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CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
Số:………/BC-HĐQT 
Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2014
 
 
BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2013.
Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2013 như sau:
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là các nước đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn mờ nhạt, tác động không nhỏ đến sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại cũng chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể...
Trước bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã cố gắng khai thác tốt các lợi thế kinh doanh hiện có tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen để mang lại hiệu quả cao nhất. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đã được đặt ra có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua. Kết quả cụ thể doanh thu thực hiện năm 2013 là 105,6 tỷ đồng đạt 106,2% kế hoạch, lợi nhuận là 63,6 tỷ đồng, đạt 110,66% kế hoạch.
 Kính thưa quý vị,
Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và sự nỗ lực gắn bó của người lao động đã tạo sự gắn kết của một tập thể mạnh. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã làm việc cật lực để không những đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh tốt, mà còn tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế, tăng tính ổn định và bền vững cho doanh nghiệp. Quan trọng hơn, còn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành hữu quan, của đông đảo Cổ đông và đặc biệt là của Quý vị khách hàng, Quý đối tác. 
Chúng tôi xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, đồng thời không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy và hành động để không phụ lòng tin yêu của các cổ đông, cơ quan quản lý và Quý khách hàng đã dành cho Công ty trong thời gian qua.
II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên:
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Lê Hữu Phước
Chủ tịch HĐQT

2
Trần Trung Kiên
Phó chủ tịch HĐQT

3
Đặng Tấn Tài
Thành viên HĐQT

4
Nguyễn Văn Vàng
Thành viên HĐQT

5
Lê Trung Nam
Thành viên HĐQT
Đến 29/10/2013 (do từ nhiệm)
6
Lê Trung Dương
Thành viên HĐQT
Bổ nhiệm thay thế ông Lê Trung Nam kể từ ngày 29/10/2013
	Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên:
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Võ Phước Hồng
Trưởng Ban kiểm soát

2
Đặng Văn Hoàng
Thành viên Ban kiểm soát

3
Lý Bình Hòa
Thành viên Ban kiểm soát

Ban giám đốc
Stt
Họ và tên
Chức vụ
1
Trần Trung Kiên
Giám đốc
Thông tin về hoạt động của hội đồng quản trị 
3.1 Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh
Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2013 đạt được như sau:				
TT
Diễn giải
Thực hiện
So sánh
kế hoạch năm 2013
So sánh
cùng kỳ năm 2012
1
Tổng doanh thu
105.631.892.920 đồng
106,20%
+15,88%
2
Tổng chi phí
42.039.304.377 đồng
100,11%
+116,31%
3
Lợi nhuận trước thuế
63.592.588.543 đồng
110,66%
-11,33%
4
Cổ tức
90% (Theo vốn điều lệ cũ)
112,5%



3.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị
HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chiến lược phát triển Công ty, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Ngoài các phiên họp HĐQT theo quy định, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.
Trong năm 2013, HĐQT đã triệu tập, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để báo cáo lại những kết quả đã thực hiện và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh; Xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;  Đặc biệt, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng giám sát, và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
	Tóm lại, trong năm qua HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty theo sát các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Những thành công đạt được trong năm 2013, cũng khẳng định định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo.
3.3 Kết quả giám sát đối với giám đốc và cán bộ quản lý Công ty
Trong năm qua, Hội đồng Quản trị chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình lãnh đạo, điều hành của Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, chính sách mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 
Cán bộ quản lý là những người có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công việc nên đã thực hiện rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đáp ứng được nhu cầu chiến lược phát triển trong thời gian tới.
3.4  Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo định kỳ 4 lần trong năm để thông qua và quyết định một số vấn đề sau đây:
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả kiểm toán, quyết toán quỹ lương năm 2012.
- Trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án cáp treo theo công nghệ Châu âu và các vấn đề phát sinh; ngày khai trương, khánh thành hệ thống cáp treo.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Trung Nam và bổ nhiệm ông Lê Trung Dương thay thế.
- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2012.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013.
- Thông qua quy hoạch xây dựng văn phòng làm việc, đường nội bộ, cảnh quan sân vườn và dịch vị kinh doanh tại Khu vực ga dưới cáp treo mới.
- Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống dẫn nước từ ga dưới lên ga trên cáp treo.
- Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen.
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2013. 
- Thông qua kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2013.
III. KẾ HOẠCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
Tiếp nối những thắng lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nói chung và năm 2013 nói riêng, Hội đồng Quản trị dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2014 như sau:				
STT
DIỄN GIẢI
KẾ HOẠCH NĂM 2014
1
Tổng doanh thu
108.500.000.000 đồng
2
Chi phí
44.000.000.000 đồng
3
Lợi nhuận trước thuế
64.500.000.000 đồng
4
Cổ tức (vốn điều lệ 63.940.000.000 đồng)
50%
2. Biện pháp thực hiện
Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp chủ yếu như sau:
- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn và tình hình hoạt động kinh doanh, để chủ động điều chỉnh và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo chỉ đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 
- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động điều hành của Ban giám đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.
- Chỉ đạo Giám đốc khai thác tối đa lợi thế kinh doanh hiện có, khai thác có hiệu quả các loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt; Triển khai nghiên cứu tính khả thi để xin chủ trương đầu tư thêm hệ thống cáp treo Giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi phục vụ khách tham quan. Thuê đơn vị chuyên nghiệp tổ chức khảo sát nhu cầu khách hàng, qua đó nghiên cứu đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Song song đó, lên kế hoạch nâng cấp Hệ thống máng trượt đạt chuẩn Châu Âu nhằm khắc phục khuyết tật, hạn chế khi thời tiết xấu như: mưa, sương mù...đầu tư thêm các cabin cáp treo mới để nâng công suất theo thiết kế, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2014 nói riêng và những năm tiếp theo nói chung.
- Tiếp tục quy hoạch, hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng cơ bản còn dở dang; Đầu tư hệ thống ống dẫn nước từ khu vực nhà ga dưới cáp treo lên ga trên cáp treo để phục vụ cho du khách, sinh hoạt, tưới tiêu và phòng chống cháy nổ dọc tuyến cáp treo và máng trượt
.- Kết hợp Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh, Ban quản lý Khu Di tích đầu tư phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ theo quy hoạch phát triển chung trong Khu Du lịch Núi Bà giai đoạn từ nay đến 2015 – 2020.
- Chỉ đạo Ban giám đốc nghiên cứu đầu tư tài chính, nâng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng 1:1 cho cổ đông, thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Thực hiện tốt chiến lược quảng bá, nhất là quảng bá loại hình dịch vụ cáp treo mới.
- Chú trọng các vấn đề về an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2014.
V. KẾT LUẬN
Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo, điều hành trong việc thực hiện các chiến lược ngắn hạn, cũng như dài hạn mang lại hiệu quả khá cao, qua đó góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu “Cáp treo Núi Bà” và đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp tích cực của quý cổ đông để rút kinh nghiệm cho hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới.
Trân trọng! 
Nơi nhận:						TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Cổ đông							      Chủ tịch
- Lưu.



