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BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
NHIỆM KỲ 2007 - 2011


	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 nhiệm kỳ 2007 - 2011.

Nay, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua như sau:

HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2007 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:

Stt
Họ và tên
Chức vụ
1
Nguyễn Thái Bình
Chủ tịch HĐQT
2
Lê Hữu Phước
Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
3
Đặng Tấn Tài
Thành viên HĐQT
4
Trần Trung Kiên
Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
5
Lê Thanh Sơn
Thành viên HĐQT
6
Võ Phước Hồng
Trưởng Ban kiểm soát
7
Đặng Văn Hoàng
Thành viên Ban kiểm soát
8
Lý Bình Hòa
Thành viên Ban kiểm soát
	
Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị 
2.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 4 lần để báo cáo những kết quả đã đạt được và thông qua phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo mẫu của Ủy  Ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty niêm yết, thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và chuyển niêm yết cổ phiếu TCT từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Phê duyệt chủ trương đầu tư thêm dự án cáp treo theo Công nghệ Châu Âu để phục vụ khách với tổng dự toán ban đầu khoảng 127 tỷ đồng và sau đó được điều chỉnh lên 208 tỷ đồng.
	Nhiệm kỳ qua, Họp Hội đồng Quản trị 24 lần, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Qua đó, xem xét phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; đồng thời quyết định, xử lý những vấn đề phát sinh, tồn tại và đề ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án “Hệ thống cáp treo theo công nghệ châu Âu” tăng từ 127 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, xúc tiến đấu thầu quốc tế gói thầu cung cấp hệ thống thiết bị cáp treo và cabin, tổ chức đấu thầu gói thầu xây dựng 2 nhà ga và các công trình phụ trợ, cố gắng đưa vào khai thác vào Hội xuân năm 2013. 
	Tiến hành bầu lại các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bổ nhiệm giám đốc điều hành do Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (nắm giữ 51% cổ phần TCT) quyết định thay thế người đại diện vốn. Kết quả bầu cử như sau:

Stt
Họ và tên
Chức vụ
1
Lê Hữu Phước
Chủ tịch HĐQT
2
Trần Trung Kiên
Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
3
Đặng Tấn Tài
Thành viên HĐQT
4
Nguyễn Thái Bình
Thành viên HĐQT 
5
Lê Thanh Sơn
Thành viên HĐQT
6
Võ Phước Hồng
Trưởng Ban kiểm soát
7
Đặng Văn Hoàng
Thành viên Ban kiểm soát
8
Lý Bình Hòa
Thành viên Ban kiểm soát

	Để thực hiện chức năng quản trị của mình, Hội đồng Quản trị đã ban hành Quy chế Quản trị Công ty.
	Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Điều hành về việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
	Công tác kiểm tóan định kỳ hàng năm được thực hiện đầy đủ.


Nhìn chung, các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong việc quyết định chính sách, đường lối họat động của Công ty.
2.2 Kết quả giám sát đối với giám đốc và cán bộ quản lý Công ty
Trong nhiệm kỳ, 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. Công tác tổ chức nhân sự
	Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc trong nhiệm kỳ qua luôn ổn định. Một số cán bộ Trưởng, Phó phòng ban được bổ nhiệm đều hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. 
	Hội đồng Quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông
	Để tăng tính thanh khoản, uy tín thương hiệu trên thị trường chứng khoán và củng cố sức mạnh tài chính, trong nhiệm kỳ qua Hội đồng Quản trị đã trình phương án tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 15.985.000.000 đồng lên 31.970.000.000 đồng.
Về cơ cấu vốn cổ đông hiện nay như sau:

STT
NỘI DUNG
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
TỶ TRỌNG (% )

Tổng số cổ phần
3.197.000
100
1
Cổ phần của pháp nhân, trong đó:
2.142.010
67

+ Công ty CP Du lịch – Thương mại TN
1.630.520


+ Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tây Ninh
300.000


+ Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
211.490

2
Cổ phần của CB.CNV và các đối tượng ngoài Công ty
1.054.990
33
Ghi chú: mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/ cổ phần
5. Kết quả giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh
	Trên cơ sở  trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 và đã được thông qua. Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty là tập trung khai thác tốt lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Tây Ninh, song song đó xúc tiến đầu tư thêm 1 hệ thống cáp treo theo công nghệ Châu âu để đáp ứng tốt nhu cầu tham quan đi lại của du khách, gia tăng lợi nhuận. Đến nay, Công ty đã thực hiện được gần như toàn bộ kế hoạch đặt ra, riêng dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu vẫn đang được triển khai do một số yếu tố khách quan như: phải tiến hành lập lại dự án điều chỉnh với tổng mức đầu tư từ 127 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng do giá dự thầu của các nhà thầu đều cao hơn giá trị được duyệt, dự án điều chỉnh đã được trình các cơ quan chức năng thẩm định, Đại hội đồng cổ đông thông qua... Hiện nay, đã triển khai đấu thầu quốc tế, ký hợp đồng mua hệ thống thiết bị cáp treo và cabin, gói thầu xây lắp 2 nhà ga và công trình phụ trợ ..dự kiến sẽ đưa vận hành phục vụ khách trong dịp cao điểm hội xuân năm 2013. 
Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty hàng năm, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh đạt được khá cao, theo thống kê thì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân từ năm 2007 đến 2011 là trên 23,5%, lợi nhuận trước thuế 55,4% và năm sau cao hơn năm trước. Một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:
								        ĐVT: TRIỆU ĐỒNG	

NĂM




 CHỈ TIÊU



2007
2008
2009
2010
2011

Doanh thu
35.618
44.026
49.519
57.150
81.460

Lợi nhuận trước thuế
18.483
26.267
32.032
40.786
63.378


Cổ tức
24%
55%
20%
50%
40%
	
Để đạt được kết quả như trên, trong nhiệm kỳ qua đã rất nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, đặc biệt trong điều kiện kinh doanh khó khăn năm 2010 do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến về kinh tế vĩ mô không có lợi cho nền kinh tế trong nước nhưng Công ty vẫn thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện nay, Công ty là một trong những đơn vị hoạt động có hiệu quả nhất trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, EPS bình quân 4 quý gần nhất đạt khá cao là 18.120 đồng. Qua đó, từng bước nâng cao thương hiệu “Cáp treo Tây Ninh”, tạo niềm tin cho nhà đầu tư đối với mã chứng khoán TCT.
6. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
Tiếp nối những thắng lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nói chung và năm 2011 nói riêng, Hội đồng Quản trị dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2012 như sau:
									
STT
DIỄN GIẢI
KẾ HOẠCH NĂM 2012
1
Doanh thu thuần
80.500.000.000 đồng
2
Lợi nhuận trước thuế
62.500.000.000 đồng
3
Cổ tức
70%
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong nhiệm kỳ 2007-2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược đã được đề ra. Những thành tích đáng ghi nhận là hiệu quả hoạt động, và lợi nhuận năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, các chỉ tiêu trọng yếu của Công ty luôn hoàn thành vượt mức hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: Chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận trước/sau thuế, và lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS). Đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty yên tâm công tác;
- Tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế toán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác;
- Thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển;

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo, điều hành mang lại hiệu quả khá cao, qua đó góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu “Cáp treo Tây Ninh” 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.

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
         Chủ tịch



