từ xe 

điện 
1.251 3,7% 2.160 5,4% 2.253 5,3% 1.345 5,6% 

Doanh thu thuần từ 

quầy hàng shop 
266 0,8% 253 0,6% 256 0,6% 113 0,5% 

Doanh thu thuần từ 

hoạt động kinh doanh 

khác 

588 1,7% 655 1,6% 652 1,5% 211 0,9% 
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Doanh thu thuần từ 

hoạt động kinh doanh 

thương nghiệp 

237 0,7% 1.075 2,7% 1.093 2,6% 550 2,3% 

Tổng doanh thu 34.061 100,0% 39.836 100,0% 42.402 100,0% 24.010 100,0% 

Nguồ : BCTC    kiểm toán 2012, 2013, 2014 và BCTC c ư  kiểm toán 6 tháng 2015  

Doanh thu từ kinh doanh cáp treo là doanh thu chính của Công ty. Hàng năm doanh thu thuần 

từ hoạt động này đóng góp từ 20-23 tỷ đồng vào tổng doanh thu thuần của Công ty, chiếm gần 

60% tổng doanh thu thuần. Doanh thu xếp thứ 2 là doanh thu thuần từ bán các mặt hàng tự chế 

biến, đây là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm từ núi rừng thiên nhiên mà Công ty 

được phép khai thác. Hoạt động này hàng năm mang đến cho Công ty xấp xỉ 10 tỷ đồng doanh 

thu thuần. Các hoạt động kinh doanh khác chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu của Công ty, 

cao nhất chỉ hơn 2 tỷ đồng một năm. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty khá khả 

quan trong 6 tháng đầu năm 2015. Trong 6 tháng 2015, Công ty có doanh thu 24 tỷ đồng, đạt 

50% kế hoạch của cả năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 7,3 tỷ đồng tương ứng 67% kế hoạch 

của cả năm.  

 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2012 – 6 tháng đầu 2015 

Đơ  vị: triệu  ồng 

 

Nguồ : BCTC    kiểm toán 2012, 2013, 2014 và BCTC c ư  kiểm toán 6 tháng 2015  

Tổng doanh thu của CTCP Du lịch Núi Tà Cú có xu hướng tăng hàng năm. Năm 2013, doanh 

thu thuần của Công ty đạt 39,8 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2012. Tiếp tục đà tăng trưởng, 
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doanh thu thuần năm 2014 tăng gần 2,6 tỷ đồng so với năm 2013. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận 

sau thuế cũng có xu hướng tăng đều.  

6.3. Chi phí sản xuất kinh doanh 

 

Bảng: Cơ cấu chi phí Công ty giai đoạn 2012 – 6 tháng đầu 2015 

Đơ  vị: triệu  ồng 

Chi phí 

Năm2012 Năm 2013 Năm2014 
6 tháng năm 

2015 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

trên 

DTT 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

trên 

DTT 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

trên 

DTT 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

trên 

DTT 

Giá vốn hàng 

bán  
24.030 70,6% 26.633 66,9% 23.261 54,9% 11.587 48,3% 

Chi phí tài chính  - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Chi phí bán 

hàng  
3.847 11,3% 3.553 8,9% 4.773 11,3% 2.196 9,1% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp  
2.991 8,8% 3.457 8,7% 4.063 9,6% 2.691 11,2% 

Tổng chi phí  30.868 90,6% 33.643 84,5% 32.098 75,7% 16.474 68,6% 

Nguồ : BCTC    kiểm toán 2012, 2013, 2014 và BCTC c ư  kiểm toán 6 tháng 2015  

Tỷ lệ tổng chi phí/doanh thu thuần giảm dần từ 90,6% xuống còn 75,7% trong giai đoạn 2012-

2014. Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu thuần của Công ty năm 2014 giảm hơn 3,4 tỷ đồng 

(giảm hơn 13%) so với năm 2013. Nguyên nhân là do năm 2013, Công ty đã phân bổ hết khấu 

hao của hệ thống cáp treo trong khi hệ thống vẫn vận hành tốt và còn có thể tiếp tục khai thác 

được nhiều năm nữa. Bắt đầu từ năm 2014, Công ty không phải phân bổ khoản khấu hao 

khoảng 3 tỷ đồng vào giá vốn hàng bán do vậy giá vốn hàng bán của Công ty cũng giảm khoản 

tương ứng.  

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty dao động quanh mức 3 – 4 tỷ 

đồng một năm, chiếm khoảng 9% - 11% doanh thu thuần.  

6.4. Trình độ công nghệ 

Khu du lịch Núi Tà Cú với diện tích rộng gần 250.000 m2 có bãi đậu xe rộng rãi có thể chứa 

tới 200 xe các loại. Khu du lịch có vị trí giao thông thuận tiện, nằm sát quốc lộ 1A, cách Thành 

phố Hồ Chí Minh 170km, cách Thành phố Phan Thiết 30km. 

Năm 2003, Nhằm mục tiêu thu hút khách du lịch, Công ty đã đầu tư hệ thống cáp treo hiện đại 

được sản xuất năm 2002 tại Châu Âu, với tổng chiều dài tuyến cáp 1.600m, độ cao 500m được 
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trang bị từ 25 đến 35 cabin đóng mở tự động, có công suất từ 700 đến 1.000 khách/giờ. Du 

khách sẽ thấy yên tâm, thoải mái và thú vị khi ngồi trên Cabin được hoàn thiện bằng một hệ 

thống cáp tuần hoàn hiện đại nhất Châu âu hiện nay do tập đoàn Doppelmayr, cộng hòa Áo sản 

xuất. Nhờ sử dụng hệ thống kỹ thuật cao nên khi Ca bin vào ga sẽ tự động chậm lại đủ thời 

gian cho du khách lên xuống dễ dàng và an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư hệ 

thống xe vận chuyển khách du lịch từ bến đậu xe lên khu cáp treo chạy bằng điện năng nhằm 

nâng cao công tác phục vụ khách du lịch. 

6.5. Tình hình kiểm tra chất lượng 

 Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị:  

Bộ phận Kỹ thuật là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra toàn bộ máy móc, thiết 

bị. Công việc bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên và đúng thời kỳ. Để chủ động 

trong việc bảo đảm hệ thống vận hành liên tục không ngắt quãng, Công ty có các máy phát 

điện dự phòng có khả năng cung cấp điện tức thời cho hệ thống cáp treo và máng trượt khi xảy 

ra sự cố mất điện với chi phí vận hành máy phát điện rất thấp, không đáng kể. 

 Thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị:  

Việc thay thế và sửa chữa thiết bị được tiến hành căn cứ vào các cơ sở là thời gian hữu dụng 

của thiết bị, kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thực tế sử dụng. Khi mua máy 

móc thiết bị, Công ty cũng đã mua dự trữ các phụ tùng thay thế kèm theo, đảm bảo thay thế kịp 

thời khi các thiết bị hết thời hạn sử dụng hoặc hư hỏng, mất mát.  

 Đối với việc kiểm tra chất lượng phục vụ khách hàng:  

Phụ trách các phòng ban, các bộ phận trực tiếp kiểm tra chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách 

hàng của nhân viên bộ phận mình, nhân viên thực hiện kiểm tra chéo lẫn nhau và thường xuyên 

thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng để chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.  

6.6. Hoạt động tiếp thị quảng bá thương hiệu 

Hoạt động Marketing của Công ty được tổ chức dưới nhiều hình thức, đa dạng với mục tiêu 

tăng số lượng du khách đi cáp treo và sử dụng dịch vụ, mua bán sản phẩm cua công ty. Bản 

thân việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và sự an toàn cho du khách đã và đang là cách tiếp 

thị rất hiệu quả đối với du khách đến với khu du lịch núi Tà Cú, song Công ty cũng áp dụng 
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nhiều phương thức khác nhau nhằm thu hút hơn nữa số lượng khách sử dụng dịch vụ của Công 

ty, bao gồm:  

 Thường xuyên tiếp xúc và tạo mối quan hệ tốt với các Công ty du lịch lữ hành tổ chức đoàn 

du lịch để thông qua các đơn vị này quảng cáo dịch vụ của Công ty và thu hút khách hàng 

đến du lịch Núi Tà Cú; 

 Tiếp thị, thoái vốn dịch vụ đến các cơ quan, đoàn thể và trường học thông qua nhiều hình 

thức trực tiếp hoặc gián tiếp; 

 Thực hiện giảm giá, chiết khấu cho khách mua vé với số lượng lớn và các đoàn du lịch, học 

sinh sinh viên đi nghỉ hè, dã ngoại; 

 Hình ảnh của Du lịch Tà Cú cũng có mặt trong nhiều ấn phẩm văn hóa trên thị trường; 

 Tiến hành quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, các tỉnh lân 

cận và thành phố Hồ Chí Minh, phát hành tờ rơi quảng cáo cho du khách. 

Những biện pháp trên nhằm quảng bá hình ảnh của Công ty đến đông đảo khách du lịch, đẩy 

mạnh dịch vụ và tăng doanh thu cho Công ty. 

6.7. Hợp đồng ký kết tiêu biểu 

Đặc thù lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, ăn 

uống và các dịch vụ du lịch khác; Kinh doanh vận chuyển hành khách tham quan du lịch bằng 

cáp treo ... khách hàng của Công ty chủ yếu là khách vãng lai, nhỏ lẻ theo thời vụ, do đó Công 

ty không có hợp đồng lớn. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất và 6 tháng năm 2015 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất và 6 

tháng năm 2015 

 

Bảng: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơ  vị:  riệu  ồ   

STT Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 30/6/2015 

Giá trị Giá trị 
Tăng 

trưởng 
Giá trị 

Tăng 

trưởng 
Giá trị 

1 Tổng giá trị tài sản 41.601 47.067 13,1% 51.144 8,7% 54.478 

2 Vốn chủ sở hữu  38.349 43.701 14,0% 47.838 9,5% 48.590 

3 Doanh thu thuần  34.061 39.836 17,0% 42.402 6,4% 24.010 

4 Lợi nhuận thuần từ 4.074 6.866 68,5% 11.433 66,5% 7.917 
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STT Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 30/6/2015 

Giá trị Giá trị 
Tăng 

trưởng 
Giá trị 

Tăng 

trưởng 
Giá trị 

hoạt động kinh doanh 

5 
Lợi nhuận kế toán 

trước thuế  
4.085 7.018 71,8% 11.502 63,9% 7.924 

6 Lợi nhuận sau thuế  3.600 6.297 74,9% 9.518 51,1% 7.306 

7 
Lãi cơ bản trên 01 cổ 

phiếu (đồng) 
1.055 1.056 0,1% 2.535 140,1% 1.947 

8 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế trên vốn chủ sở 

hữu  

9,4% 14,4% 53,5% 19,9% 38,1% 15,0% 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă      ,    3, 2014  và BCTC c ư  kiể    á  6 tháng 2015  

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty  

Thuận lợi:  

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh 

Bình Thuận và các đơn vị có liên quan. Căn cứ theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 

2048/UBBT-PPLT ngày 15/7/2002 của UBND tỉnh Bình Thuận: Công ty được miễn tiền 

thuê đất 13 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất. Thuế nhập doanh nghiệp hàng năm được 

áp dụng là 20% trong 10 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động. Công ty được miễn thuế 

thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm đầu kể từ năm 2006 và giảm 50% số thuế phải nộp 

cho 05 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư cáp treo mang lại. 

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty luôn đoàn kết, gắn bó lâu dài với 

Công ty cũng như luôn chung sức, chung lòng, kiên trì thực hiện các mục tiêu Công ty đã 

đề ra. 

- Lực lượng cán bộ của Công ty không ngừng được trẻ hóa, có năng lực và nghiệp vụ quản 

lý, phát huy tốt nghiệp vụ quản lý trong hoạt động kinh doanh.  

- Hệ thống cáp treo hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu do tập đoàn Doppelmayr (Áo) thi công 

và đưa vào hoạt động cuối năm 2003. Tuyến cáp có chiều dài 1.600m, cao 505m với 35 ca-

bin đóng mở tự động có thể phục vụ 1.000 khách/giờ. Có hai nhà ga: nhà ga cáp dưới, nhà 

ga cáp trên, một quảng trường và những khu phụ trợ rộng rãi, khang trang cùng lúc có thể 

phục vụ hàng nghìn khách du lịch...  
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- Khu Du lịch Núi Tà Cú có ngoài phong cảnh thiên nhiên là khu rừng già nguyên sinh với 

178 loài động vật đang sinh sống và 77 loài thảo dược quí hiếm mọc rải rác trên núi thì khu 

du lịch còn có quần thể kiến trúc lịch sử: Chùa trên núi xây dựng vào năm 1880 trên độ cao 

475m giữa lưng chừng núi. Toàn bộ khu gồm 2 ngôi chùa: Linh Sơn Trường Thọ và Long 

Đoàn và nhóm tượng Phật phía sau lưng nhà Tổ mà nét độc đáo nhất là pho tượng Thích 

Ca nhập niết bàn dài 49m. Đây là một trong những điểm du lịch quan trọng có nhiều tiềm 

năng khai thác phát triển, và đây cũng chính là lợi thế đặc biệt của Khu Du lịch Núi Tà Cú.  

- Chính vì các thuận lợi về tự nhiên cùng các thắng cảnh lịch sử, đã thu hút được du khách 

gần xa đến với Thuận Nam, là một trong những điểm lý tưởng cho du khách đến tỉnh Bình 

Thuận để mở rộng quan hệ giao thương, tham quan và cũng là một điểm nghỉ ngơi an toàn 

cho du khách.  Tại đây du khách có thể nghỉ dưỡng dài hạn, dự tiệc nhà hàng, mua sắm đặc 

sản của vùng. Đây cũng là địa điểm dành cho lãnh đạo cấp Tỉnh, huyện và các Công ty 

trong và ngoài nước đến hội họp, tìm cơ hội kinh doanh với các đối tác. 

Khó khăn: 

- Hạn chế trong quảng bá hình ảnh: Hiện nay, hệ thống cáp treo hiện đại được sản xuất năm 

2002 tại châu Âu, với chiều dài tuyến cáp 1.600m, độ cao 505m được trang bị từ 25 đến 35 

cabin đóng mở tự động, có công suất từ 700 đến 1.000 khách/giờ tuy nhiên nhu cầu sử 

dụng tối đa công suất khai thác còn hạn chế do du khách chưa thực sự biết đến khu du lịch, 

đồng thời các thông tin quảng bá về khu du lịch trên các phương tiện đại chúng còn thiếu.  

- Rủi ro trong vấn đề khai thác dịch vụ: So với các khu khai thác du lịch tự nhiên khác, khai 

thác du lịch tại vùng núi cao thường có những bất lợi: Các biến động về tự nhiên làm tăng 

chu kỳ bảo dưỡng đường vận chuyển; yếu tố kiến tạo và địa hình có thể dẫn đến những khó 

khăn về khai thác và xây dựng và bảo trì đường cáp vận chuyển... Những rủi ro trên đều 

làm tăng chi phí cho công tác an toàn bảo hộ, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 

của công ty. 

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

8.1.  Vị thế của Công ty trong ngành 

Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú, tiền thân là đơn vị trực thuộc công ty du lịch Bình Thuận, 

được giao quản lý khu Du lịch Núi Tà Cú với tổng diện tích khu du lịch trên 227.000 m2. Công 
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ty cũng tiến hành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống cáp treo hiện đại với tiêu 

chuẩn Châu Âu do tập đoàn Doppelmayr (Áo) thi công. Cuối năm 2003, với việc độc quyền 

khai thác khu du lịch hàng năm đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng, tạo việc 

làm ổn định cho 107 cán bộ, công nhân viên. Khu du lịch sinh thái Núi Tà Cú phát triển đã 

thúc đẩy các mặt kinh tế - xã hội khu vực thị trấn Thuận Nam phát triển, biến nơi đây trở thành 

điểm đến lý tưởng của du khách. 

Hiện nay Công ty đang sở hữu hệ thống cáp treo duy nhất tại các tỉnh lân cận Bình Thuận 

thuộc miền Đông Nam Bộ và là hệ thống cáp treo hiện đại do Châu Âu sản xuất, tuổi thọ dự 

kiến trên 20 năm, tuy nhiên công ty trích khấu hao nhanh theo thời hạn đi vay để đầu tư hệ 

thống này là dưới 10 năm, do đó dự kiến lợi nhuận các năm sau khi hết khấu hao hệ thống cáp 

treo này sẽ tăng đột biến. 

Ngoài ra, với đội ngũ cán bộ lành nghề, có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh du lịch 

cũng mang lại những lợi ích rất thiết thực cho Công ty. 

8.2.  Triển vọng phát triển của Ngành  

Việt Nam là đất nước có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, bên cạnh đó là chính sách thông 

thoáng nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch. Theo quyết định số 

97/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chiến lược phát triển 10 năm ngành du lịch đã 

xác định phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác có hiệu 

quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử, huy động tối đa nguồn 

lực trong nước và tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch trong khu vực, 

phấn đấu sau năm 2011 du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có ngành du lịch phát 

triển trong khu vực Trong đó, chủ trương xã hội hóa du lịch đang được bắt đầu thực hiện nhằm 

tranh thủ các nguồn lực của xã hội để đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, các loại hình 

dịch vụ vui chơi giải trí, phân chia thành các khu du lịch trọng điểm như: 

- Vùng du lịch Bắc Bộ: Gồm các tỉnh từ Hà Giang đến Hà Tĩnh. Hà Nội là trung tâm của vùng 

và của địa bàn động lực tăng trưởng du lịch Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long. Sản phẩm du lịch 

đặc trưng của vùng là du lịch văn hóa, sinh thái kết hợp với du lịch tham quan, nghiên cứu, 

nghỉ dưỡng. 



26 

 

- Vùng du lịch Bắc Trung Bộ: Gồm các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Huế 

và Đà Nẵng là trung tâm của vùng và địa bàn động lực tăng trưởng du lịch Quảng Trị - Huế - 

Đà Nẵng - Quảng Nam. Sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng là du lịch thể thao, giải trí, nghỉ 

dưỡng biển, tham quan các di tích lịch sử văn hoá, cách mạng, di sản văn hoá thế giới. 

- Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Gồm các tỉnh từ Kon Tum đến Cà Mau với hai 

vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trung tâm của vùng là thành phố Hồ Chí Minh và các 

địa bàn tăng trưởng du lịch là: thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang - Đà Lạt, thành phố Hồ Chí 

Minh - Cần Thơ - Hà Tiên - Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Phan Thiết. Sản 

phẩm du lịch đặc trưng của vùng là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng biển và núi để khai thác thế 

mạnh du lịch của dải ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, du lịch sông nước, du lịch sinh 

thái đồng bằng châu thổ sông Cửu Long.  

9. Chính sách đối với người lao động 

9.1. Số lượng người lao động trong Công ty 

Đến ngày 01/09/2015 tổng số CBCNV Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú là 115 người, trong đó: 

Trình độ  Số lượng 

+ Trình độ đại học    :  19 người 

+ Trình độ cao đẳng   : 04 người 

+ Trình độ trung cấp   : 17 người 

+ Lao động phổ thông   : 75 người 

- Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nước rất khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp 

giải thể, phá sản, tuy nhiên Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập 

ổn định cho 115 CBCNV Công ty. 

9.2. Chính sách đối với người lao động 

Nhìn chung cán bộ công nhân viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm chuyên môn cao nhằm 

phục vụ tốt khách du lịch. Để tăng cường sức mạnh đội ngũ nhân lực của toàn Công ty, công 

tác nhân sự tại Công ty luôn được đặt lên hàng đầu, bao gồm cả việc tuyển dụng, đào tạo, sắp 

xếp công việc. Công ty luôn xây dựng một môi trường làm việc cho phép khuyến khích mọi 

cán bộ công nhân viên phát huy khả năng sáng tạo của mình, tăng cường tinh thần đoàn kết 

trong Công ty và nâng cao đời sống tinh thần của CBCNV, giúp họ yên tâm làm việc và cống 

hiến cho Công ty. Đặc biệt, công tác khen thưởng được đánh giá hàng năm, khuyến khích các 

cá nhân và đơn vị có kết quả làm việc xuất sắc và nâng cao ý chí phấn đấu của các cán bộ nhân 

viên khác. 

Công tác đào tạo của Công ty đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực. 

Các chương trình đào tạo nội bộ luôn bám sát yêu cầu nâng cao trình độ tay nghề đồng thời 

hoàn thiện văn hóa làm việc cũng như đạo đức nghề nghiệp. 
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10. Chính sách cổ tức  

Tỷ lệ trả cổ tức 2012 – dự kiến 2015 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Dự kiến 2015 

Lợi nhuận sau thuế 

(đồng) 
3.600.424.727 6.296.851.316 9.517.531.417 10.080.000.000 

Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu  (đồng) 
34.119.000.000 37.530.900.000 37.530.900.000 37.530.900.000 

Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều 

lệ 

10% (bằng cổ 

phiếu) 
10% 17%  20% 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 

và nghị quyết HĐQT đã đề ra. 

11. Tình hình hoạt động tài chính 

11.1.  Các chỉ tiêu cơ bản  

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, 

Báo cáo tài chính của Công ty trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ 

Tài chính ban hành.  

a. Trích khấu hao tài sản cố định 

Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá: là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có tài sản cố 

định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính dựa trên nguyên giá của tài sản cố định và theo 

phương pháp khấu hao đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hàng năm dựa trên mức độ hữu dụng dự 

tính của tài sản cố định phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ban hành vào ngày 

25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian hữu dụng được ước tính như sau: 

• Nhà cửa, vật kiến trúc:    07 – 50 năm 

• Máy móc, thiết bị:     05 – 12 năm 

• Phương tiện vận tải:    06 – 10 năm   

• Thiết bị văn phòng:     05 – 08 năm  

• Các tài sản khác:     05 – 10 năm    

• Phần mềm quản lý             08 năm  

b. Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20% trong 10 năm kể từ khi dự 

án bắt đầu hoạt động. 
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- Được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 6 năm 

tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú đã đi vào hoạt 

động và có thu nhập chịu thuế từ năm 2006. Theo đó, Công ty được áp dụng mức thuế suất 

20% từ năm 2006 đến năm 2015, được miễn 2 năm (từ năm 2006 đến năm 2007) và giảm 50% 

số thuế TNDN phải nộp của 6 năm tiếp theo (từ năm 2008 đến năm 2013).  

- Đối với hoạt động khác: áp dụng thuế suất theo quy định của pháp luật. 

c. Tình hình công nợ hiện nay đến thời điểm 30/06/2015 

 Các khoản phải thu:  

Bảng 10: Chi tiết các khoản phải thu từ 2012 –2014 

Đơ  vị:  riệu  ồ   

STT Chỉ tiêu  31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/6/2015 

I 
Các khoản phải thu 

ngắn hạn  
603 587 3.255 578 

1 Phải thu khách hàng  443 437 322 570 

2 Trả trước cho người bán  149 149 2.933 8 

3 Các khoản phải thu khác  11 - - - 

II 
Các khoản phải thu dài 

hạn 
- - - - 

 Tổng cộng 603 587 3.255 578 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă      ,    3, 2014  và BCTC c ư  kiể    á  6 tháng 2015  

Các khoản phải thu của Công ty đều là các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 4%-17% trong tổng 

tài sản ngắn hạn giai đoạn từ 31/12/2012 – 30/06/2015. Riêng năm 2014, các khoản phải thu 

chiếm tới 17% trong tổng tài sản ngắn hạn do khoản trả trước cho người bán tăng vọt.  

 Các khoản phải trả và các khoản vay 

Bảng 11: Chi tiết các khoản nợ phải trả từ 2012 –2014 

Đơ  vị:  riệu  ồ   

STT Chỉ tiêu (đơn vị đồng) 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/6/2015 

I Nợ ngắn hạn  3.252 3.366 3.306 5.888 

1 Vay và nợ ngắn hạn  - - - - 

2 Phải trả người bán  1.583 1.653 275 1.280 

3 Người mua trả tiền trước  40 50 49 68 

4 
Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước  
127 383 1.362 615 

5 Phải trả người lao động  694 288 10 403 

6 Chi phí phải trả  - - - - 

7 Các khoản phải trả, phải 146 117 147 3.457 
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nộp ngắn hạn khác  

8 
Quỹ khen thưởng, phúc 

lợi, thưởng ban điều hành  
663 873 1.462 65 

II  Nợ dài hạn  - - - - 

1 Vay và nợ dài hạn  - - - - 

 Tổng 3.252 3.366 3.306 5.888 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă      ,    3, 2014  và BCTC c ư  kiể    á  6 tháng 2015  

Các khoản phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn hàng năm đều quanh mức 

hơn 3 tỷ đồng/năm, chiếm trung bình khoảng 6% trên tổng nguồn vốn. Khoản nợ nhỏ so với 

tổng nguồn vốn là lợi thế lớn của doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh không phải chịu áp lực 

của chi phí lãi vay.  

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ số Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

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

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 3,13 5,53 5,70 

 
Hệ số thanh toán nhanh 3,00 5,42 5,53 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

  
 

Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản 8% 7% 6% 

 
Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 8% 8% 7% 

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

  
 

Vòng quay hàng tồn kho 58 67 48 

 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản 82% 85% 83% 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

  
 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 11% 16% 22% 

 
Hệ số LNST/VCSH (ROE) 9% 14% 20% 

 
Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) 9% 13% 19% 

 

Hệ số Lợi nhuận từ  hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 12% 17% 27% 

 

Thu nhập trên một cổ phần (EPS) 

đồng 
1.055 1.056 2.535 

N uồ : BCTC    kiể    á   ă      ,    3, 2014   

Hệ số thanh toán đều ở mức cao nên khả năng thanh toán của Công ty là khá tốt. Tỷ lệ nợ phải 

trả/vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm dần từ 8% năm 2013 xuống còn 7% năm 2014 cho thấy 

Công ty ngày càng chủ động được nguồn vốn thông qua việc tích lũy vốn chủ sở hữu từ lợi 

nhuận tạo ra qua các năm.  
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Công ty vừa hết thời gian được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế đến hết năm 2013, và chỉ được 

hưởng ưu đãi  thuế suất 20% trong 2 năm 2014 và 2015. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của Công 

ty sẽ chịu ảnh hưởng lớn trong thời gian tới từ việc thay đổi thuế suất nêu trên. Theo đó, các 

chỉ tiêu ROE, ROA và EPS dù đang trong xu hướng tăng nhưng cũng có thể giảm trong năm 

tới do ảnh hưởng của việc tăng tiền nộp thuế. 

12. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát  

Hội đồng quản trị 

 a- T à   viê  và cơ cấu của Hội  ồng quản trị: 

TT Họ tên 

Chức danh 

trong HĐQT 

Công ty 

Số cổ phần 

đại diện 

Số cổ 

phần sở 

hữu  

Chức danh tại 

Tổ chức, Công ty 

khác 

1 Nguyễn Hữu Ba Chủ tịch 846.125 0 

Phó Giám đốc 

Sở Tài chính 

tỉnh Bình Thuận  

2 Ngô Minh Chính  Phó chủ tịch  846.125 0 

Giám đốc Sở 

Văn hóa – Thể 

thao & Du lịch 

tỉnh Bình Thuận  

3 Nguyễn Phi Long  Thành viên 846.125 5.700 Không  

4 Phan Thế Thành  Thành viên 846.125 0 

Tổng công ty 

Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà 

Nước  

5 Nguyễn Đức Phương  Thành viên 0 1.000 Không 

6 Trần Mến  Thành viên 1.800.000 0 

Công ty cổ phần 

Du lịch Bình 

Thuận  

7 Vũ Viết Bản  Thành viên 1.800.000 0 

Công ty cổ phần 

Du lịch Bình 

Thuận 

Ban Kiểm soát 

TT Họ tên Chức danh Số cổ phần sở hữu  

1 Nguyễn Thanh Phương Kiểm soát trưởng  0 

2 Nguyễn Văn Nghĩa Kiểm soát viên  0 

3 Nguyễn Thị Hà  Kiểm soát viên 0 

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng  



31 

 

TT Họ tên Chức danh Số cổ phần sở hữu 

1 Nguyễn Phi Long  Tổng Giám đốc  12.430 

2 Nguyễn Đức Phương  Phó Tổng Giám đốc  1.100 

3 Đặng Quang Cường   Phó Tổng Giám đốc 0 

4 Võ Minh Dũng  Phó Tổng Giám đốc 0 

5 Lê Anh Trường  Kế toán trưởng  0 

 

11. Tài sản  

Giá trị tài sản cố định của Công ty theo BCTC tại ngày 30/6/2015 như sau: 

Bảng 12: Chi tiết tài sản cố định tại thời điểm 30/6/2015 

Đơ  vị:  ồng 

Chỉ tiêu Nguyên giá Giá trị còn lại GTCL/Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 34.889.172.307 21.063.362.882 60,37% 

Máy móc, thiết bị 4.420.128.519 2.526.571.697 57,16% 

Phương tiện vận tải 42.170.901.740 971.910.832 2,30% 

Thiết bị, dụng cụ quản 

lý 
192.272.727 13.750.000 7,15% 

Vườn cây  122.664.000 37.916.665 30,91% 

Tài sản khác  2.817.820.300 1.455.488.325 51,65% 

Tài sản vô hình 887.894.577 887.894.577 100,00% 

TỔNG 85.500.854.170 26.956.894.978 26,83% 

Chi phí xây dựng cơ 

bản dở dang 
13.056.931.745   

12. Tình hình sử dụng đất đai 

Bảng: Chi tiết về quyền sử dụng đất của Công ty 

Địa điểm 
Diện tích 

(m2) 
Tình trạng pháp lý 

Hình 

thức sở 

hữu  

Thời hạn 

thuê  

Thị trấn 

Thuận Nam, 

huyện Hàm 

Thuận Nam, 

tỉnh Bình 

Thuận  

216.181,3 

m2 

Hợp đồng thuê đất số 39/HĐTĐ ngày 

06/08/2013 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Thuận và Công ty cổ phần Du 

lịch Núi Tà Cú.  

Thuê 

đất trả 

tiền 

hàng 

năm  

Đến hết 

ngày 

21/12/2051 

N uồ : CTCP Du  ịc  Núi Tà Cú 

13. Kế hoạch kinh doanh 2015 

Bảng: Kế hoạch kinh doanh năm 2015 

Chỉ tiêu 
Năm 

2014 

Năm 2015 

Kế 

hoạch 

% tăng giảm so với năm 

2014 
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Doanh thu thuần 42.402 47.800 13% 

Lợi nhuận sau thuế 9.518 10.080 6% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 22% 21% -6% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 25% 27% 6% 

Cổ tức (%/Vốn điều lệ) 17% 20% 18% 

Nguồn: CTCP Du lịch Núi Tà Cú  

Đánh giá của tổ chức tư vấn:  

Kể từ khi được thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú đã không ngừng 

nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh khu Du lịch Núi Tà Cú với các 

thắng cảnh lịch sử. Bên cạnh việc khai thác tiềm năng tự nhiên, Công ty đã kết hợp xây dựng 

mới, mở rộng thêm các điểm du lịch, tham quan trong khuôn viên du lịch Núi Tà Cú. Năm 

2014, dựa vào nhu cầu của khách tham quan du lịch, Công ty đã xây dựng nhà hàng 1000 chỗ 

để nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng thêm doanh thu cho Công ty. Chúng tôi cho rằng, nếu 

không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thì kế hoạch 

lợi nhuận mà Công ty đã đề ra những năm tới là có tính khả khi và Công ty cũng có thể đảm 

bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch đã đề ra. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của 

tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và tính toán dựa trên 

lý thuyết về tài chính mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn 

của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự 

mình ra quyết định mua - bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú  

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức thoái vốn 

Không có. 

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng 

đến việc thoái vốn 

Không có.  

VII. CỔ PHIẾU THOÁI VỐN 

 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần 

 Tổng số cổ phiếu thoái vốn: 1.922.950 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 51,24% tổng số cổ phiếu 

đang lưu hành) 

 Giá khởi điểm: 25.000 đồng/cổ phần  

 Phương pháp tính giá:  Giá cổ phiếu của CTCP Du lịch Núi Tà Cú là do Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết định căn cứ vào đề xuất 
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giá khởi điểm của VCSC. Giá khởi điểm chào bán cổ phần CTCP Du lịch Núi Tà Cú 

được VCSC xác định căn cứ theo 03 phương pháp là Dòng tiền chiết khấu (FCFE), 

Chiết khấu dòng cổ tức, Giá trị sổ sách trên một cổ phần có tính lợi thế.  

 Phương thức phân phối:  

Theo Quyết định số 738/QĐ-ĐTKDV ngày 10/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú:  

- SCIC bán đấu giá công khai 576.900 cổ phần với giá khởi điểm 25.000 đồng/1 cổ 

phần  

- Bán 1.346.050 cổ phần cho Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng. 

 Đăng ký mua số cổ phần bán đấu giá: Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện 

theo Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Du lịch Núi Tà Cú của SCIC 

 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Theo quy định trong quy chế 

đấu giá cổ phần CTCP Du lịch Núi Tà Cú của SCIC 

 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có 

 Các loại thuế có liên quan : Theo quy định của pháp luật 

 Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu: Đề nghị nhà đầu tư tham khảo tại 

Quy chế đấu giá cổ phần CTCP Du lịch Núi Tà Cú của SCIC do CTCP Chứng khoán 

Bản Việt ban hành.  

VIII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 

Mục đích của việc thoái vốn cổ phần của SCIC tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo 

chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà SCIC không cần giữ cổ phần. 

Việc thoái vốn cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú chỉ làm thay đổi tỷ lệ 

sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký. 
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IX. THAY LỜI KẾT 

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về 

tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. 

Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh 

nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi 

xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bầy và mong 

muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan 

đến doanh nghiệp. 

Bản công bố thông tin này không đảm bảo rằng đã chưa đựng đầy đủ các thông tin về doanh 

nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất cứ ý kiến đánh giá nào với hàm 

ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia 

đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều 

lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các 

Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo Kiểm toán, tình hình tài chính 

doanh nghiệp … cũng như việc tham gia bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao 

dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy 

định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hưu, chào mua 

công khai … phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

không có trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú cung cấp thông tin 

không chính xác và không trung thực. 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt khuyến các các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công 

bố thông tin này và các nguồn thông tin có liên quan khác trước khi quyết định tham gia đấu 

giá cổ phần.  

Trân trọng cảm ơn.  

       Ngày ... tháng 11 năm 2015 

Đại Diện Tổ Chức Phát Hành 

Ctcp Du Lịch Núi Tà Cú 

Tổng Giám Đốc 
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Nguyễn Phi Long 

Đại Diện Tổ Chức Tư Vấn 

CTCP Chứng Khoán Bản Việt 

Phó Tổng Giám Đốc  

Kiêm Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội 
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Nguyễn Quang Bảo 

 


